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"За юни, юли и август българското произ-
водство плаща най-висока цена на елек-
трическата енергия в цяла Европа", зая-
ви зам.-председателят на БСП Кирил Доб-
рев. "Частен монопол, гарантиран от дър-
жавата, е равен на грабеж. В България
има един човек, който в продължение на

2 години успя да монополизира целия па-
зар на електричество. Преди 2 месеца
всички работодателски организации се-
зираха КЗК, че свързани с Ковачки дру-
жества, производители на електроенер-
гия и търговци, са постигнали монополно
положение", каза още той.
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броя на в. ДУМА от 22 август т. г. Георги
Пирински, който е дългогодишен член на ръ-
ководството на БСП, публикува текст със заг-
лавие: "Ставащото в БСП - не промяна, а
подмяна!".

В него той поставя редица въпроси - от

Çà äðóãàðñòâîòî è
ïðîìÿíàòà â ÁÑÏ
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ългария ще въведе изпреварващо стопро-
центов мониторинг на земеделските пло-
щи, какъвто Европейската комисия ще
изисква от началото на следващия прог-
рамен период. Това съобщи за БНТ ше-
фът на фонд "Земеделие" Васил Грудев.
Идеята е обработваните площи и разви-
тието на културите да се следят със сате-
литни снимки с голяма резолюция - по
десетина на месец, вместо с посещение на
чиновници на място и попълване на мно-
жество документи. Това ще става чрез дан-
ни от европейската сателитна система "Ко-
перник".Стопаните трябва да знаят, че ще
бъдат непрекъснато и постоянно наблю-
давани като площ. Контролът ще става
без да ги притеснява администрацията,
без да им се налага да си губят времето,
да придружават експертите и да се запоз-
нават с контролни листа. Това е една от
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ще следят фермерите
Òàêà ôîíä „Çåìåäåëèå“ ùÿë äà áîðè êîðóìïèðàíèòå ÷èíîâíèöè
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предизвикващия фиксация у опонентите на ръководст-
вото т. нар. ляв консерватизъм, през поколенческите
отношенията в партията до драстичното намаляване
на партийните субсидии и съкращения в апарата на НС
на БСП и конкретни финансово-имуществени пробле-
ми. Поантата е открит призив към членовете на БСП да
се съпротивляват на ръководството на партията!?

Редица жълти медии веднага използваха опорните
точки на Пирински, за да тиражират бомбастични заг-
лавия за "разцепление", "скандал" и "бунт" в БСП. Ако
това е била целта - определено е постигната! При това
в навечерието на решаващи и за БСП, и за държавата
местни избори.

Това се случва във време, в което партийните струк-
тури са заети с подбора и номинирането на кандидати
за кметове и общински съветници, които да поведат
битката срещу феодалния модел на ГЕРБ по места.

Как изглежда БСП в очите на гражданите след по-
добни медийни изяви - като партия, която дава надеж-
да за промяна, или като разбита команда, която не
може да е алтернатива на "стабилността" на ГЕРБ!?

Безспорно, Г. Пирински поставя редица важни въп-
роси, по които следва да има дебат, но той е член на
ръководството на партията без прекъсване от 1986 г.,
в тясното партийно ръководство с кратки прекъсвания
участва почти 30 години. Кой е пречил или пречи да
постави тези проблеми на партийните пленуми или кон-
греси на БСП?

От "идейни" позиции за сетен път се повдига въп-
росът за т. нар. ляв консерватизъм. В БСП има привър-
женици на различни линии - вкл. на социаллиберална-
та линия, и в това няма драма. Не би трябвало да се
превръща в драма и фактът, че Корнелия Нинова спо-
деля социално-патриотичния възглед. Все пак предсе-
дателят на партията има право да предлага, защитава
и отстоява политическа линия. Съдник е избирателят,
който отхвърли социаллибералния курс на С. Стани-
шев, като му присъди 10 изборни поражения.

Подмяна в БСП се случва не сега, а когато предсе-
дател бе С. Станишев, който наложи чуждия на парти-
ята социаллиберален модел, в противоречие с програ-
мата и традициите на БСП, който се опита да наложи
Истанбулската конвенция, Пакта за миграция и глоба-
лизма, маскиран като интернационализъм.

Поколенчески проблем в БСП съществува, но той не
идва от "младите". Редица дейци, участвали десетилетия
в партийното ръководство, парламента и правителства
на БСП, явно не могат да приемат факта, че в партията
навлиза ново поколение. Чувстват го като лична обида
и заплаха. Живеем в нова информационна епоха, на
протест срещу традиционните елити и статуквото, на
модерни форми на политика и на пряка демокрация.
Никой не отрича опита, знанията и идеите на поколе-
ния, но абонирани за властта не трябва да има.

Пирински е опитен политик, човек с богат идеоло-
гически и организационен опит, от името на БСП е
водил много битки и знае колко чувствителни са редо-
вите социалисти, когато в партията се провокират кон-
фликти, когато личният интерес взима връх над об-
щия. Вместо да участва във вътрешнопартийни бата-
лии, той би могъл да отдаде енергията си в реална
битка - тази за историческата истина за близкото
минало - за антифашистката борба, за градежа на
социална държава у нас. Днес тя грубо се фалшифи-
цира, променят се учебниците, подменя се историята.

Да поставим БСП над личните си интереси и емо-
ции, защото предстоят тежки изпитания. В такива мо-
менти няма място за постоянно недоволство и призиви
за разделение. А когато БСП постигне успех на предс-
тоящите избори, когато даде реална алтернатива за
България - ще коригираме кривиците, утвърждавайки
съгласието.

Проф. Светлана ШАРЕНКОВА

мерките за прозрачност на работата на
администрацията и преодоляване на ко-
рупционните практики, които Грудев пла-
нира. Друга идея е да се електронизира
изцяло обменът на документи между бене-
фициентите и служителите във фонда.

Между 100 и 270 лева повече са стру-
вали парното и топлата вода на сто-
личани за изминалия отоплителен
сезон в сравнение с предишната зи-
ма. Това сочат данните от изравни-
телните сметки на клиентите на фир-
ма за дялово разпределение, каза
нейният управител Милена Стояно-
ва. По нейните думи скъпотията се
дължи основно на повишението на
цената на топлинната енергия с 16%,
на по-дългия и на по-студения отоп-
лителен сезон. "Сумите са различни
за всеки клиент. Най-малките имоти
- до 50 кв. м, имат среден разход от
470 лв., средните имоти - между 50 и
70 кв. м имат разход за годината за
720 лв. средно, и над 70 кв. м, по-
големите имоти имат среден разход
- 977 лв. за една година", каза още
тя. 60 на сто от потребителите ще
трябва да доплащат на "Топлофика-
ция София", а на 40 процента дру-
жеството ще връща пари.

ÁÁ

Òîïëèíåí òåðîð
çà ñòîëè÷àíè
Îò 100 äî 270 ëâ. ïîâå÷å
çà ïàðíî ïðåç çèìàòà

Плевен. Институтът по лозарство и
винарство  показа изложба с 37 образци

от българско грозде - 29 десертни и
8 винени сорта, в рамките на

програмата на Открит ден.
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Снимка Пресфото БТА
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Преподавателите, които се
включат в Национална прог-
рама "Мотивирани учители" и
пожелаят да работят в учи-
лища с проблемни области и
с ученици с ниски образова-
телни резултати, ще получат
увеличение на заплатата си
с 500 лв., съобщи Нюз.бг. Учи-
телите ще получават и допъл-
нителни средства за наем в
размер на 200 лв. за срок от
една година. Предвиждат се
и транспортни разходи за пъ-
туващите учители за същия
период. Това е записано Про-
ект за изменение на програ-
мата. Преди изменението
средствата за допълнително
финансово стимулиране бя-
ха в размер на 300 лв. Прог-
рамата разширява възмож-
ностите за включване на спе-
циалисти в едногодишните
обучения за придобиване на
професионална квалификация
"учител" за всеки един от
учебните предмети - матема-
тика, информатика и инфор-
мационни технологии, чужди
езици, биология и здравно об-
разование, химия и опазване
на околната среда. Вече ще
се допускат и кандидати с об-
разователно-квалификацион-
на степен "бакалавър" освен
специалисти със степен "ма-
гистър". До 10 дни от публи-
куване на изменението на
програмата на официалния
сайт на МОН ще се приемат
документи на кандидатите за
допускане до процедурата по
подбор.

Национална програма "Мо-
тивирани учители" е създаде-
на, за да бъдат подкрепени
училищата за осигуряване на
квалифицирани и мотивира-
ни педагогически специалис-
ти за справяне в реалната
училищна среда. Удължава се
и срокът за кандидатстване по
програма "Подпомагане на об-
щините за реализиране на
дейности за образователна
десегрегация". Това ще става
до 15 октомври 2019 г. вклю-
чително като продължител-
ността на подадените в този
срок и евентуално одобрени
проекти за финансиране ще
бъде до края на учебната
2019/2020 година.ççççç

Няма потребител, който
да не може да стане
жертва на нелоялна
търговска практика. От
друга страна, не може да
се каже, че всички тър-
говци у нас са нелоялни.
Големият въпрос е свър-
зан с това в качеството
си на потребители да
реагираме тогава, когато
сме поставени в ситуация
на жертви на нелоялна
практика, заяви председа-
телят на Комисията за
защита на потребителите
(КЗП) Димитър Маргари-
тов по БНР за информа-
ционната кампания на
институцията "Най-важно-
то за потребителите през
лятото", съобщиха от
пресцентъра на КЗП. В
анкета на БНР граждани-
те споделят, че подобна
инициатива ще доведе до
това да знаят повече за
правата си, към кого да
се обърнат при проблем,
а в много случаи споро-
вете ще станат излишни.

Те разказаха за някои
потребителски казуси, с
които са се сблъсквали
при покупки на стоки или
ползване на услуги, но не
са имали достатъчно
смелост да отстояват
правата си или пък не са
били убедени как точно да
реагират в конкретната
ситуация. Преди като че
ли повече хора си мисле-
ха, че не е удобно да се
реагира, че това няма да
доведе до никакви после-
дици за нелоялния търго-
вец. Но истината е друга.
Когато реагираме, първо -
има много по-голям шанс
да възстановим накърне-
ните си потребителски
права. И второ - никак не
е за подценяване фактът,
че това действа респекти-
ращо на самите търговци,
които разбират, че този
път "номерът им не е
минал", и се замислят
дали в бъдеще би трябва-
ло да постъпват по този
начин, коментира Марга-

ÊÇÏ: Íèêîé íå ìîæå äà âè çàäúëæè äà ïëàùàòå
â êîìïëåêò çà ÷àäúð è øåçëîíã íà ïëàæà
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Ãðàæäàíèòå äà íå ñå êîëåáàÿò, à äà
ïîäàâàò ñèãíàëè çà íàðóøåíèÿ,
êàòåãîðè÷åí å øåôúò íà êîìèñèÿòà

От ГДБОП обясниха за бом-
бените заплахи, които бяха отп-
равени преди ден към четири ле-
тища и няколко медии с използ-
ването на доставчици на елект-
ронни съобщения извън терито-
рията на България, че подобни
съобщения са били получени
малко по-рано и в медии в раз-
лични държави - членки на ЕС.
Главната дирекция за борба с ор-
ганизираната престъпност рабо-
ти по установяването на точния
източник на изпратените съоб-

Åêñïåðò: Íå áèõ îïðåäåëèë êàòî òåðîðèñòè÷íè áîìáåíèòå çàïëàõè êúì íÿêîëêî ëåòèùà è ìåäèè

на търговски трик при
маркирането на цената на
касата например и забе-
лязан впоследствие, също
има механизъм потребите-
лите да бъдат защитени и
в конкретния случай да
получат парите си обрат-
но.

Друг акцент в контрол-
ната дейност са нелоялни-
те практики. Маргаритов
припомни, че Комисията
има няколко произнася-
ния за нелоялни практики
и санкции при установени
случаи на предлагане в
комплект на плажни
атрибути - чадър и шез-
лонг. Не може никой да
бъде принуждаван да си
купува нещо, което не му
трябва, категоричен бе
шефът на КЗП.ççççç

Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ íàïðàâè ïðåõîä ïðåç ñåäëîâèíàòà Êîí÷åòî â Ïèðèí
Рано в четвъртък сутринта

президентът Румен Радев, заед-
но с планински водачи, спасите-
ли и доброволци, тръгна на пре-
ход в Пирин. Избраният марш-
рут не е случаен - през най- труд-
ната и най-величествена седло-
вина - "Кончето", където се на-
мира и едноименният заслон, съ-
общи БНР. Точно преди година
започна неговото възстановява-
не, тъй като старият беше на по-
вече от половин век. Този зас-
лон не е просто място за почив-
ка, той спасява човешки животи
по време на планински бури или
инциденти. Точно това мотивира
Асоциацията на професионални-
те планински водачи да започ-
нат благотворителна кампания за
подмяна на заслона, в която пар-
тньор беше и Националното ра-
дио. Обновеният заслон "Конче-

за новия заслон, тежащи над три
тона. Благотворителната кампа-
ния беше подновена и за кратко
време се събраха нужните пари,
поискани от частна компания, тъй
като Министерството на отбра-
ната поиска тройна сума. Много
от строителните материали бяха
качени на ръка от десетки доб-
роволци.

Затова заслужено бе присъ-
дена наградата от конкурса "Доб-
роволческа инициатива за 2018
година", връчена на Асоциацията
на планинските водачи лично от
президента Радев. По време на
церемонията държавният глава
поел ангажимент лично да  види
обновения заслон и да даде своя
принос в каузата. Държавният
глава закупи и качи в заслона
аптечка, която да бъде оборуд-
вана и да седи горе. ççççç

то" беше открит с официална це-
ремония на 29 септември мина-
лата година. За да се стигне до
там обаче трябваше да се прео-
долеят много пречки - от липса-
та на каквато и да било доку-
ментация за заслона, който вече

си има всички официални кни-
жа, до събирането на средства-
та, оказали се много повече от
първоначалните сметки. Най-го-
лямата трудност беше осигуря-
ването на летателна техника, с
която да се качат материалите

ритов. Това трябва да
бъде основният механи-
зъм на потребителско
поведение - активна
позиция и когато не
можем да се справим
сами, да търсим съдейст-
вието на институциите, в
това число и на нашата
Комисия, добави той.
Председателят на КЗП
насърчи потребителите
към бързи реакции при
нарушаване на правата
им, тъй като това ще
позволи бързата намеса и
на контролния орган,
което пък ще улесни
установяването на обек-
тивните обстоятелства по
случая, констатирането на
нарушенията и налагането
на санкции за тях. Но
дори и при установяване

щения. Пред БНР Любомир Тулев,
бивш служител на сектор "Кибер-

сигурност" в ГДБОП, заяви пред
БНР, че не би определил тези зап-

це е тенденция да се използват
компютърните технологии в мно-
го конвенционални престъпни
дейности. Експертът посочи, че
мейлът с бомбена заплаха, кой-
то е бил получен в БНТ, е изпра-
тен от мейл провайдер, базиран
в Швейцария.  Тулев коментира
още, че текстът на писмото изг-
лежда така, сякаш е превеждан
с помощта на услуга като Гугъл
Преводач и това навежда на ми-
сълта, че източникът на заплахи-
те е външен.ççççç

лахи като терористични.
Според него не всички еле-

менти от деянието, поставени в
НК, са изпълнени, но със сигур-
ност се е целяло поставяне в
затруднение на летища, на ме-
дии. Каква е истинската цел, е
трудно да се предвиди, още по-
вече, че е правена и на терито-
рията на няколко други държави
от ЕС. Няма информация дали
това не е с цел щета на много
високо ниво, или нещо се цели,
обясни той. Според Тулев нали-

 Ùå ïîäïîìàãàò ñ
500 ëâ. ó÷èòåëè,
êîèòî ñå ñúãëàñÿò
äà ïðåïîäàâàò â
ïðîáëåìíè ó÷èëèùà



ÁÚËÃÀÐÈß 23.08.2019 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß3

ÁÑÏ: Íà ìåñòíèòå èçáîðè ùå ïîêàæåì
íîâî, ìëàäî ïîêîëåíèå ïîëèòèöè

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

"За месеците юни, юли
и август българското
производство плаща най-
висока цена на електри-
ческата енергия в цяла
Европа. Един производи-
тел на банички и бюрек в
Гърция, който ползва
българска електроенер-
гия, плаща по-ниска цена,
отколкото производителят
на банички до Съдебната
палата." Това заяви зам.-
председателят на БСП
Кирил Добрев по време
на пресконференция в
централата на партията.
По думите му всичко това
е в резултат на начина,
по който функционира
пазарът на ток в Бълга-
рия, и изкривяванията,
които се получават -
излиза, че цената в
Гърция, Турция, Македо-
ния на българската елект-
роенергия, произведена
от българските централи,
е по-ниска, отколкото в
България. "Частен моно-
пол, гарантиран от дър-
жавата, е равен на гра-
беж. В България има един
човек, който в продълже-
ние на две години успя
да монополизира целия
пазар на електричество.
Преди 2 месеца всички
работодателски организа-
ции сезираха КЗК, че
свързани с Ковачки
дружества, производите-
ли на електроенергия и
търговци, са успели да
постигнат монополно
положение. Това са 11
топлофикационни дружес-
тва, които имат договор
за търговия за електро-
енергия с един търговец.
Същият търговец има
договор и изкупува цяла-
та електроенергия от
"Топлофикация София",
каза още той.

Добрев коментира, че
пет търговци, на три
сесии на българската
борса за електрическа
енергия са изкупили
цялата свободна електро-
енергия от АЕЦ "Козло-
дуй". "Няма съмнения, че
петте търговци са свърза-
ни с един и същи човек -
този, който е собственик
на 11-те производствени
дружества. Според г-жа
Юлия Ненкова обаче този
собственик не бил един и
същ - собствениците били
някакви хора от Сейшели-
те. След Васко да Гама от
село Рупча имаме Христо

Ковачки от Сейшелите,
собственик на електро-
централи", заяви Кирил
Добрев. Той допълни, че
за капак НЕК продава
цялата електроенергия от
ВЕЦ-овете пак на едно от
тези търговски дружест-
ва. "Няма обаче доказа-
телства, че това е така.
За да "помогне" държава-
та, след като вече цялата
електроенергия е в
ръцете на един човек,
решава, че може да
пусне известни държавни
мощности в почивка -
спираме единия блок на
ТЕЦ "Марица - изток-1"
или 3. В този момент се
получава изключително
голям недостиг на елект-
роенергия и се включва
въпросният монополист,
като цената на тока от
80-85-90 лева скача до
нива от 180 лева, достиг-
нати през месец юли, а
август - в пикови момен-
ти - над 200, 220 лева",
коментира още Добрев.
Зам.-председателят на
БСП посочи, че ревизи-
раните печалби са мили-
они, и каза, че от БСП са
говорили много пъти, че
най-скъпият ток в Бълга-
рия го произвеждат
американските централи
и че са искали неведнъж
вкарването им в някакви
норми, както и и разва-
ляне на договори. "Аме-
риканските централи
продават своята скъпа
енергия на 168 лева за
мегаватчас. Юли месец
Ковачки и свързаните
фирми са продавали
електрическата енергия
на 180. В пикови моменти
- над 200. Такава абсурд-
на държава - няма,
такова управление в
енергетиката - няма",
категоричен бе Добрев.

"Всичко щеше да бъде
"в рамките на нормално-
то", ако този човек
нямаше политически
проект - "Лидер", който
навремето имаше и
парламентарно предста-
вена група. На последни-
те парламентарни избо-
ри 7 души бяха в листата
на ГЕРБ. Двама от тях
станаха народни предс-
тавители. Само префе-
ренциите, които е дал
"Лидер" със своите си
служители, които са
били в листата на ГЕРБ,
са над 50 000 гласа.

Опитахме се да направим
засечка - колко гласа са
получили ГЕРБ от "Лидер"
на последните Европейс-
ки избори, в районите
където те имат монополно
положение гласовете са
близо 50 000. Империята
"Ковачки" притежава
много други дружества,
свързани със суровини, с
които се снабдяват тези
топлоелектрически цент-
рали. Там работят бели
роби на ниски заплати",
посочи Кирил Добрев. Той
цитира, че до 2017 година,
публичната информация,
която БСП имат е, че
дружествата на Ковачки
дължат на държавата 114
милиона лева. 109 милио-
на от тях са за осигуров-
ки, останалите са за
концесионни такси.

"И това - докато 4
търговци правят милиони
левове печалби само за
месеци. Ощетява се
НОИ, не се плащат осигу-
ровки. За капак, само
преди няколко месеца
Ковачки пое управление-
то и на "Топлофикация
София", не без помощта
на мнозинството в Об-
щинския съвет в София,
и изпълнителният дирек-
тор е бивш негов служи-
тел. Договорите за изку-
пуване на електроенергия
от "Топлофикация-София"
сигурно нямате съмнения
коя фирма ги прави",
заяви още Добрев.

"На друга пресконфе-

Íà òîçè äåí

Събития
” 1244 г. - Турската армия
превзема Йерусалим.

” 1382 г. - Руската войска
използва за първи път
артилерия при отбраната на
Москва от татарите.
” 1924 г. - Разстоянието
между Земята и Марс е най-
малко - за последен път е
било такова през 10 век.
” 1927 г. - Комунистите-
работници Никола Сако и
Бартоломео Ванцети са
екзекутирани на електричес-
ки ” 1935 г. - На кулите на
Кремъл са поставени
рубинови петолъчки.
” 1939 г. - Нацистка
Германия и СССР подписват
Пакт за ненападение в
Москва. В секретно допъл-
нение Балтийските страни,
Финландия и Полша са
поделени между двете
държави.
” 1942 г. - Започва Битката
при Сталинград, продължила
шест месеца.
” 1943 г. - С победа на
Червената армия завършва
битката при Курската дъга -
най-голямата танкова битка
в историята.
Родени
” 1923 г. - Проф. Пейо
Бербенлиев, български
архитект
” 1932 г. - Хуари Бумеди-
ен, президент на Алжир

” 1945 г. - Рита Павоне,
италианска певица
Починали
” 1926 г. - Рудолфо
Валентино, американо-
италиански киноактьор
” 2005 г. - Чудомир Начев,
български лекар
” 2006 г. - Иван Абаджиев,
български политик, комсо-
молски и партиен деец,
първи секретар на ЦК на
ДКМС, първи секретар на
ОК на БКП в Сливен и
Враца, кандидат-член на
Политбюро, посланик в
Румъния и Тунис, основател
на ПК "Единство" към БСП.
” 2016 г. - Димитър Цонев,
български журналист

:

Ñîöèàëèñòèòå äàâàò Õðèñòî
Êîâà÷êè íà ïðîêóðàòóðàòà, òîé
ìîíîïîëèçèðà ïàçàðà íà
åëåêòðè÷åñòâî, çàÿâè Êèðèë Äîáðåâ

ренция до края на месеца
ще изнесем информация
за това какво се гори в
топлоелектрическите
централи в Старозагорс-
ко, Бобов дол. Изводът е,
че ни тровят, обират ни,
не си плащат данъците и
осигуровките на държава-
та и накрая карат белите
роби да гласуват за тях.
Същият този бизнесмен от
Сейшелите проявява
интерес и е стратегически
инвеститор за АЕЦ "Беле-
не". Смятам, че абсурдите
и безумията трябва да
имат някаква граница - от
БСП смятаме с този
въпрос да занимаваме
прокуратурата", заключи
Добрев.

Относно подготовката
за предстоящите местни
избори зам.-председате-
лят на БСП заяви, че до
момента са минали 70
конференции, които са
утвърдили своите канди-
дати. Той изрази мнение,
че БСП ще покаже на
българското общество
изцяло ново поколение
политици, градено и
подготвяно през послед-
ните 4-5 години. Като
пример за това Добрев
посочи номинациите на
млади народни предста-
вители, които ще участ-
ват в изборите наесен.
Левицата ще се събере
на пленум на  3 септемв-
ри, на който трябва да
се одобрят кандидатури-
те.ç
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Природозащитниците от
WWF алармират, че проектът
за нов план за управление на
Национален парк "Пирин" из-
лага на риск местообитания-
та на дивата коза. Проектът
предвижда разширяване с
12.5 пъти на зоните, в които
могат да се изграждат спорт-
ни съоръжения върху 7.5% от
общата територия на парка,
основно в северната част на
Пирин, над градовете Банско
и Добринище. Въздействието
на тази увеличена човешка
намеса върху природата не е
подложено на оценка от
МОСВ. Затова WWF организи-
ра теренно посещение, за да
провери предложените нови
зони за туризъм. Последните
данни от 2013 г. сочат, че при-
родозащитното състояние на
Балканската дива коза в за-
щитена зона "Пирин" е неза-
доволително. Популацията на
вида наброява едва 320-400
екземпляра, което е много
под оптималната численост.
Припомняме, че Балканската
дива коза е застрашен под-
вид и е включена в Червена-
та книга на Р България. Зна-
чима заплаха за популацията
на вида е и бракониерство-
то.

WWF сигнализира още, че
масовото практикуване на из-
вънпистово ски спускане се-
риозно безпокои дивите ко-
зи. Бягството от зоните на ски
спускане на животното при
дебела снежна покривка во-
ди до изтощение, падане на
имунитета, заболяване и до-
ри до смърт.

За подобряване състояни-
ето на дивата коза, органи-
зацията WWF препоръчва да
не се допуска разширяване-
то на ски зоните в местооби-
танията на вида; да се поста-
вят информационни табели;
да се ограничи достъпа на до-
машни животни, както и пос-
тоянния престой на пастири
и кучета в ключови местоо-
битания, особено над 2500 м.
надморска височина; да се
обърне повече внимание на
борбата с бракониерството;
въвеждане на задължителни
проверки на туристически хи-
жи в близост до местообита-
нията на животните.

WWF полага огромни уси-
лия да не се допускат нови
сечи и строежи в НП "Пирин",
които да излагат на опасност
дивата коза и не само нея.
През март 2017 г. WWF и Асо-
циация на парковете в Бълга-
рия (АПБ) заведоха съдебно
дело срещу решението на
МОСВ да не се прави еколо-
гична оценка и оценка за съв-
местимост на проекта за нов
план. Оттогава насам WWF и
АПБ спечелиха на няколко ин-
станции, а финалното засе-
дание на последната инстан-
ция е насрочено за 26 сеп-
тември 2019. ç

Ìèíèñòúð Òàíåâà: Áåç äàíúê çà áúëãàðñêè
ïëîäîâå, çåëåí÷óöè è ñóðîâî ìëÿêî
30-40% îò ïðîèçâîäèòåëèòå
íå ñà ðåãèñòðèðàíè ïî ÄÄÑ

ПОКАНА ЗА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
СНЦ "БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ПО БАЛНЕОЛОГИЯ И СПА ТУРИЗЪМ"

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава, и въз основа на Решение на УС за
свикване на годишно Общо събрание по Протокол от 29.07.2019 г. каним всички свои
членове, да участват в редовното годишно общо събрание, което ще се проведе на
27.09.2019 г. от 16.00 часа в хотел "Интерконтинентал" /гр. София, пл. "Народно събрание"
№4/, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :
1. Отчет за работата на Управителния съвет и на Контролния съвет на СНЦ "Български

съюз по балнеология и СПА туризъм" през 2018 г.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Контролния

съвет за дейността им през 2018 г.;
3. Приемане на годишния счетоводен отчет на СНЦ "Български съюз по балнеология и

СПА туризъм" за 2018 г.
4. Избор на нов Управителен съвет на СНЦ "Български съюз по балнеология и СПА

туризъм";
5. Избор на нов Контролен съвет на СНЦ "Български съюз по балнеология и СПА туризъм";
6. Определяне размера и начин на плащане на годишния членски внос за календарната

2020 г.
7. Промяна адресът на управление на СНЦ "Български съюз по балнеология и СПА туризъм";
8. Промени в Устава на СНЦ "Български съюз по балнеология и СПА туризъм";
9. Приемане на основни насоки за дейността на СНЦ "Български съюз по балнеология и

СПА туризъм" за периода октомври 2019 - септември 2020 г.
10. Разни.
Материалите ще бъдат на разположение за запознаване в седалището на Сдружението.
Поканват се всички членове лично или чрез изрично упълномощени представители

да присъстват на Общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 25, ал. 2 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото

събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 17.00 ч.,
независимо от броя на явилите се и представени членове.

Председател на УС: Сийка Кацарова

Конкурс за незаета длъжност
"ГЛАВЕН СЕКРЕТАР"

АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВиК" ЕООД - СОФИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК
Гр. София, бул. "Витоша" № 6, Тел. 9301829, факс 9883484
На основание чл. 91 КТ и Заповед № АВиК-47/21.08.2019 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

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

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

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

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

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и др.
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на

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

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

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

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

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

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

работните групи за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на председа-
теля на асоциацията;

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

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

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

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

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

за спазване на трудовото законодателство; Минималният размер на основната заплата за длъж-
ността е 560 лева.

Министърът на земеде-
лието Десислава Танева
обяви позицията си, че бъл-
гарските плодове, зеленчу-
ци и суровото мляко тряб-
ва да не се облагат с данък
върху добавената стойност
(ДДС). "Това официално ис-
кане за обратно начисле-
ние на ДДС на тези про-
дукти вече е изпратено от
МЗХГ до Министерството на
финансите, което от своя
страна трябва да договори
данъчното изключение в
ЕС", съобщи Десислава Та-
нева на страницата си във
Фейсбук. Тя уточни, че ве-
че са водени и предвари-
телни разговори, за да се
намери благоприятно адми-
нистративно решение. "Иде-
ята е да се подкрепят сек-
торите, в които продукция-

та се произвежда основно
от малки стопани. За про-
мяната от години настояват
и самите фермери, за да са
конкурентни спрямо чужди-
те компании, тъй като вът-
решната търговия в евро-
общността е освободена от
облагане", казва тя.

Данните на министъра
показват, че сега около 30-
40% от производителите на
плодове, зеленчуци и суро-
во мляко у нас не са регис-
трирани по ДДС заради
малкия обем на тяхната
дейност. Както е известно,
единната ставка по ДДС у
нас е 20%. "С нулевата став-
ка, освен че ще се стиму-
лират българските произво-
дители, ще се решат и дру-
ги проблеми. Като опитите
за укриване на данъци чрез

предоставяне на фактури с
вписани прекалено ниски,
непазарни цени, което би
било проблем и за самите
фермери по време на да-
нъчни проверки", допълни
министърът.

Според Десислава Тане-
ва мярката ще помогне и
за пълното изсветляване на
пазара, независимо от то-
ва, че и сега се работи в
тази посока - чрез целена-
соченото субсидиране.
"Вместо да изгуби фискът,
ще се увеличи приходът в

бюджета", отбелязва минис-
търът. Тя припомни, че ве-
че е била инициатор на про-
мяна в данъчното облагане.
Като депутат тя е получила
подкрепа от финансовия
министър Владислав Гора-
нов и данъкът върху зърно-
то е намален на 0%. Ми-
нистър Танева коментира,
че това е спряло различни-
те схеми за източване на
ДДС и опити за измама и
за ощетяване на хазната, а
в резултат държавата е спе-
челила. ç

С още три дни разполагат кмето-
вете на населени места, които попа-
дат в 20-километровите санитарни зо-
ни около индустриалните свинефер-
ми, за да изготвят списъци на дреб-
ните стопани, подлежащи на подпо-
магане с 300 лева. "Това са пари за
почистване и дезинфекция" обясни
пред БНР д-р Александра Митева от
Агенцията по безопасност на храни-
те. Тя уточни, че става дума само за
стопаните, отглеждали в задните си
дворове до 5 прасета, не повече.

Ïî 300 ëâ. çà äåçèíôåêöèÿ - ñàìî íà ñòîïàíèòå ñ äî 5 ïðàñåòà

Расте броят на огнищата с аф-
риканска чума по дивите свине
в област Русе, съобщи д-р Нико-
лай Ненов от Областната дирек-
ция по безопасност на храните в
Русе на заседание на областна-
та епизоотична комисия. Регист-
рирани са нови три огнища - край
селата Просена, Мечка и Писа-
нец. Така зоните, в които са отк-
рити заразени диви свине, са
осем. Идеята на епизоотичното
проучване, извършено с помощта
на немски специалисти, е да се
проследи по какъв начин е вля-
зъл вирусът в дадения свинеком-
плекс. Ненов обясни, че това ще

"Това са стопани, които са предп-
риели действия по почистване и де-
зинфекция след извършено добровол-
но клане и усвояване на месото в
личните им стопанства, попадащи в
20-километровите санитарни зони
около индустриалните свинеферми,
както и високорисковите зони, опре-
делени от епизоотичните комисии",
допълни д-р Митева.

В общините се подават заявления
по образец, като изплащането на па-
рите ще започне от 1 септември. ç

Íîâè è íîâè ÷óìíè îãíèùà â Ðóñåíñêî

Ïëàíúò çà óïðàâëåíèå
íà Ïèðèí çàñòðàøàâàë
äèâàòà êîçà

помогне на стопаните да се за-
щитят по-добре при ново зареж-
дане на фермите си със свине.
Той съобщи, че до момента в ре-
гиона са умъртвени по хуманен
начин 70 440 прасета. Предстои
да бъдат евтаназирани още 4500
животни от индустриална ферма
край село Караманово. Ненов ка-
за още, че ръководството на сви-
некомплекса в Голямо Враново,
където също има огнище на бо-
лестта, е отправило запитване
към Министерството на земеде-
лието и храните, като целта е да
се запазят част от животните във
фермата. ç
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Òîâà å åäíà îò ìåðêèòå çà ïðîçðà÷íîñò
íà ðàáîòàòà íà àäìèíèñòðàöèÿòà è
ïðåîäîëÿâàíå íà êîðóïöèîííèòå
ïðàêòèêè, êàçâàò îò ôîíä „Çåìåäåëèå“

Ñàòåëèòè, à íå ÷èíîâíèöè ùå ñëåäÿò
ôåðìåðèòå

България ще въведе
изпреварващо стопроцен-
тов мониторинг на земе-
делските площи, какъвто
Европейската комисия ще
изисква от началото на
следващия програмен
период. Това съобщи в
интервю за БНТ изпълни-
телният директор на фонд
"Земеделие" Васил Гру-
дев. Идеята е обработва-
ните площи и развитието
на културите да се следят
със сателитни снимки с
голяма резолюция - по
десетина на месец, вмес-
то с посещение на чинов-
ници на място и попълва-
не на множество доку-
менти. Това ще става
чрез данни от европейс-
ката сателитна система
"Коперник", които предс-
тои да се ползват по
линия на Общата селс-
костопанска политика на
ЕС .Стопаните трябва да

знаят, че ще бъдат непре-
къснато и постоянно
наблюдавани като площ.
Контролът ще става без
да ги притеснява адми-
нистрацията, без да им
се налага да си губят
времето, да придружават
експертите и да се запоз-
нават с контролни листа.
За следващата не, но за
по-следващата кампания
директни плащания се
надявам да имаме покри-
тие", каза Грудев. Това е
една от мерките за проз-
рачност на работата на
администрацията и прео-
доляване на корупционни-
те практики, които Грудев
планира.

Друга идея е да се
електронизира изцяло
обменът на документи
между бенефициентите и
служителите във фонда.
Всеки кандидат за субси-
дии ще може във всеки

момент да влиза в папка-
та си и да следи как се
работи по преписката,
каза Грудев.

Назначеният на 19 юли
на поста изпълнителен
директор каза, че е
заварил закъснение на
преписките с между 12 и
18 месеца. "Средното
забавяне беше между 12
и 18 месеца. С чисто
организационно-мотива-
ционни действия от
ръководството започваме
да преодоляваме това
забавяне", каза Грудев и
даде пример с подписани
тази седмица 880 догово-
ра с млади фермери,
чакали над година одоб-
рение на проектите си.
Предстои сключване на
договори с преработвате-

Само преди дни Югозапад-
ното държавно предприятие
ЮЗДП е посетено от предста-
вители на водещи китайски фир-
ми от Шанхай и Джиангсу, кои-
то се занимават с производст-
вото и търговията на горски фи-
данки. Целта на посещението е
да се обмени опит и да се об-
съдят възможности за бъдеща
съвместна работа в производс-
твото и търговията с репродук-
тивни материали за горите.

Азиатските бизнесмени са
посетили държавния горски
разсадник в софийското село
Локорско, където се намира
най-голямата база за контей-
нерни фиданки. Изградените съ-
оръжения и инфраструктура са
финансирани по проект
LIFEFORHAB, изпълняван от
ЮЗДП, както и с отгледаните
досега дръвчета от различни
дървесни видове в контейне-
ри. Китайските експерти са би-
ли впечатлени от инсталирано-
то оборудване и използваните
съвременни технологии за про-
изводство на фиданки в раз-
садника.

В разсадника на "Държав-
ното горско стопанство Елин
Пелин" пък е бил представен
процесът на производство на
фиданки с открита коренова
система, като гостите са виде-
ли и наличните към момента
широколистни и иглолистни
фиданки.

Програмата е продължила
с посещение в Природен парк
"Витоша", където китайските
специалисти са се удивили на
многообразието от естестве-
но срещащи се в българските
гори дървесни и храстови ви-
дове.

На работна среща с екс-
перти от ЮЗДП са обсъдени ви-
довете, представляващи инте-
рес за китайските фирми, кои-
то могат да бъдат произвежда-
ни в разсадниците на предп-
риятието.

Изготвен е списък с около
15 дървесни и храстови вида
от България, които не се сре-
щат естествено в Китай и могат
да бъдат обект на бъдеща съв-
местна дейност. Предстои съг-
ласуването на този договор с
китайските власти за износ на
пробни екземпляри фиданки от
избраните видове и ако проце-
сът е успешен, ще се уточняват
параметрите на бъдещата съв-
местна работа между ЮЗДП и
партньорите от Китай. ç

П О В Т О Р Н А  П О К А Н А

ЗА ИЗБОР НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ
НА "АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД

I. Предмет на поръчката: Избор на банка за предоставяне на финансови услуги  на
"АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД

II. Характеристика
1. Предоставяне на  многоцелева револвираща кредитна линия и в това число издаване на

банкови гаранции в размер до 6 000 000 лева за срок от 120 месеца, обезпечена с ипотека на
недвижими имоти, собственост на "АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД и други.

III. Критерии за оценяване на офертите
1. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта. Икономически

най-изгодна оферта се определя въз основа на комплексна оценка на офертата съгласно два
вида показатели/критерии - неколичествени и количествени.

Крайна оценка (КО) и класиране на кандидатите ще се извърши при спазване на следната
формула: КО = НК+КК

2. Неколичествени критерии с обща относителна тежест в крайната оценка 40% - в
размер на 40 точки.

№ Неколичествени критерии /НК/ Максимум
/тежест 40 т. при изчисляване на комплексната оценка/ точки

1 Процент финансиране спрямо пазарната стойност на обезпечението 40
Общи неколичествени критерии 40

3. Количествени критерии с обща относителна тежест в крайната оценка в размер на
60% - 60 точки.

№ Количествени критерии /КК/ Максимум
/тежест 60 т. при изчисляване на комплексната оценка/  точки

1 Лихвени условия 30
2 Такси и комисионни, изчислени на годишна база 30

Общи количествени критерии 60

Класирането на предложенията се извършва по низходящ ред на получените комплексни
оценки, като на първо място се класира кандидатът с най-висока комплексна оценка.

IV. Условия за участие
В процедурата може да участват местни и чуждестранни банки, получили лиценз за извършване

на банкова дейност на територията на Република България, съгласно Закона за кредитните институции
и които не са в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. Съдържание на офертата
1. Заверено копие от притежавания лиценз или еквивалентен документ и удостоверение за

актуално състояние - разпечатка от ТР към АВ или еквивалентен документ.
2. Документи по преценка на участника, съдържащи информация, относима към предмета на

поръчката.
3. Оферта за изпълнение на поръчката, съдържаща предложение по всички количествени и

неколичествени показатели, съобразно раздел III на поканата.
Офертата и всички документи към нея следва да бъдат подписани от законния представител

на участника или от лице, упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно. В случай
на упълномощаване, участникът прилага към офертата оригинал или нотариално заверено копие
на пълномощното за представителство.

Всички документи се представят на български език с номерация на страниците и опис на
съдържанието на офертата. Документите, представени във вид на ксерокопия, за които не е
упоменато друго, следва да бъдат заверени с гриф "вярно с оригинала", подпис на лицето,
представляващо участника и печат.

VI.  Място, срок и начин на предоставяне на офертите
Офертите, заедно с приложените документи трябва да бъдат представени в запечатан, неп-

розрачен плик, по поща, куриер или на ръка. Крайният срок за приемане на офертите е 5 (пет)
работни дни, считано от датата на публикуване на настоящата покана.

Офертите се приемат на адрес: гр. София, 1618, бул. "Цар Борис III" № 215, ет. 4 -
"Автомагистрали" ЕАД

VII. Други
При избора на изпълнител на услугата се спазват принципите на публичност, прозрачност,

свободна и лоялна конкуренция, недопускане на дискриминация, равнопоставеност и пропорци-
оналност.  При получаване на поне пет оферти, същите се отварят и разглеждат от комисията в
деня след изтичане на крайния срок за подаване на оферти. Ако постъпилите оферти са по-малко
от пет, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай се публикува нова покана при
същите условия за участие със срок за подаване на офертите пет работни дни от датата на
обявяването. На следващия ден след изтичане на крайния срок от повторната обява всички
оферти се отварят и разглеждат от комисия, независимо от техния брой. Съставя се протокол за
класиране на офертите, който се обявява на участниците в конкурса.

Процедурата може да се прекрати в следните случаи:
- не е подадена нито една оферта или не е допуснат нито един участник;
- всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;
- отпадане необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промя-

на в обстоятелствата;
- са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.
 - не са постигнати договорености по смисъла на проведената процедура.
Участникът, избран за изпълнител, ще бъде уведомен писмено и ще бъде поканен за сключ-

ване на съответните договори.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД

Стоян Беличев

лите, а в началото на
септември - по горските
мерки. Грудев добави, че
младите фермери най-
много се интересуват от
биорастениевъдство -
производство на плодове
и зеленчуци и трайни
насаждения.

Обстановката във
фонда вече е спокойна,
каза шефът му, след като
уволни четирима души на
високи постове. "Трябва
да осъзнаем и признаем,
че има нездрави интере-
си в самия фонд", каза
Грудев и повтори, че
институцията няма да
толерира служители,
които демонстрират
начин на живот, несъпос-
тавим със статута на
държавен служител. ç

Сметките за парно в Со-
фия се увеличили с 200 лв.
за сезона. Така изглежда
картинката при най-масо-
вите апартаменти в столи-
цата - имотите между 50-
70 кв. м. Данните са на
фирма за топлинно счето-
водство, която обслужва
180 000 жители на столи-
цата. Почти 60% от клиен-
тите ще получат изравни-

Êèòàéñêè áèçíåñìåíè
ñ èíòåðåñ êúì
15 íàøè äúðâåñíè
è õðàñòîâè âèäà

телни сметки за доплаща-
не, а на 40% ще им бъдат
възстановени суми, отчете
фирмата на специална
пресконференция.  Повече-
то клиенти имат разлика в
сумите между 10 и 100 лв.
1588 са неотчетените кли-
енти тази година, които не
са осигурили достъп за от-
чет, като техният брой на-
малява значително.

Сметките обаче се уве-
личават. За най-малките жи-
лища до 50 кв. м тя е сред-
но 467 лв. общо за отопле-
ние и топла вода за 12 ме-
сеца - от 1 май 2018 г. За
най-масовите жилища до 70

кв. м тя е 721 лв. При двете
групи има поскъпване от
над 20%. За най-големи
имоти, които са над 70 квад-
рата, средно за топла вода
и отопление сметките са об-
що 977 лв., което е с близо
270 лв. повече.

Три са причините за то-
ва - поскъпването на топ-
линната енергия с 15%, как-
то и по-дългият и студен
отоплителен сезон. Той е
бил с 6 дни повече и с око-
ло градус по-мразовит,
обясни изпълнителният ди-
ректор на фирмата Милена
Стоянова. ç

Ñìåòêèòå çà ïàðíî â Ñîôèÿ
íàðàñíàëè ñ 200 ëâ. çà ñåçîíà!
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Конкурс за незаета длъжност
"ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР"

АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВиК" ЕООД - СОФИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е
АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК

Гр. София, бул. "Витоша" № 6, Тел. 9301829, факс 9883484
На основание чл. 91 КТ и Заповед № АВиК-49/21.08.2019 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:
1. За длъжността: ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВиК експерт) на Асоциация по ВиК на

обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - София
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образование - висше - степен Магистър;
- професионална област - Инженер В и К;
- професионален опит - мин. 2 години;
- длъжността се заема по трудово правоотношение, за целта кандидата следва да отговаря на условията по чл.107а,

ал.1 от Кодекса на труда.
- задължителна компютърна грамотност;
Допълнителни умения и квалификации:
- да познава законодателната разпоредба на ЗА, ЗУТ, Закон за водите, КТ, Правилника за организацията и дейността

на асоциациите по водоснабдяване и канализация и др.
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на поставените цели;
- способност за ефективна работа в екип;
- комуникативност;
3. Начинът за провеждане на конкурса е:
- решаване на тест
- провеждане на интервю
4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
̈ заявление за участие в конкурса;
̈ декларация от лицето по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда;
̈ автобиография;
̈ копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
̈ копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
̈ други документи по преценка на кандидата;
Документите следва да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, всеки

работен ден от 10.00 до 17.00 часа, бул. "Витоша" № 6, ет. 5, стая № 515 лично или чрез упълномощено лице.
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло на бул. "Витоша"

№6 в официалния сайт на Областна администрация на Софийска област - www.sofoblast. government.bg.
Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- следи за точното изпълнение на договора с ВиК оператора;
- следи за правилното стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията в обособената

територия;
- изгражда и поддържа регистър на всички ВиК проекти на обособената територия, финансирани от фондове на

Европейския съюз;
- участва или контролира изработването на регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията и генералния

план на агломерации над 10 000 е. ж. на ВиК системите на обособена територия и на инвестиционните програми към тях;
- изпълнява и други задачи, посочени в правилника или възложени му от председателя на асоциацията.
- Минималният размер на основната заплата за длъжността е 560 лева.

Конкурс за незаета длъжност
"ФИНАНСОВ ЕКСПЕРТ"

АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВиК" ЕООД - СОФИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е
АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК

Гр. София, бул. "Витоша" № 6, Тел. 9301829, факс 9883484
На основание чл. 91 КТ и Заповед № АВиК-48/21.08.2019 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:
1. За длъжността: ФИНАНСОВ ЕКСПЕРТ на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от "ВиК"

ЕООД - София
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образование - висше - степен Магистър;
- професионална област - счетоводство, финанси;
- професионален опит - мин. 2 години;
- длъжността се заема по трудово правоотношение, за целта кандидата следва да отговаря на условията по чл. 107а,

ал. 1 от Кодекса на труда.
- задължителна компютърна грамотност;
Допълнителни умения и квалификации:
- да познава законодателната разпоредба на ЗА, Закона за счетоводство, Кодекса за социално осигуряване, Закон за

водите, КТ, Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и др.
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на поставените цели;
- способност за ефективна работа в екип;
- комуникативност;
3. Начинът за провеждане на конкурса е:
- решаване на тест
- провеждане на интервю
4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
̈ заявление за участие в конкурса;
̈ декларация от лицето по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда;
̈ автобиография;
̈ копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
̈ копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
̈ други документи по преценка на кандидата;
Документите следва да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, всеки

работен ден от 10.00 до 17.00 часа, бул. "Витоша" № 6, ет. 5, стая № 515 лично или чрез упълномощено лице.
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло на бул. "Витоша"

№6 в официалния сайт на Областна администрация на Софийска област - www.sofoblast. government.bg.
Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- обслужва финансово-счетоводно асоциацията;
- подготвя предложение до общото събрание за общия размер на работните заплати на служителите в асоциацията;
- съдейства на председателя във връзка с изготвяне на проекта на бюджет на асоциацията и отчета за изпълнението му;
- изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
- контролира и анализира разходването на средствата на асоциацията;
- подпомага председателя при управлението на имуществото на асоциацията;
- съдейства на председателя във връзка със съгласуването на бизнесплана на ВиК оператора по реда на чл. 198м,

ал. 2 от Закона за водите;
- изпълнява и други задачи, посочени в правилника или възложени му от председателя на асоциацията.
- Минималният размер на основната заплата за длъжността е 560 лева.

- Доц. Господинов, как-
ва есен ни очаква тази го-
дина?

- Много е трудно да се
правят дългосрочни прог-
нози и това, което може да
се каже за предстоящия
сезон, не е много. Тази го-
дина нещата не са се про-
менили и не можем да
дадем някакви много кон-
кретни параметри за това
каква есен ни очаква. Има
някои основни неща, кои-
то можем да кажем - мал-
ко вероятно е есента да бъ-
де много студена. Преход-
ните сезони пролет и есен
са малко особени, тъй ка-
то есента започва с доста
топло време в началото за-
вършва с практически зим-
но време в края на сезо-
на. От лятно време на 1
септември завършваме със
зимно време на 30 ноемв-
ри.

- По-топла или по-сту-
дена предстои да бъде
есента?

-  Малко вероятно е
средните сезонни темпера-
тури да бъдат много под
нормалните или да бъде от-
носително студено като ця-
ло за сезона, по-скоро се-
зон с температури, близки
или по-високи от нормал-
ните. През октомври и но-
ември има вероятност за
повече валежни обстанов-
ки. Относително по-топло
и сухо време през септем-
ври и по-валежно време с
напредване на есента. Тя
се очаква да бъде с вале-
жи около нормалните.

- Има ли някакви при-

родни катаклизми, които
можем да очакваме?

- Нямаме основание да
очакваме специално извън-
редни метеорологични яв-
ления, но това не ни осво-
бождава от сбъдване на та-
кива събития по принцип.
Тази есен също ще има ва-
лежни обстановки и цикло-
ни, които ще минават по-
скоро през октомври и но-

ември, но не е изключено
и през септември. При те-
зи обстановки е възможно
да се създават по-екстрем-
ни обстоятелства, свързани
с времето - по-обилни ва-
лежи, някакви условия за
наводнения. Но вероятност-
та за такива събития е в
рамките на нормалното - не
са изключени, но нямаме
основание да очакваме

В петък ще има разкъсана
облачност, отново ще бъде без
валежи, а температурите ще
останат без съществена про-
мяна до около 35 градуса, за
София около 31 градуса, по
Черноморието - до 32 граду-
са, съобщи БГНЕС. В събота де-
нят ще бъде горещ, особено в
Северна България, там темпе-
ратурите почти навсякъде ще
бъдат около 34-36 градуса. В
Южна България ще са до око-
ло 34 градуса. Валежи не се
очакват. За района на София
в съботния ден температурата
ще бъде около 32 градуса.

В неделя отново ще бъде
слънчево и горещо - за София
около 31 градуса, в Северна и
Южна България до около 35
градуса, по Черноморието - 30-
31 градуса.

И следващата седмица се
очаква да бъде слънчева и топ-
ла, като живакът в термомет-
рите ще достига най-много до
около 35 градуса.

страна и по отношение на
аномалии на времето от
мащаб един сезон, те се
случват в цялата страна.
Например в България е
малко вероятно в част от
страната да е относително
студено, а в другата част
да е относително топло. То-
ва се отнася и за целия ре-
гион на Балкански полуос-
тров. Ще има малки раз-
лики в северната и южна-
та част, както и в западна-
та и източната, но като ця-
ло съседните страни ще
имат сходно развитие на
времето.

Доц. Илиан
ГОСПОДИНОВ,

Национален институт
по метеорология

и хидрология
Интервюто е на
агенция "Фокус"

много по-голям брой от
средното за този период.

- Ще се различава ли
драстично времето в Бъл-
гария от това в съседните
държави?

- Не. Когато говорим за
развитието на цял сезон,
обикновено аномалиите на
времето се отнасят за
сравнително големи тери-
тории. България е малка

Ãîðåùî îñòàâà è
ïðåç ñëåäâàùàòà
ñåäìèöà

Ãîðåùî îñòàâà è
ïðåç ñëåäâàùàòà
ñåäìèöà
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Çàêîíúò „Àíòè-Íèíîâà“
íÿìà äà ñïðå ÁÑÏ!

На 8 май 2016 г. БСП из-
бра за свой председател
Корнелия Нинова. Социа-
листите и обществото от-
давна очакваха промяна в
партията и придаване на но-
ва динамика на структури-
те й след години на после-
дователни изборни пораже-
ния.

Три години по-късно по-
зитивните резултати от то-
зи избор вече са видими.

Вътрешнопартийно: за-
почна организационна ре-
форма и подмладяване на
националните и местните
структури, въведе се ман-
датност на лидера и народ-
ните представители, зарабо-
ти партийна телевизия и се
спаси вестник ДУМА. Акти-
визира се опозиционната
дейност, създаде се "Визия
за България", която за пръв
път от 30 години излиза от
каноните на прехода и ман-
трите на неолибералния гло-
бализъм. Тя очертава нова
роля на държавата и отво-
юването на институциите от
т. нар. Паралелна държава
- олигархия, задкулисие, за-
висимост от чужди "началс-
тва", корупция. Разработена
бе и "Визия за Европа", спо-
ред която БСП е проевро-
пейска партия, но не прие-
ма налаганите от ПЕС и
вредни за обществото джен-
дър идеология, "Пакт за миг-
рация", русофобска полити-
ка на санкции, двойни стан-
дарти при храните и други.

В политически план:
Категорична победа на пре-
зидентските избори през
есента на 2016 г., удвоява-
не на броя на депутатите в
44-тото народно събрание и
подмладяване на парламен-
тарната група, като от 80 на-
родни представители близо
половината са нови лица
под 40-годишна възраст - та-
ка най-старата и масова
партия постигна немислимо
за другите партии обновле-
ние. БСП стана единстве-
ната формация, увеличила
гласовете си и на европей-
ските избори, постигнала
още един депутатски ман-
дат в ЕП. Партията зае пър-
во място в 60 общини, "ди-
ша във врата" на ГЕРБ в Со-
фия и други големи градо-
ве. Тя даде заявка за обе-
динителен център на нови
леви, патриотични, еколо-
гични организации, които
виждат в нея гарант за про-
мяна на България.

И това е така, защото
БСП в рамките на този ман-
дат води систематична бит-
ка с корупционните моде-
ли на ГЕРБ ("Кумгейт", "Су-
джукгейт", "Апартаментгейт",
"Оградагейт"), защити май-
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затънали глобалистките ев-
ропейски елити. Може да се
окаже, че чрез БСП Бълга-
рия предлага работещото
решение за лявото в Евро-
па, което в своята социал-
либерална битност все по-
вече губи електорална ба-
за, затъвайки в срамни ком-
промиси с дясното, с тран-
снационалния капитал, с
бюрократичните елити,
изоставяйки интересите на
трудовите и онеправдани
хора.

Видно е, че всичко това
са амбициозни лидерски
цели, които генерират мно-
го противници - вътрешни,
външни, олигрхични.

Вътрешните - предста-
вители на евробюрократич-
ните елити на национална
почва, идейно убедени в
"правилността" на всяка по-
веля, идваща от Брюксел и
Вашингтон, за които българ-
щината е демоде, а евроат-
лантизмът, джендърът и иде-
ите на Сорос са верую - за
щастие в БСП са единици;
Преходни елити, свикнали
със стауквото, смятащи, че
високите постове в партия-
та и парламента, в местни-
те органи на властта са им
гарантирани по право, а в
някои случаи - и по наслед-
ство; Икономически обвър-
зани с властта, желаещи да

ките на деца с увреждания,
животновъдите, пациентите
и лекарското съсловие,
потребителите, малкия и
средния бизнес, води актив-
на политика за защита на
парламентаризма и избор-
ните права. БСП бе тази,
която ясно формулира ка-
то своя политическа цел

разграждането на
„паралелната
държава“ на
корупцията
и задкулисието.

Не се страхуваше да за-
дава неудобните за власт-
та и капитала въпроси - за
качеството на пътищата, за
обществените поръчки. Въп-
реки критиките към ръко-
водството по повод изли-
зането от парламента, ни-
кой не може да отрече, че
благодарение на този ход
беше отстранен неговият
председател цензор Дими-
тър Главчев, а на по-късен
етап беше върнат префе-
ренциалният вот, беше
спряно незаконното опро-
щаване на милиони на
близки до властта бизнес-
мени. БСП внесе добре мо-
тивирани алтернативни за-
кони за защита на потре-
бителите, срещу монополи-
те, за защита на дребния
бизнес и малки ферми.

След 10 ноември 1989 г.
в България не е имало тол-
кова активна опозиция, ко-
ято освен критики да пред-
лага и алтернативни реше-
ния.

При това БСП постигна
това в условията на почти
десетилетен монопол на
ГЕРБ над властите и инсти-
туциите - парламент, прави-
телство, чиновническо със-
ловие, използване на служ-
бите за сигурност, съдебна-
та система, държавните
предприятия, разпределе-
нието на ресурса за общес-
твени поръчки и от евро-
пейските фондове, с меди-
ен комфорт, гарантиран с
държавни средства. С об-
щинска феодализация и на-
лагане на страх за обикно-
вения човек от политико-
икономическата машина на
модела "Цветанов". Тази
трудно пробиваема маши-
на днес има само една ал-
тернатива и това е Българ-
ската социалистическа пар-
тия с новия стил на ръко-
водство на Корнелия Нино-
ва. Последното уточнение е
важно, защото при предиш-
ните двама председатели
Сергей Станишев и Миха-
ил Миков това не бе така.
Първият се превърна в оли-
цетворение на социаллибе-
ралния сговор, на съглаша-
телски политики, довели до
изборен провал на 10 пос-

ледователни вота за всич-
ки възможни власти и не
на последно място до теж-
ко разцепление на БСП
(случаят с Г. Първанов и
АБВ). Опозиционната поза,
която обичаше да демонст-
рира Станишев, катастро-
фира по един жалък начин,
когато той в името на лич-
ната си реализация като
висш еврочиновник се пок-
лони унизително на Бойко
Борисов.

Михаил Миков като
председател предприе не-
обходими, но недостатъчни
стъпки към връщането на
автентичния идеен характер
на партията. БСП в този пе-
риод не можа да се утвър-
ди като решителна опози-
ция и управленска алтерна-
тива.

Лидерството на
Корнелия Нинова
се оказа ефективно,
ориентирано към
автентичните идеи и
традиции на БСП.

А по отношение на иде-
ологията и политическата
практика се оказа новатор-
ско - идеята за постигане
на златното сечение меж-
ду лявото и патриотизма,
защото защитата на нацио-
налния интерес е изход от
кризата, в която трайно са На стр. 8
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трансформират тези финан-
сови обвързаности във
властови, чрез безпринцип-
на коалиция с ГЕРБ; Млади
амбициозни кадри, които
разчитаха промяната да им
донесе бърза кариерна ре-
ализация. Разбира се, сред
недоволните има и честни
социалисти, чиито предста-
ви не съвпадат с тези на
ръководството, но те не
разбират, че днес в парти-
ята е време разделно -
трябва да се избере между
статуквото и промяната, а
с действията си - волю или
неволю - поддържат сили-
те на статуквото.

Външни - управляващи-
те кръгове и елита на ГЕРБ,
начело с Бойко Борисов, за
които БСП е единствената
опасност за властта им.

На тях БСП им трябва
подчинена, или
затънала във
вътрешни дрязги.

Както се случи с Рефор-
маторския блок (и състав-
ните му СДС, ДСБ, ДБГ), с
уж патриотите от "Атака",
ВМРО, НФСБ, с деклара-
тивно лявата АБВ и "Дви-
жение 21".

Олигархични - българ-
ската олигархия, икономи-
ческото задкулисие, също
са особено притеснени от
идеите на "Визия за Бълга-
рия", от принципно новата
роля на държавата, за коя-
то ще се бори БСП.

Симбиозата между те-
зи групи - недоволни от
промяната социалисти,
икономически кръгове на
олигархията и представи-
тели на властта, роди изк-
ривени понятия като "вът-
решна опозиция", "криза в
БСП", "загуба на "нарису-
вани" избори", "разправа с
врага с партиен билет",
"едноличен стил" и други.
Върху Гьобелсовия прин-
цип, че казана сто пъти лъ-
жата става истина, още от
2017 г. се създава и гради-
ра една своеобразна ме-
дийна истерия срещу Ни-
нова, безпрецедентна за
българския преход. Вът-
решните дела на БСП се
вадят координирано и ед-
новременно от вътрешни
"агенти", от медиите и от
властта, която услужливо
подава топката в нужния
момент. А нужният момент
винаги е този, в който БСП
се готви за нова и градив-
на политическа инициати-
ва. Примерите са много.
Партията се готви за из-
бори - на линия са гласо-
вити недоволни, чийто
единствен аргумент е, че
те не са в листата. Готви
се да представи своята но-
ва политическа визия - по-
литическите решения се
саботират отвътре с дреб-
нотемия, за да се създаде
впечатление, че "разедине-
ната" партия не е алтер-
натива на "стабилността"
при ГЕРБ. БСП има силна
парламентарна инициати-
ва - стартират медийни

компроматни кампании,
най-вече персонално сре-
щу лидера. БСП извършва
кадрова, организационна и
структурна промяна - вед-
нага пръсва вълната на об-
винения в едноличен стил,
натиск, търсене на врага
с партиен билет. Интерес-
но защо същите тези со-
циалисти никога не издиг-
наха глас в миналото, ко-
гато в БСП подобни неща
бяха ежедневие, а промя-
ната бе мит от далечното
бъдеще!? БСП предприема
стъпка в защита на наци-
оналния интерес - веднага
вътрешни кръгове аларми-
рат за "отстъпление от ев-
ропейския път" и обвине-
ния в национализъм, кое-

консолидира около лидера
и в персонален, и в идеен
план. Така широко промо-
тираната в присъдружните
на властта медии "вътреш-
на опозиция" се оказа от
25-30 души.

И когато не мина конг-
ресната интрига за подмя-
на на политическото лидер-
ство в БСП, бе стартиран
още един сценарий - този
път на парламентарно ни-
во. С благовидни аргумен-
ти, но с порочен замисъл -
драстичното орязване на
партийната субсидия от 11
на 1 лев на глас годишно,
и директното вкарване на
едрия бизнес с цел корум-
пиране на партийния жи-
вот. Изигран от властта в
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рацията, утвърдена от
Конституцията ни.

Всички тези аргументи
не бяха чути, въпреки че
дойдоха не само от опози-
цията, но и от социолози,
политолози, юристи, от ко-
алиционни партньори на
ГЕРБ. Тогава остава един
извод - че

парламентът
узакони едно от
най-безпринципните
решения, откакто
ГЕРБ е на власт
- това да бъде задушена
опозицията в навечерието
на местните избори, които
има сериозен шанс да спе-

интерес, с граждански, чо-
вешки, социален морал.

Такава партия може да
бъде ругана и клеветена,
може да бъде оставена без
финанси, може да бъдат из-
вършени принудителни сък-
ращения на кадри и дейнос-
ти, но

тя ще оцелее и
при тази криза.
Защото е идейна,
масова и
демократична
партия.

В политиката има ситу-
ации, когато трупано дъл-
го напрежение избухва без
видима причина, или по
причина, която ни се стру-
ва второстепенна. В таки-
ва моменти и най-силната
изборна машина на власт-
та се чупи. Такъв момент у
нас назрява - за 10 години
ГЕРБ - една уж нова пар-
тия с нови лица, се пре-
върна в окопала се във
властта клика, животът на
българина не се подобри,
останахме най-бедната, ко-
румпирана и безпътна дър-
жава в Европа. Два мили-
она българи живеят под
прага на бедността, 800 000
от тях са работещи бедни,
но богатият елит става все
по-богат. Някогашната 27-а
по развитие нация в света
е шампион по смъртност,
тежки болести, демограф-
ски спад, битова престъп-
ност, корупция в управле-
нието. Някогашната най-че-
тяща нация днес слуша чал-
га, някогашният първенец
на Източна Европа по ком-
пютри днес се тресе от
сривове в Търговския ре-
гистър и кражба на данни
от НАП, някогашната овощ-
на и зеленчукова градина
на Европа внася второ ка-
чество храни от чужбина,
някогашният лидер по жи-
вотновъдство на Балкани-
те избива домашните жи-
вотни. В такава държава
нуждата от алтернатива е
повече от крещяща. Тя не
може да бъде спирана
повече с изборни манипу-
лации, със зависими от
бизнеса и чиновничество-
то гласове, с натиск и
страх. Нито може да бъде
притъпена с позорния за-
кон за субсидиите на по-
литическите партии.

Важно е днес опозици-
онната БСП да продължи
без колебания линията на
противопоставяне на опас-
ния за България модел със
социалистическа, патрио-
тична и традиционалистка
политика. Но и да дава на-
дежда на хората, да пока-
же, че проблемите ще се
решат по пътя на национал-
но помирение - между всич-
ки честни българи, но не и
с корумпираните елити. По
пътя на промяната - не ими-
тативна, а реална и реши-
телна. По пътя на защитата
на суверенитета, национал-
ния интерес, социалната
държава.

то идва точно навреме и
на място в услуга на уп-
равляващите.

Далеч сме от мисълта,
че сегашното ръководство
и лично Нинова са безгреш-
ни, нито че всеки с различ-
но мнение е съглашател и
предател. Напротив - дис-
кусията е нужна, пътища за
консолидация трябва да се
търсят от всички страни.

Но консолидацията и
критиката също имат
своите червени линии.

Нека си спомним, че на
партията и идеята поколе-
ния дейци са посветили жи-
вот, сили и знания, без да
виждат себе си в парла-
ментарното кресло или ка-
то несменяеми и наследст-
вени членове на ръковод-
ството. Да си спомним, че
за БСП може да се работи
не само в лъскавия каби-
нет, а и в кварталната ор-
ганизация.

Връх на тази координи-
рана атака срещу ръковод-
ството на БСП от консор-
циума "недоволни елити" -
"олигархия" - "власт" бе вре-
мето след европейските из-
бори, което те изчислиха
като идеално за сваляне на
легитимния лидер на БСП,
за опитомяване на БСП ка-
то послушна и беззъба опо-
зиция. Партията обаче се

навечерието на края на по-
литическия сезон, уж за да
бъде удовлетворен вотът на
милиони българи на рефе-
рендума отпреди 3 години!
Не бе чут нито един от ра-
зумните аргументи: че то-
ва е репресия срещу опо-
зицията и малките партии
в навечерието на местни-
те избори; че никъде в Ев-
ропа властта не сменя тол-
кова рязко политическите
правила без дебат; че така
партиите стават абсолютно
зависими от едрия бизнес
и олигархията, а корупция-
та практически се узаконя-
ва; че фирмите ще си ку-
пуват обществени поръчки
чрез дарения за партиите
от мнозинството, че спон-
сорите на опозиционните
формации антипазарно ще
бъдат подложени на на-
тиск; че дебатът за партий-
ните финанси е комплексен
и експертен, а не стихиен
и волунтаристичен; че суб-
сидията може да бъде сва-
лена до разумен и прием-
лив размер, за да могат
нормално да функционира
многопартийната система;
че "загрижеността" за по-
малко от 30 милиона лева
е лицемерна на фона на
2 милиарда, платени накуп,
за ненужни изтребители,
които ще получим след
5 години; че партиите са
неизменна част от демок-

чели, имайки предвид ре-
зултатите от евровота по
региони. Популизъм на
властта, отклоняване на
хорското внимание от теж-
ките проблеми, но и удар
по БСП и Корнелия Нино-
ва. Когато партията не мо-
жа да бъде овладяна отвът-
ре, идва наред обсадата.
Защото днес БСП е обса-
дена крепост. Защото по-
каза, че е единна, сплоте-
на, че има лидер, който да
я води и да начертае пътя.

Но бившият член на БКП
Бойко Борисов и тези, ко-
ито му помагат вътре в
БСП, би трябвало да пом-
нят, че Социалистическата
партия е на 128 години, че
е водила борби за социал-
но освобождение и прав-
дини, срещу фашизма, за
модерна социална държа-
ва, а в повечето от годи-
ните на преход - за защи-
та на социалните завоева-
ния на българския народ.
Че за тази идея хора са
давали живота и младост-
та си, че безкористно са
строили пътища и язовири,
че поколения са се труди-
ли честно, за да построят
две Българии за две десе-
тилетия през 60-те и 70-те
години на ХХ век. Че това
е партия, в която членуват
искрени патриоти, хора с
държавотворно чувство,
защитници на националния

От стр. 7
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Къщата на Щастливеца: Скок във
времето към тайните на една епоха

Над 8 хиляди души
всяка година посещават
музея в родната къща на
Алеко Константинов в
Свищов, предаде БГНЕС.

За да видят уникалната
по рода си колекция от
вещи и бит, запазили духа
на великия български
писател и общественик,
любопитни посетители
идват специално чак от
Бразилия, Тайван, различ-
ни африкански държави,
както и от целия Европейс-
ки съюз.

Къщата е построена от
баща му Иваница Хаджи-
константинов през 1861 г.
Сградата е образец на
богатите частни домове по
това време - разгъната на
два етажа, просторна, с
широк двор и впечатлява-
ща гледка към река Дунав.

Още през 1911 г. у
свищовлии се надига
мнението да бъде създаден
археологически музей в
града, което се съчетава
удачно с идеята за Класно-
то учителско дружество
родната къща на писателя
да стане музей. Войните от
1912 г. до 1918 г. прекъсват
осъществяването на този
замисъл, но след тях - през
1919 г., е създаден Комитет
за превръщане на родната
къща на Алеко Константи-
нов в къща музей.

Идеята за създаване на
музей е огласена из цяла
България, търси се матери-
ална и морална помощ
отвсякъде и от всички. В
начинанието се включва и
Свищовската дружба в
София, начело с най-
изявените си представите-
ли - професорите Иван
Шишманов и Георги
Данаилов. Започва и
събирането на вещи и
други предмети, принадле-
жали на видния обществе-
ник. В издирването ентуси-
азирано се включват
граждани, учители, учени-
ци и членове на археологи-
ческото дружество в града.

Така, след много труд,
дългогодишните очаквания
на свищовлии се сбъдват.
На 15.05.1926 г. музеят е
официално открит за
гражданите. Музеят на
Алеко в Свищов, наред с
тези в София, Пловдив и
Варна, е един от малкото
държавни музеи в страната
до 1944 г.

През 1979 г. домът на
писателя хуморист става
мемориален музей. В
северната половина на
втория етаж е направена
впечатляваща възстановка
на подредбата в богата
търговска къща от втората
половина на ХІХ в. Неслу-
чайно, в началото на
Руско-турската война от
1877-1878 г. в нея на два

пъти отсяда руският импе-
ратор Александър ІІ. Тя е и
мястото, избрано за седа-
лище на първото гражданс-
ко управление в България,
начело с Найден Геров, в
което 14-годишният Алеко

Константинов е писар.
Подредбата в дома на

Алеко е запазена така,
както когато в къщата е
живял за кратко Алексан-
дър II.

Руският император
отсяда в дома при третото
си посещение в България
по време на Освободител-
ната руско-турска война,
на 14 юли 1877 г. При
пристигането на императо-
ра, входът на къщата е
украсен с голям венец от
живи цветя, държан от
четири момичета в нацио-
нални носии.

От балкона на бащина-
та къща на Алеко импера-
торът наблюдава премина-
ването на руските войски
по моста през Дунава.
Малкият Алеко присъства

на тази сцена, което оставя
светъл спомен в душата му
и поражда обич към всичко
руско. По този повод
Пенчо П. Славейков пише
в биографичната си книга
за Щастливеца:

"На тази гледка от
балкона той е имал веднъж
трепетна наслада да се
любува, изправен до
Освободителя цар, гледащ
дългата върволица от
войници, извита като
тесма от свободния към
освободения бряг. Образът
на великия Освободител бе
дълбоко врязан в паметта
на Алека и когато той се е
готвел за кръгосветско
пътешествие, оставил е
поръка на своите ближни
да отстъпят родителския му
дом за някое обществено

заведение, а за спомен, че
царят е живял в него, да
подставят бюста му в
стаята, където е спал".

Оригиналната виенска
мебел и предмети на бита
и разкоша от онова време
неусетно пренасят посети-
теля в атмосферата на
предосвобожденската епоха.
В останалата част на етажа
чрез снимки, книги, писма
и лични вещи са показани
човешките, творчески и
обществени стремления на
писателя.

Родната къща на писа-
теля фейлетонист пази
дрехите, пушката, с която е
бил убит, както и гипсови
отливки от стъпките на
убийците му.

На специално място в
музея е изложено и сърцето
на писателя, което все още
пази дупката, която слага
край на живота му. По
ирония на съдбата, Алеко е
убит по погрешка.

Писателят загива при
неуспешен атентат срещу
съпартиеца му Михаил
Такев. На 23 май (или 11
май по стар стил) 1897
година двамата са в Пеще-
ра, където Такев е роден,
откъдето е избран за
народен представител.
Участват в тържествата за
деня на свети Кирил и
Методий. Вечерта на
същия ден двамата потег-
лят с файтон за Пазар-
джик, като по пътя спират
за известно време в село
Радилово. Жителите на
Пещера и Радилово имат
отдавнашен спор за собст-
веността на гори и общин-
ски мери, като на моменти
спорът е прераствал в
насилие. Във връзка с този
конфликт група жители на
Радилово, начело с кмета
от Народната партия
Петър Минков, решават да
убият Такев.

Такев и Алеко Констан-
тинов напускат Радилово
след 22 часа. В землището
на съседното село Кочагово
(днес Алеко Константино-
во), Милош Топалов и
Петър Салепов стрелят по
файтона им с пушката на
радиловския кмет Здравко
Игнатов, при което убиват
Алеко Константинов. По-
късно Минков, Салепов и
Топалов са осъдени на
смърт, като присъдата на
Салепов, който е непълно-
летен, е заменена с 15
години затвор.

В музея е изложена и
точна възстановка на
ситуацията, при която
Щастливеца е убит.

За съжаление, гимнази-
ята в Свищов, която носи
името на Алеко, е закрита
през 2009 година поради
липсата на ученици, които
да я посещават.

Алеко Константинов



ЗЕМЯ 23 август 2019СЪБОТНИК
11. ÇÀÄ ÊÀÄÚÐприложение

Баща му и майка му
са художници от итали-
ански произход. Те се
разделят, когато той е на
2 години. Малкият Де
Ниро израства по улици-
те на квартала също като
образите във филмите, в
които той се превъплъ-
щава.

Прякорът му е "Боби
Млякото" поради бледия
цвят на кожата му тога-
ва. Роден е на 17 август
1943 г.

Де Ниро дебютира в
киното през 1968 г., кога-
то играе във филма на
Брайън де Палма "При-
ветствия". След това при-
ема малки и незначител-
ни роли в много филми,
докато не идва 1973-та -
годината, в която печели
одобрението на критици-
те с ролята си в "Бий
бавно барабана".

Дългогодишното му
сътрудничество с Мартин
Скорсезе започва през
същата година, когато

играе във филма "Ковар-
ни улици" заедно с Хар-
ви Кайтел. Други фено-
менални филми на Скор-
сезе, в които той участ-
ва, са "Шофьор на так-
си", "Разяреният бик",
"Кралят на комедията",
"Добри момчета", "Нос
Страх", "Ню Йорк, Ню
Йорк" и "Казино".Той
получава "Оскар" за най-
добър актьор за изпълне-
нието си в "Разяреният
бик" и "Оскар" за най-
добра поддържаща мъжка
роля за "Кръстникът 2".

Де Ниро е роден в
квартала, наречен "Дя-
волската кухня" поради
високата концентрация на
организирана престъп-
ност, известни гангстери
от миналото и контрабан-
дисти на алкохол.

Бъдещата звезда учи
при известната актриса и
учителка по актьорско
майсторство Стела Адлер.
Същата школа е посеща-
вана от Марлон Брандо,

По романа "Безкраен
празник" на Ърнест Хемин-
гуей снимат филм в австра-
лийската студия Village
Roadshow. Един от подуцен-
тите на проекта е внучката
на писателя - актрисата Ма-
риел Хемингуей.

В сериала ще покажа
младия Хемингуей - беден,
амбициозен, журналист и пи-
сател в Париж през 20-те го-
дини, където живее с първа-
та си жена Хедли Ричардсън
и се среща с Джон Дос Пас,
Скот Фицджералд, Джеймс
Джойс и Гертруда Щайн.

"Безкраен празник" е лю-
бимата ми книга, още от
11- годишно дете, когато ба-
ща ми ме отведе в Париж",
разказва Мариел Хемингуей.
"Ние заедно четяхме и той ми
показваше точно къде моят
дядо е обядвал, писал и меч-
тал за това, как ще стане зна-
менит писател един ден. Ис-
кам да покажа историята на
неговото развитие и израст-
ване, която вече много годи-
ни вълнува начинаещите пи-
сатели".

"Безкраен празник" е пуб-
ликувана три години след
смъртта на Хемингуей. В ос-
новата са залегнали днев-
ници и записки на писате-
ля, които водел в Париж.

Неговият талант да пи-
ше кратко, силно и завладя-
ващо остава ненадминат и
неповторим. Запазената мар-

Кийра Найтли иска да е актриса
още на 3 години
Робърт Антъни де Ниро празнува
своя 76-и рожден ден

ра в книгите му и читатели-
те го обичат.

Хемингуей непрекъснато
е подхранвал своя творчески
заряд с допълнителни сти-
мули - алкохол, красиви же-
ни и най-вече - риск. Война,
лов, пак война... "Но най-доб-
рото писане със сигурност се
получава, когато си влюбен."

За да се стане дисципли-
ниран, писателят си поста-
вял норма за написани ду-
ми. Дневното му "производ-
ство" от думи, което той за-
писвал на специална дъска,
варира между 450 и 1250.
Имало дни, в които работел
извънредно, за да не се чув-
ства виновен, когато прекара
следващия ден в риболов.

Пишел сутрин рано,
обикновено докъм обяд. "Ко-
гато работя над книга или
разказ, пиша всяка сутрин -
рано след зазоряване, кол-
кото е възможно по-рано.
По това време не те безпо-
кои никой, хладно е или до-
ри студено, и се стопляш до-
като работиш."

Мартин Шийн, Бенисио
дел Торо и актьорското
студио на Ли Страсбърг,
но оспорва похватите му.
На 16 години получава и
първата си роля в пиеса-
та "Мечка" от Антон
Чехов.

Смятан е за отдаден
на работата си перфекци-
онист. Интерес представ-
лява фактът, че Де Ниро
и Марлон Брандо са

единствените актьори,
получили "Оскар" за
изпълнение на ролята на
един и същ човек. Де
Ниро го печели за ролята
си на младия Вито Кор-
леоне в "Кръстникът 2", а
Брандо получава почетна-
та статуетка за ролята си
на стария Дон Вито в
"Кръстникът".

Приставката "Ди" в
името му е сменена с

"Де" от чиновниците по
емиграцията на САЩ.

Де Ниро е ярък при-
върженик на системата на
Станиславски и не спес-
тява време и средства за
подготовката на една
роля. Изигравайки ролята
на психопата Кейди в
"Нос Страх", той платил
5 хиляди долара, за да
му изпилят зъбите. В
"Лудият бик" се наложило
да напълнее с цели
30 килограма. Помнят
го ветераните от нюйорк-
ските таксита, където
работил три месеца, за
да се подготви за
"Шофьор на такси".

В масовото съзнание
остава като ганкстер и
ръководител на мафията.
Когато получава звезда в
Алеята на славата, той
казва: "Джо Пеши винаги
е казвал, че аз все някога
ще се окажа с крака в
цимента. Но аз не мис-
лех, че е имал предвид
това".

ка на стила Хемингуей - дос-
тъпен, обективен, с лека и
иронична форма и не особе-
но емоционални диалози.

"Като творец той пише-
ше така естествено, както ле-
ти ястребът, и толкова ясно,
колкото езерото отразява" -
казва един от неговите био-
графи. - А животът, и твор-
чеството на Хемингуей учат
поколения мъже да изповяд-
ват стоицизъм.

Неговите книги "И изг-
рява слънце", "Сбогом на
оръжията", "Смърт следо-
бед", "Зелените хълмове на
Африка", "За кого бие кам-
баната", му носят световна
известност. През 1952 г.,
след почти 10 години твор-
ческо мълчание, Хемингуей
се завръща със "Старецът и
морето" и получава Нобело-
ва награда за литература.
Своята ранима душа и фи-
на чувствителност писателят
често е прикривал с ексцен-
трични постъпки, остър сар-
кастичен език и мъжкарско
поведение. Истината прози-

Едно от изискванията на фронтмена на "Ролинг
стоунс" Мик Джагър било да спи на чисто нов
матрак във всеки хотел, в който отсядал, пише в.
"Дейли мейл".

По този начин изстрадалите кости на сър Мик най-
добре можели да си отпочинат. Но предната вечер,
преди настаняването му, новият матрак трябвало да
бъде "разработен" от член на персонала, така че да не
е прекалено твърд. При все това найлоновата опа-
ковка на дюшека не трябвало да бъде нарушена.

Понастоящем Джагър е на турне в САЩ със своята
банда. Бащата на осем деца получи възторжени
отзиви от страна на критиката за изумителното си
сценично представяне, въпреки че претърпя сърдеч-
на операция през април.

Певецът е в прекрасна форма за своите 78 годи-
ни. Мик спазва страхотен режим, навсякъде пътува
със своя личен готвач. Той много държи на здравия
сън и поради тази причина е безкомпромисен в
изискванията си в какво легло ще нощува.

Мик Джагър пътува
с личен готвач

Снимат филм с внучката
на Хемингуей
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Красивата актриса
Людмила Гурченко успяла
с лекота да покори Москва
и нейните жители. Най-
успешните, красиви и
знаменити мъже били
щастливи да се окажат
нейни поклонници.

Невероятно талантлива,
с лек харковски акцент, тя
изпреварила москомвските
умници и красавици и
станала първа. Независи-
мо от полети и падения,

Людмила Гурченко - актриса
фойерверк

трагедии и изпитания, тя
винаги била незаменима.
Звездата Людмила Гурчен-
ко сякаш не е напуснала
този свят, остава в сърца-
та на зрителите завинаги.
Оглушителна слава я
настига, след като на
екран излиза комедията
"Карнавална нощ", изиг-
рала съдбовна роля в
живота на актрисата.

След завършване на
училище през 1953 г.,

Людмила искала да учи в
Москва, в театрален вуз.
Родителите я подкрепяли,
особено баща й, който
смятал, че тя заслужава
най-доброто.

Така бъдещата актриса
буквално се втурва напред
и покорява всички. Става
студентка във ВГИК, в
курса на Сергей Герасимов
и Тамара Макарова. Педа-
гозите искрено се радвали
на своята ученичка, ярка,
вълнуваща и нестандартна
по природа, надарена с
умението да танцува, пее и
свири на акордеон, на
пиано.

Пътят към киното води
начало от студентските
години. Дебютен за нея е
"Пътят на правдата" на Ян

Най-доходоносният
филм с участието на Ан
Хатауей е "Черният рицар:
Възраждане", завършваща-
та част от грандиозната
трилогия на режисьора
Кристофър Нолан за
Батман. А дамата на върха
на класацията е именно
там най-вече благодарение
на участията си в редица
ленти и за ролята на
Черната вдовица.

Критическата репутация
на една актриса също
играе важна роля за
нейната доходност. Много
повече отколкото при
мъжете. Сред представите-
лите на силния пол актьо-
ри като Вин Дизел са
донесли милиарди долари с
"Бързи и яростни" или
"Трансформърс". Дамите,
носещи печалби, са номи-
нирани за "Оскар" поне
веднъж. Комерсиалният

Фридъм. Това се случва
през 1956 г. и младата
актриса е забелязана от
зрителите и критиката.

Съдбовна е "Карнавал-
на нощ" на Елдар Рязанов.
Отначало той не я харес-
вал. Казвал, че прави
лудории или че лицето й не
е особено изразително. За
тази роля била утвърдена
друга актриса - изписана
красавица. Но тя не пеела,
не танцувала, а вместо нея
други правели това. После
се оказало, че има нужда
от дубльорка.

В ситуацията се наме-
сил Иван Пирев, по това
време ръководител на
"Мосфилм". Именно той
поверил на Гурченко
ролята на главната герои-

ня. Тя очаровала публика-
та, обичали я хиляди хора,
дошли в киносалоните да я
гледат 50 милиона души.
Знаменитата песничка
"Пять минут" се превърна-
ла в неофициален химн на
всяка Нова година.

Не успели да стихнат
страстите и на екрана и се
появил филмът "Момичето
с китара". Този път ролята
била написана специално
за нея. Тя с нещо напомня-
ла Леночка Крилова от
"Карнавална нощ", една
история, заредена с веселие
и лекота.

И след блясъка на
успеха, идва дълга забрава
или второстепенни роли
във филми, неоставили
ярка следа. Гурченко е
борец като актриса и човек.
По време на снимките на
приказната история "Ма-
ма" получава сериозна
травма на крака. Скритото
счупване се усложнявало от
факта, че костта била
счупена на 19 парчета.
Пред младата актриса се
очертавала инвалидност,
но тя не отпускала безпо-
мощно ръце. След няколко
години отново танцувала и
обула високи токове.
Новите роли я разделяли с
образа на безгрижното
момиче и се утвърждавала
в амплоато на драматична
актриса. Именно такива
героини носят отпечатъка
на чара й: "Сибириада",
"Двайсет дни без война",
"Пет вечери".

Във филмографията на
Гурченко има деветдесет и
шест роли в киното, едни
от най-гледаните са "От-
пуска за своя сметка",
"Любимата жена на меха-
ника Гаврилов", "Гара за
двама", "Полети насън и
наяве", "Рецепта на мла-
достта".

Кой носи парите в киното?

успех на жанрово разнопо-
сочни филми също показва
прогреса във възприятието
на нежния пол от филмо-
вата публика. Жените
дълго време бяха ограни-
чавани в драми, комедии и
мюзикъли или пък в роли

на "дама в беда". Филмите
от последните години като
"Гравитация" и "Жената
чудо" показаха, че талант-
ливи актриси са способни
да изнасят на плещите си
и главни роли във високо-
бюджетни продукции.

Ан Хатауей
Джордж Клуни иска да

продава любимото си ита-
лианско сирене в САЩ, съ-
общават от "Контактмюзик".
Актьорът го открил, докато
бил във ваканция на брега
на езерото Комо. Звездата
разкри, че станал голям фен
на определено сирене, кое-
то се произвежда във фер-
ма в градчето Лальо.

"Джордж наистина харес-
ва това сирене и си похап-
ва от него в края на почти
всяко ядене", заяви източ-
ник, цитиран от в. "Дейли
стар". "Съпругата му Амал
го кара да си мие зъбите
веднага след това, защото
не й допада ароматът на си-
ренето. Вкусът му обаче е
толкова хубав, че и тя е на
мнение, че Джордж ще на-
мери голям пазар за про-
дукта".

58-годишният актьор ве-
че е изпратил 32 кг от соле-

Джордж Клуни ще продава
италианско сирене в Америка

ното овче сирене в Лос Ан-
джелис, където ще предло-
жи на приятели и потенци-
ални купувачи да го опи-
тат.

Освен към актьорство,
Клуни проявява интерес и
към предприемаческа дей-
ност. Преди години той за-
едно с Ранди Гербер и Майк
Мелдман основаха компа-
ния за текила, която прода-
доха през 2017 г.
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- Скъпа, ухаеш прек-
расно!

Нов парфюм?
- Идиот! Полях се с тъ-

пата ти ракия, докато чис-
тих!

  

Мъж хваща жена си с
любовник, вади пушката
и хуква да го гони стре-
ляйки, но патроните свър-
шили. Любовникът се
спрял, обърнал се и са-
модоволно попитал:

- И сега какво следва?
Боц с рогцата ли?

  

- Ти що си целият в бя-
ло? Да не си бял хакер?

- Не, мойто момче, са-
нитар съм. Стой мирен.

- Къде беше преди 1
час?

- Виж пета страница на
вестника.

- Но нея я няма!
- Ха сети се къде съм

бил!?

  

Вбесен съпруг крещи
на жена си:

- Толкова съжалявам,
че не ти поиска ръката
някой тъпанар, олигоф-
рен, простак!

Тя:
- Поиска я!
Той:
- И защо не се омъжи

за него?!
Тя:
- Омъжих се!

  

Седи циганка до под-
леза:

- Батеее... Дай да ти
гледам... 10 лв. за лоши
неща... 20 лв. за хубави.

Той и оставя 10 лв.
- Батеее... Жена ти е

бременна с тризнаци.
Той й оставя още 10 лв.
- Батеее... Спокойно...

Не са от теб...

  

- Добър ден! Една би-
ра, моля!

- Момче, 8:45 е!?

Анекдоти

Васил ЦОНЕВ

Медицината напредва. Достатъчно е да се
хвърли само един поглед върху изданието на
БТА "Наука и техника", за да се разбере това.

И все пак се получават конфузни медицин-
ски грешки. И то такива, които могат да сло-
жат крак на нашите литературни традиции.

Не мислете, че измислям. Или че преувели-
чавам. Заключенията ми се базират на факти.

Младият сатирик Янаки се разболя. Меди-
цинският колегиум бе категоричен - рак.

Новината обходи столичните аперитиви. Над
масите надвисна печал. Сервитьорките клате-
ха глави и споделяха спомени.

- Никога няма да го забравя - казваше Цеца
от "Славянка", - още от вратата разперваше
ръце и викаше: "Един малък "Плиска"."

- Да, той обичаше "Плиска" - съгласяваше
се Тинчето от "Бамбука", - имаше някакво вле-
чение към това питие.

- Добър клиент - съгласяваха се и остана-
лите, - не само пиеше. И черпеше.

Както за умрелите, така и за него започна-
ла да се говорят само хубави работи. Дори се
изказаха, че бил красив. Дотам се стигна.

Новината навлезе и в литературните среди.
Забрави се златното правило: "За жив сати-
рик или лошо, или нищо". И тук заговориха
хубави неща.

- Добър сатирик - каза някой, - и пишеше
често.

- Смело момче - добави друг, - ако не беше
това пиене…

- Той беше сатирикът на нашето време -
каза трети.

И никой не оспори това твърдение. Човекът
си отива. Защо да не се кажат няколко хубави
думи?

Ако се бяха спрели само на думите, нищо.
Казана дума дупка не прави. Но някои призо-
ваха и към дела.

- Стига са ни обвинявали в лошо отношение
към сатирата - надигнаха се гласове, - да го
изберем в съюза.

И го избраха в Съюза на писателите по спеш-
ност. И понеже нещата стават по инерция, до-
ри го кооптираха за член на управителния съ-
вет. И му отпуснаха пожизнена пенсия. И за-
валяха една след друга положителни рецен-
зии.

"Както Алеко, така и той" - започваше една
рецензия.

"Смело можем да кажем, че след Кирков
той е най-…" - започваше друга.

"Неговото литературно наследство трябва
сериозно да се проучи" - добавяше трети.

Заговори се дори за паметник. Ще умре
човечецът, хубаво е и едно паметниче. Да не
разправят после, че не уважаваме сатирици-
те.

Събирането на средства за паметник беше
в ход, когато сатирикът най-неочаквано се по-
яви в столичните аперитиви. Две сервитьорки
изпуснаха подносите и една припадна.

- Медицинска грешка - обясни сатирикът, -
не съм бил болен от рак. Язва било…

Не искам да разправям какво стана в лите-
ратурните среди.

Въпросът ми е за медицината.
Кога най-сетне нашите лекари ще се научат

да работят като хората? Не трябва ли колеги-
умът на Министерството на народното здраве
да излезе с обяснение? И какво в края на
краищата мисли другарят министър? И не тряб-
ва ли да бъде задължен той лично да оправи
хаоса, който настъпи след случая с Янаки в
нашата литература?

- Добре. Добро утро!
Една бира, моля!

  

Бактериолог се при-
бира:

- Скъпа, честит рож-
ден ден! Днес ще полу-
чиш уникален подарък!!!

- Много мило. Какъв е?
- Открихме нов вирус,

изключително устойчив и
смъртоносен. На мен се
падна честа да му дам
име и го кръстих на теб!

  

Две жени отишли при
цар Соломон и довели със
себе си един младеж.

- Този младеж обеща
да се ожени за моята дъ-
щеря! - казала едната.

- Не! Съгласи се да се
ожени за моята дъщеря!
- викнала другата.

Започнали да се карат,
а цар Соломон помолил
за тишина.

- Донесете ми най-го-
лемия меч! Трябва да го
разделим на две. Всяка
от вас ще получи полови-
ната!

- Звучи прилично! - ка-
зала първата жена.

Другата:
- О, господарю, моля,

не проливай невинна
кръв. Нека го вземе дру-
гата жена.

Мъдрият Соломон, без
да се забави и миг:

- Младежът трябва да
се ожени за дъщерята на
първата жена!

- Но тя искаше да го
разцепите на две! - вик-
нали от обкръжението на
царя.

- Точно затова е ясно -
казал мъдрият цар Соло-
мон - че това е истинска-
та тъща.

  

- Мамо, може ли да
вляза в морето да по-
плувам?

- Абсурд! Виж колко е
бурно!

- А тате що плува?!
- Той има застраховка,

нека плува.

  

Жена със смъртна
присъда. Пазачът я пита:

Медицинска
грешка

Анатолий

СТАНКУЛОВ

- Какво искаш да е
последното ти ядене?

- Амиии, не знам, на
теб какво ти се яде?

  

Казват, че най-добро-
то средство срещу само-
тата е женитбата.

Седя и мисля:
- Не може да няма

друг по-хуманен метод...

  

Реклама на зъболекар-
ска клиника:

- Зъби? Нашите зъбо-
лекари ще направят
всичко, за да ви нака-
рат да забравите за тях
завинаги!

  

Прибира се мъж пос-
ред нощ, пиян като кир-
ка. Жена му чува шум от
падане и надниква в кух-
нята. Гледа - в тъмното
мъжът отворил хладил-
ника и говори на свет-
лината отвътре:

- Такси, карай към
Слънчев бряг!

Безмълвно съпругата
си ляга със злорада ус-
мивка. След два часа
става до тоалетната, пак
надниква и заварва съ-
щата картина.

- Такси, карай към
Слънчев бряг! - продъл-
жава да настоява пред
хладилника мъжът й.

Жената отново без-
мълвно ляга да си дос-
пи. На сутринта става,
влиза в кухнята и гледа
ни мъж, ни хладилник!

- Ега ти! - възкликва
тя. - Кандърдисал го е!

  

Шофьорът на камион е
на разделно хранене:

Кара картофи - яде
картофи.

Кара кашкавал - яде
кашкавал.

Кара тухли - разтовар-
ващ ден...

  

….ОДКА
Бърз тест, показващ,

дали сте моряк или алко-
холик!
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Размерите на тези рибки
не впечатляват: на тегло са
около 250-300 грама, а на
дължина - до 20-30 сантимет-
ра. Обитават водоеми с по-
бързо течение, с по-сериоз-
но кислородно съдържание.
На практика това са горни-
те (донякъде - и средните )те-
чения на реките. Образно ка-
зано, царството на черните
мрени граничи с царството
на пъстървите. Но черната
мряна има още прилики с
пъстървата. Ако се говори за
вкусови качества на двата ви-
да, мнозина кулинари биха
се поколебали на кого да връ-
чат т. нар. палма на първен-
ството. А след като обитават
на практика едни и същи во-
ди, то и хранителните им ре-
жими са близки, тоест и пъс-
тървата, и речната мряна, се
интересуват от сходни видо-
ве храна.

В течение на годината
черните мрени извършват се-
риозни миграционни похо-
ди. През пролетта те са в по-
дълбоките части на водоема,
а през лятото се изтеглят на-
горе срещу течението - към
по-бързоструйните води. Жи-
веят на стада, които обикно-
вено се формират от рибки-
те от едно люпило - затова
уловените рибки като че ли
са "калибровани" (еднакви
размери, еднакво тегло). Тъй
като и в рамките на деня ята-
та извършват труднопредска-
зуема миграция, за да раз-
читаме на успех, трябва да

Черната мряна - конкурент на пъстървата
ги търсим къде са в момен-
та, или какви са пътищата
им на движение. При бист-
ра и плитка вода това се ус-
тановява по-лесно, но при
многоводие и мътна вода не
е толкова лесно. Трябва да се
опитват местата по вероят-
ния им маршрут, докато се
намери участък, предпочетен
от черните мрени в момен-
та. Клъвне ли ви една мря-
на, очаквайте още.

Тъй като черната мряна е
подчертано стадна риба, не
е грешка, ако монтираме на
самостоятелни поводи две ку-
кички на риболовната линия.
Така често ще вадим еднов-
ременно по две рибки. Пре-
поръчително е поводите да
са така преценени, че да оси-
гурим поне 5-6 см разстоя-
ние между кукичките. Добре
ще е и ако двете кукички ле-
ко се разминават по разме-
рите си.

 Преимуществено изпол-
зваме дънна въдица. Но ако
разчитаме на т. нар. тактика
на търкалящото се олово,
трябва да се откажем от мон-
тирането на две кукички, за
да си спестим главоболието
около почти сигурното им
заплитане. Даже и да сме из-
брали риболов на плувка,
трябва да действаме така, че
стръвта пак да е паднала на
дъното, или поне да е в не-
посредствена близост до не-
го. Монтажът изисква изпол-
зване на фини елементи -
влакното да е около 0,12 мм,

на мряна може винаги да се
лови успешно, изобщо не е
вярно. През студената част на
годината тя се лови по-труд-
но, защото тогава се крие под
камъните и изпада в нещо
подобно на летаргично със-
тояние с намалени жизнени
функции и съответно - на-
маляла нужда от храна. Са-
мо значителното затопляне
на времето (и на водата) мо-
же да я раздвижи и да я на-
кара да се появи от укрития-
та си, за да започне да тър-
си храна. Най-успешният пе-
риод за улова й обикновено
съвпада с периода на забра-
на на масовия спортен рибо-
лов. През следващия период
- от юни нататък, мряната е
умерено активна. Ако обаче
настъпят засушавания, реки-
те намалеят и по дъното им
избуят водорасли, следва поч-
ти сигурна пауза. Тогава ри-
бите намират достатъчно
храна по дъното, а и кисло-
родното съдържание на во-
дата е по-малко. Както се каз-
ва, тогава черната мряна "па-
се". Трябва да чакаме следва-
щия вероятно успешен пери-
од - септември и октомври,
които обичайно са по-дъж-
довни, реките повишават ни-
вото си, силната вода отна-
ся голяма част от придънна-
та растителност. А черните
мрени като че ли предчувст-
ват настъпването на студе-
ния период и бързат да нат-
рупат енергийни запаси за
зимата.

а кукичките, около номерата
14-12, с право тънко стъбло,
за предпочитане - бели. Това
изискване се поставя не са-
мо поради биологичните осо-
бености на вида (със срав-
нително малка уста), но и
поради характеристиката на
най-често използваните ви-
дове стръв. А най-добре е да
използваме онази стръв, ко-
ято можем да намерим на са-
мия водоем. На първо място
това са ларвите на различ-
ни насекоми, които можем да
намерим под речните камъ-
ни. Макар че има разлики
между тези ларви в различ-
ните водоеми (реки), те се
обозначават най-общо като
"ручейници". Ако не разпо-
лагаме с ручейници (не нав-
сякъде ги има), можем да из-
ползваме бели червеи, дреб-
ни торни червеи или части
от тях, тестени примамки, ва-
рени житни зрънца…

Черната мряна е силно
чувствителна към промени-
те на времето и на атмос-
ферното налягане. Ако в ясен

и спокоен летен ден мрените
не кълват, това почти сигур-
но предсказва скорошна про-
мяна на времето (очакват се
дъждове и хладни ветрове).
Интересно е, че понякога
точно преди градушки и свет-
кавици настъпва период на
изключително активно къл-
ване на черни мрени.

Рибите са чувствителни и
към промените в състояние-
то на реките. Че реагират на
повишаването на речното те-
чение и на размътването, ре-
агират. Но реакциите им от-
ново са трудно предсказуеми:
понякога при мътни води
направо изчезват неизвест-
но къде, а понякога точно
размътването ги активизира
и то в непосредствена бли-
зост до бреговете.

Изобщо вид риба, която с
въпросителните около пове-
дението си, създава доста емо-
ции в рибарлъка, а с това
може да се обясни и фактът,
че има толкова много при-
върженици. Накратко казано:
общоприетото мнение, че чер-

Резултатният риболовен
излет в голяма степен се
предопределя от атмосферни-
те условия, при които се про-
вежда. Независимо, че има
и официални източници, ко-
ито прогнозират времето,
можете да се възползвате и
от някои други, установени
след многогодишни наблю-
дения, правила на народна-
та метеорология.

Можем да очакваме през
следващия риболовен ден
хубаво време, когато: над-
вечер духа лек ветрец, а сут-
рин е ясно и хладно; мрав-
ките и паяците усърдно се
трудят; пчелите рано прек-
ратяват полетите си; след
залеза на слънцето непрес-
танно летят прилепи, поя-
вяват се и ни тормозят ко-
мари; лете небето е синьо,
залезът е жълт, златист или
розов; в гората е значител-

„Златните“ правила на народната метеорология

но по-топло, отколкото в по-
лето.

Времето ще бъде продъл-
жително сухо, устойчиво,
ако: сутрин и вечер пада сит-
на роса; след изгрева на
слънцето се появява слаб
ветрец, който през деня или
привечер изчезва; денем е

топло, а нощем - прохлад-
но; пиявиците се движат по
дъното на водоема (или на
съда).

Очаквайте промяна на
времето, ако: изгревът на
слънцето е яркочервен; де-
нем небето е безоблачно, но
потъмняло; залезът е пур-

Почистват се и се изми-
ват 750 грама мерлуза или
сафрид (без глави), след ко-
ето се посоляват и се оста-
вят половин час на студено,
докато поемат солта. В сго-
рещена мазнина се задуша-

Даже и да не може да се
сравнява със своя "идеологичес-
ки" противник - котката, кара-
кудата все пак е толкова из-
държлива, че нейната способ-
ност да живее в екстремни ус-
ловия заслужава внимание.
Мнозина практици са се убеди-
ли в това от личен опит. Даже и
полуизсъхнала каракуда, с оро-
нени люспи - на пръв поглед
мъртва, пусната във вода, бър-
зо се възстановява и раздвиж-
ва. Твърди се, вероятно не без
основание, че в зависимост от
температурата на околната сре-
да, каракудата може да прежи-
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Риба с домати

ват до омекване последова-
телно 2 нарязани на ситно
моркова, парче целина (на-
рязано на кубчета), ситно
нарязана глава лук, 4-5 до-
мата, също нарязани, и под-
правките (дафинов лист, че-
рен пипер и сол). От време
на време към сместа се до-
лива по малко рибен бульон
или гореща вода.

 Рибата се нарязва на
порции, нарежда се в тавич-
ка и се покрива със задуше-
ните зеленчуци. Най-отгоре
се слагат домати и лимон,
нарязани на кръгчета или
филийки. Полива се с ри-
бен бульон и се пече във
фурна, докато остане на маз-
нина. Изважда се от фурна-
та, поръсва се със ситно на-
рязан магданоз и се подна-
ся с картофи, задушени в
масло.

Колко живота има… каракудата?

зи. Те се надяват, че ако откри-
ят причината за невероятната
издържливост на каракудата в
неблагоприятна среда, могат да
намерят начини да помагат на
хората от високоиндустриализи-
раните райони, при които лип-
сата на достатъчно кислород в
организмите им често води до
неблагоприятни медицински
проблеми. Засега при своите из-
следвания учените са се убеди-
ли в два факта: кръвта на ка-
ракудата сама по себе си е с
изключително висока кислородна
наситеност, вероятно по-голяма,
отколкото на всяко друго гръб-

вее без кислорода на водата от
няколко дни до няколко седми-
ци, при това запазвайки жизне-
ната си активност. Затова не се
смущава особено, когато й се
наложи да преживее дълго вре-
ме в мътни, заблатени води, с
температура на гореща супа. Ня-
ма смисъл да се учудваме, че
тя е разпространена повсемес-
тно в различни по характера си
водоеми и проявява като вид та-
кава изявена виталност.

Тези завидни способности на
каракудата предизвикват опре-
делен интерес от страна на ня-
кои учени - медици и ихтиоло-

пурен и духа вятър; около
луната се появява розов
кръг; димът от комините се
разстила близо до земята;
врабчетата и кокошките се
"къпят" в прахта; надвечер
вятърът се усилва.

Дъждовно време ще ча-
каме при следните призна-
ци: ако по вечерното небе
има малко звезди, или те
изобщо не се виждат; ако об-
лаците прииждат от различ-
ни страни, може даже да се
очакват бури и светкавици;
сутрин няма роса; солта се
овлажнява; мравките закри-
ват входовете на мравуня-
ците с песъчинки; цветята
ухаят по-силно; сутрин пче-
лите се застояват повече в
кошерите, а надвечер се тру-
дят усилено; рибите скачат
над повърхността на водата
и ловят прелитащи в бли-
зост насекоми.

Ëþáîïèòíî

начно същество; когато не раз-
полага с достатъчно кислород,
организмът на тази риба произ-
вежда субстанции с успокоява-
що въздействие, в това число и
алкохол.

Ето в каква посока се очак-
ва от каракудата, далечен род-
ственик на златната рибка, да
се окаже също толкова полез-
на и да изпълни ако не три, по-
не едно човешко желание.
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Токио - градът
с 23 квартала

Само след година
японската столица за
втори път ще посрещне
олимпиада - 56 години
след като Боян Радев и
други шампиони се прочу-
ха световно за първи път
именно тук.

Токио е град от 23
"ситита". Затова рядко ще
ви дадат карта на цялата
столица, а ако го напра-
вят, няма да има място
за имената дори на
основни улици. Обикнове-
но картите са разделени
по квартали. Свързва ги
перфектна метросистема.

Това е сигурно единст-
веният голям град на
планетата, където никой
не тича за подземната
железницата. Влакчетата
са на минута-две. Безкрай-
ните им линии правят
Токио едно цяло, без тях
дори и 5-етажните кръсто-
вища не биха помогнали
на трафика да се задвижи.

Шибуя е мястото,
прочуто по цялата плане-
та с кръстосаните пеше-
ходни пътеки, на които на
почти всяко зелено на
светофара някой или
група хора застават в
центъра, за да си направят
селфи или друга снимка.
Това е младежкото сърце
на Токио.

С паметника на вярно-
то куче, което чакало
стопанина си с години да
се върне, докато вече бил
починал в службата - в
Япония много се работи,
с големите магазини и
малките улички, пълни с
безброй шарени заведе-

ния от всякакъв вид и
характер - тук животът
никога не спира. В квар-
тала е и българското
посолство.

Гиндза е другият най-
известен квартал в Токио.
На фона на ултрамодер-
ните здания от стъкло,
фасадата на театъра
кабуки - Кабикдза, в
традиционен стил с
декоративен покрив. А
метростанцията вътре, в
преддверието на която
има уникален базар за
традиционни стоки и
занаяти е любим на
туристите.

Съвсем близо е култо-
вият универсален магазин
"Мицукоши", побратимен
някога с ЦУМ. Освен
перфектно зареден със
стоката на най-добрите
брандове в света, със
стоки за бита, той радва
гостите си и с невероятно
приятни заведения на
горните етажи за разкош.
Наоколо са бутиците на

всички елитни марки. Ако
искате да се почувствате
като герой от филмова
класика, отидете в "Ню
Йорк бар" на "Хаят" в
световноизвестния квар-
тал Шинджуку. Именно в
това заведение, докато
гледаха през витрините
надолу към оживеното
място, Скарлет Йохансон
и партньорът й откриха

15. ÏÎÑÎÊÈ

Токио - най-големият
град в света, където
живеят 5,5 пъти повече
хора, отколкото в цяла
България

Киото е древна столица, интересна за туристите

Осака - бизнес център с добре запазени храмове

Много проучвания показват, че в префектурата Оки-
нава живеят най-много столетници и суперстолетници -
хора над 107-годишна възраст. Става дума за хора, чии-
то здравни показатели са изненадващо добри за годините
им. Според специалистите един от ключовите фактори за
дълголетието е хранителният режим, който включва го-
ляма консумация на зеленчуци и пълнозърнести храни.

Нара е първата столица на Япония - дори преди Кио-
то - в периода от 720 г. до 784 г. Градът е известен като
люлката на японската култура. Заради своята значимост
той е вторият обект в Япония, който е включен в Списъ-
ка на ЮНЕСКО за световно наследство.

Древният град е бил построен по модел на тогавашна-
та столица на Китай Чан Ан. Храмовете на Нара запаз-
ват влиянието си дори и след преместването на столица-
та в Хеян-Кио, така Нара остава известна като Нанто -
южната столица, защото новата е на север. Сред забеле-
жителностите в града са шест будистки храма, един шин-
тоистки, императорският дворец Хейджо, гората Касуга-
ма, паркът Нара. В Нара се намира и най-старият дре-
вен храм в света Хорюдзи. Особено внимание заслужава
Тодайджи.

Храмът Тодайджи - или "Великият храм на Изтока", е
най-известният и исторически важен храм в Япония от
VІІІ в. и най-голямата дървена сграда в света. Тук има
статуя на Буда висока 16 метра, направена от бронз.

Прекрасен изглед от Токио към планината Фуджияма

смисъла на живота в
"Изгубени в превода".

Не толкова лъскавият
квартал Асакуса е извес-
тен в цяла Япония заради
храма там, който е най-
знаковият в Токио. Може
би километър преди
святото място, има добре
организиран базар. Пове-
чето хора не могат да си
тръгнат, без да си купят

сувенири, да опитат прочу-
тите сладкиши, направени
от тесто от боб или нещо
друго. Самият храм наис-
тина е мащабен. Главният
му олтар е интересен и
впечатляващ.

Ситито на Токио е
кварталът на императорс-
кия дворец. До супер
високите небостъргачи се
е ширнал огромен парк.
В представителния палат
реално живее новият
владетел на старата
империя. Но пък е запа-
зена кула от 17-и век, от
която се е виждало както
морето от едната страна,
така и планината Фуджи
от другата. Сега това е
невъзможно - гора от
стомана и бетон със
стъклени витрини се
извисява пред погледите.

Ропонги в момента е
най-популярното сити за
нощен живот. Там е и
най-модният мол с бутици,
чудесни заведения в
съвременен стил.

Столетниците живеят в Окинава

Най-великият храм на Изтока - Тодайджи
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Въпреки че времето е
по-ценен ресурс от всяко-
га, много от успешните
лидери се занимават с
нещо странично, което
им доставя удоволствие.
Независимо дали е голф,
или градинарска работа,
хобитата са важни за
успешната кариера.

Упражняването на
някакво хоби не само
освобождава допамин, но
може да доведе до реди-
ца ползи, които помагат
за стабилен бизнес.

Започвайки в края на
50-те години, проф. по
физиология Робърт
Бернщайн изучава ефек-
тите на хобитата върху
живота на 40 учени за
период от 20 години. Той
открива, че най-успешни-
те учени са по-склонни
да се занимават със
странични дейности,
включващи въображение,
практически умение,
изкуство и музика.

Оцветяването и драс-
кането върху бял лист
може да подобри паметта
с 29%. Хората, които
четат книги, имат по-

Хобито помага на бизнеса

висока активност в частта
от мозъка, свързана с
езика и интелигентността.
Тези, които залагат на
кардио тренировки, подоб-
ряват способността за
взимане на бързи реше-
ния и умствената работа.

Въпреки че не мислим постоянно за това, животът е ужасно,
несправедливо кратък. Точно затова е толкова ценен. Ако беше
безкраен, надали щяхме да спираме понякога и да обръщаме
внимание на детайлите. Въпросът е: правим ли го и сега, когато
знаем, че утре може да ни няма?

Психолозите съветват: мислете за живота си като за голям
проект, който има краен срок. Всеки ден, всяка седмица, всеки
месец и всяка година имате шанса да работите по усъвършен-
стването. Такъв е животът. В един момент ще ви се наложи да
направите някои подобрения, за да продължите напред.

Ще започне да ви отнема повече време, да научите нещо
ново; повече кураж, да се впуснете в приключение; повече тър-
пение, да бъдете нечий душеприказчик; повече усилия, да изка-
чите стълбите. И най-вече - повече чувство за хумор, за да се
справите с всички промени, които неизбежно ви очакват зад
ъгъла. В крайна сметка това, което някога ще има значение, е
как е протекъл животът ви като цяло. Какво сте оставили зад
гърба си. Какво сте постигнали. Колко силно сте обичали. Колко
приятелства сте създали. Колко пъти сте простили. Животът е
прекалено кратък, за да спрете цигарите от Нова година, да
отслабнете от понеделник, да започнете да спестявате от 40-ата
си година, да смените работата си догодина. Спрете да отлагате
и се борете за щастието си сега. Хората са казали: "Работи,
сякаш не ти трябват пари! Танцувай, сякаш никой не те гледа".

Да бързаме - няма време!

Стратегическите игри като
шах подобряват мозъчна-
та "пластичност". Свире-
нето на музикален инст-
румент засилва "корпус
калозум" - зона на мозъ-
ка, която свързва лявото
и дясното полукълбо.

"Днес Европа има равна енцефалограма. Има не-
що, което бавно ни убива, нещо непроницаемо и за-
душаващо, но не знаем какво. Светът може би все
още има какво да ни каже, но не и Европа. Направи-
ха Европа на парите, нищо друго и това е краят на
ангажиментите, на утопиите. Честно казано, предпо-
читам фашист и комунист, които се сблъскват и те
карат да избереш към кой лагер, към коя партия
искаш да принадлежиш, за какво да се биеш, срещу
кой враг.

Този век не ме интересува… Така че аз ще се при-
държам към четирите стълба, които Симон Вейл очерта
в Омировия епос: никога не вярвай, че можеш да
избягаш от съдбата, никога не се възхищавай на си-
лата, не мрази враговете си и не презирай нещастни-
ците".

Ето какво казва голямата актриса за семейството
през 1987 г., когато на екран излиза филм на тази
тема: "Семейството, това е времето. Човек не може
да бъде срещу семейството, така както не може да
бъде срещу старостта или смъртта. Това са дадености
на човешкото съществуване".

Френска театрална и кино актриса, също и режи-
сьор, Ардан има френска и арменска кръв. За това тя
обяви в Ереван през 2011 г  когато пристигна на
Международния кинофестивал на "Златен портокал",
за да покаже своя филм "Прах и кръв". Бабата на
актрисата е имала брак с арменец, от когото родила
две деца.

Първите масови фотоапа-
рати се появяват през 1901 г.
Снимането е нещо толкова
френско - именно Френска-
та академия на науките и
изящните изкуства е запле-
нена през 1839-а от процеса
на фотографиране. Негов
пропагандатор е Луи Жак
Манде Дагер - на него е на-
речен и процесът дагероти-
пия. Това е първият вид фо-
тографиране изобщо.

Лично френското прави-
телство се интересува от ра-
ботата на художника. Като
признание му отпуска пожиз-
нена пенсия. Самото му отк-
ритие се превръща в неверо-
ятен хит. Нужен е още поло-
вин век, за да се появят пър-
вите фотоапарати. С време-
то се сменят много процеси
и подходи, фотографията те-
първа открива себе си.

Цифровизацията на свой
ред направи снимането ма-

Да рисуваш със светлината -
фотографията е на 179 години

сово занимание. Философ-
ският смисъл на думата фо-
тография - от думите фос
(светлина) и графо (пиша)
се губи в рутината на дейст-
вието. Утехата е, че така се
изразяваме и общуваме по-
между си по-добре. Ефект,
който първите изследовате-
ли на процеса едва ли са
предполагали.

Опити във фотографията
прави Леонардо да Винчи.

Още по-назад във време-
то и епохите - в миналата
ера, гръцките математици
описват нещо като камера
обскура. човечеството е из-
раснало и с мечтата си да
улови светлината, да зам-
рази за вечността отиващия
си миг и време.

Фани Ардан: В Европа има
нещо, което бавно ни убива

Похвалата е ключ към
сърцето Истината е, че с го-
дините необходимостта от
похвалата не изчезва. До-
ри и порасналите момиче-
та и момчета имаме нужда
от похвала и поощрение.
Всеки иска да чуе добра ду-
ма за усилията си - колега-
та, който се е справил с пос-
тавената задача, съпругът
ни, който е поправил теча-
щия кран или развалената
фурна и така ни е спестил
средства да викаме майс-
тор, ние самите заради уси-
лията, които полагаме и

Похвалата е ключ към сърцето
още, и още. Не се изисква
много - просто едно "бра-
во", "справи се чудесно", "то-
ва наистина ти се удава".

С такава лекота сипем
обиди и крясъци един сре-
щу друг - на спирката, в ма-
газина, в офиса... Да не го-
ворим за интернет простран-
ството, където под крилото
на анонимността се сипят
омраза и груби изрази.

А думите на подкрепа, на
благодарност все по-трудно
си пробиват път в живота
ни. Сякаш гледаме отстра-
ни, тайно надявайки се ня-

кой да се провали, вместо
да го подкрепим, вместо да
му кажем: "Ще се справиш,
вярвам в това".

Понякога само една по-
ощрителна дума е това, ко-
ето ни трябва, за да постиг-
нем желанията си. Да усе-
тим подкрепата на хората
около нас. Доверието им. А
не подозираме зад едно дреб-
но нещо колко труд и уси-
лие стои. Омаловажаваме
го, а дори не си даваме смет-
ка, колко е важна всяка ре-
акция за човека, който не
спи в името на своя успех.
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сичко край нас тръгва
от земята. И свършва в
нея. Такъв е кръговратът.
Съзнаваме го едва кога-
то стъпим боси на топ-

почнах да чета. "СЕЛСКАТА ДУ-
ША" бе заглавието. Когато свър-
ших, малко неочаквано за мен,
дъщеря ми Росица и синът ми
Стефан скочиха, прегърнаха ме
и заръчаха: "Пиши, татко, пиши,
докато дишаш, за българския се-

Çàðúêàòà

Â
лата земя. Така стана и с мен.
Татко ми даде знак да се качвам
на каруцата. - Да идем, вика, до
нивата само двамата, ей тъй "по
мъжки". Много хубаво ми стана
от неговите думи. Хвърли един
поглед на нивата, наведе се,
грабна шепа земя, метна я ня-
колко пъти от ръка в ръка. С пог-
лед поиска да направя същото и
зачака да кажа нещо. Аз отново
вдигнах рамене. "А дъха на зе-
мята не усещаш ли?". Залепих
ухо на земята, но нищо не усе-
тих.

- Малък си още, като порас-
неш всичко ще ти стане ясно…

Разбрах го едва когато стъпих
бос след ралото. Усетих топлина-
та и се уверих, че земята диша. И
ето вече толкова години не мога
без този дъх, както не мога без
хляба, който тя ни ражда…

Криво ми стана, когато по-
късно на село се срещахме с
мои връстници. Морни, запъхте-
ни, без дори да спрат за позд-
рав, те ме попитаха в един глас
взел ли съм си вече земята. И
не казаха нито дума за майките
и бащите си, за бабите и дядов-
ците, чиято земя търсеха, за тех-
ните гробове, потънали в буре-
ни, запустели…

Мисля си: ще минат години,
ще се намерят хора, които да
почистят селските гробища.

А КОЙ ЩЕ
ПОЧИСТИ
ЗАПУСТЕЛИТЕ
НИ ДУШИ?
Бяхме се събрали у дома. И

аз, както е било и друг път, поч-
нах пак за земята, за селската
душа, за промяната, която нас-
тъпва в нея. В един момент си-
нът ми ме тупна по рамото и
рече: "Ех, татко, дълбока е твоя-
та душа…". Навярно щеше да ка-
же и още нещо, но по погледите
на останалите се разбра и спря.
Аз станах, отидох в другата стая,
измъкнах последния лист от пи-
шещата машинка, взех и оста-
налите листи и се върнах обрат-
но. Изгледаха ме мълчаливо. По-
молих за малко внимание и за-

то ги откриеш, виждаш, че това
са обикновени камъчета. Замъл-
ча и допълни: "И в нашите кни-
жарници често бива така - де-
бели томове се предлагат едва
ли не като скъпоценни творби…".

Някои от присъстващите, ко-
ито са чели книгата ми, започ-
наха да питат с поглед какво да
правят. И изведнъж към трибу-
ната се запъти синът ми. И той
започна не с мнение за книгата
ми, а с друго:

- Научил съм от баща ми и
дядо ми, че с делата си човек
трябва да оставя диря след се-
бе си.  - Ти, татко, вече си ос-
тавил такава дълбока диря и в
напредналата ти възраст про-
дължаваш да ореш своята си
нива"…

И завърши с една ЗАРЪКА:
Зарадвай ни догодина по това
време с нова книга за любима-
та ти Странджа". Всички ръкоп-
ляскаха в знак на одобрение.
Аз също кимнах с глава… Два
месеца след това той легна и
не отвори очи повече…

говеда… За щастие, никой досе-
га не е оспорил или опровергал
резултатите от моите проучва-
ния.

И вторият извод: икономичес-
ки най-изгодно е овцете в Стран-
джа да се отглеждат без доене,
само за агнета и вълна. Нещо
подобно е било през вековете.
То е продиктувано от специфич-
ните особености на климата:
почти безснежна зима, продъл-
жително сухо лято и необходи-
мостта да се търси паша и в по-
отдалечените райони.

А икономическата ефектив-
ност? Логично бе да дам отго-
вор при защитата. Той се съдър-
жа на стр. 107 от дисертацията
и е положителен: С подкрепата
на АПК в Малко Търново в село
Визица бе изведен опит със ста-
до овце от местната подобрена
порода. Резултатът бе 11, 72 към
5,48 лева в полза на отгледани-
те без доене овце. Да кажем как
и защо, след като няма мляко.
Ето самата технология: сутрин
агнетата сучат, майките отиват
на паша, като се вдигне росата,
ги извеждат да си хрупнат зеле-
на тревица край кошарата.
Следобед получават скромна
дажба фуражни смески, приве-
чер като се върнат - пак сучат.
Приносът от мляко не е съвсем
изключен от сметката. При от-
биване на агнетата в продълже-
ние на 20-25 дни се прави при-
дойка до пълното присушаване.
По-висок е прирастът при агне-
тата. И главно, освободени от
доенето в засушливите летни ме-
сеци, овцете имат възможност
да търсят паша в отдалечените
райони, така по-ефективно се из-
ползват естествените фуражни
източници в планината. А качес-
твото на агнешкото месо е нес-
равнимо по-добро от това по
старата технология. Сам бях сви-
детел, когато търговец от Гърция
предлагаше два и половина пъ-
ти по-висока цена на килограм
живо тегло за агнетата по нова-
та технология.

Когато чу това, синът ми Сте-

фан нададе ухо и рече едно: "Хаа".
Той бе на защитата и научи мно-
го неща от присъстващите. Тога-
ва още бе студент, а по-късно,
след тъй наречените промени, пое
по нови - бизнес пътеки. Едва
когато изплати до стотинка ог-
ромния банков кредит, за да до-
върши докрай бисера на своя биз-
нес - черноморския курортен ком-
плекс Созополис - насочи пог-
лед към Странджа. Два пъти през
лятото на 2017 г. той посети се-
лата Бродилово и Кости, където
негови връстници и наши позна-
ти, успешно водеха частно земе-
делие и животновъдство. На ухо
и на мен ми подшушна: "Готви се
напролет догодина по-често да
прекарваш в Кости. Осигурил съм
всичко…". Заръката му остана не-
изпълнена…

Без да кажат как и откъде дойде
чумата по овцете и козите, без
да проучат нещата в другите стра-
ни, ветеринарните органи прис-
тъпиха към най-лесното - умърт-
виха над 4000 овце и кози в
Странджа и Сакар.

Първо бе "нашето" в село Кос-
ти…

Искам отново да напомня, че
и преди Втората световна война,
и след това при социализма сме
имали една от най-добрите орга-
низирани в Европа ветеринарно-
медицински служби. Кому се зло-
видя това, та я разстроихме през
последните 30 години!?

Години на погром върху хуба-
вото ни кооперативно селско сто-
панство. Изклахме десетки елит-
ни стада от крави и други живот-
ни, за да угодим на погромаджи-
ите. След това уж чума по овцете
и козите в Странджанско-Сакар-
ския край, а сега по свинете. Ни-
то едно правителство след тъй
наречения Преход не си мръдна
пръста да помогне за спасяване
на изконния за страната ни от-
расъл - селското стопанство.

Тъмни облаци са се надвеси-
ли над слънчевата ни страна.

Тъжно е, много е тъжно!
И срамно!

Христо ШАРЛОПОВ

Красотите на Странджа

Няколко поколения от рода Шарлопови (най-вляво е авторът, в средата
е синът му, родолюбивият предприемач Стефан Шарлопов (1962-2018)

лянин, за дълбоката му душа, ко-
ято малцина като теб така добре
познават…".

ТЕЖКА, ЖЕЛАНА
ЗАРЪКА!
И ето, аз вече толкова годи-

ни я изпълнявам и пиша, тъй как-
то умея: "Дъхът на земята" - 2002
година, "Бащите ни" - 2006 го-
дина, "Попътни знаци" - 2017
година…

Новата заръка: 5 декември
2017 година. Представят наг-
радената ми от Съюза на бъл-
гарските журналисти за худо-
жествена публицистика книга
"Попътни знаци". Малко изне-
надващо за всички пръв излезе
на трибуната живият наш кла-
сик академик Антон Дончев.
Обикновено в такива случаи по-
добни личности се изказват към
края. Това внесе малко смут у
присъстващите професори - аг-
рарници, икономисти, журна-
листи. Академик Дончев не за-
почна с достойнствата и сла-
бостите на представената кни-
га, а направи паралел с нещо,
което му се случило при едно
от посещенията в далечна Бра-
зилия. "Под път и над път - каза
той - се предлагат добре опако-
вани "скъпоценни" камъни. Ка-

Представяне на книгата "Попътни знаци"

ДЪХЪТ
НА СТРАНДЖА
Писал съм много пъти за нея,

за климата й, какъвто няма ний-
де по света, обвеян от полъха
на три морета, за неизбродните
пасища, за стотиците хиляди жи-
вотни, бродили по тях. За блага-
та, които ни е дарявала.

Какви и колко са били жи-
вотните в Странджа, никой не
можеше да каже. Правени са
различни проучвания, сочени са
различни цифри за отделните ви-
дове животни. Върху мен се пад-
на отговорността да проуча об-
щия им брой. Това се мъчех да
направя в продължение на годи-
ни, подготвяйки дисертация на
тема: "Ефективно използване на
естествените фуражни източни-
ци на Странджа за развитие на
овцевъдството".

С много таблици, цифри, фак-
ти на 3 май 1983 г. можах да
убедя почитаемия Научен съвет,
че Странджа е била най-гъсто
население с животни район в
света на 1000 декара стопани-
сивана земя. В СВЕТА! Нова Зе-
ландия е пред нас, но само за
овцете. А в Странджа е имало
над 200  000 свине от източно-
балканската порода, а кози и
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15-ото поред издание
на Моцартовите празници
в Правец ще бъдат с
камерен афиш. Новият
артистичен директор е
проф. Борислава Танева -
пианистка, композиторка,
клавирна педагожка и
заместник-ректор на
Националната музикална
академия "Проф. Панчо
Владигеров".

Тя ще продължи делото
на отишлата си през 2018
г. оперна прима Христина
Ангелакова, която ръко-
водеше фестивалния
екип.

Моцартовият фестивал
ще се проведе от 23 до
25 август, посветен е на
120-годишнината от рож-
дението на Панчо Влади-
геров. На 25 август две
от събитията ще бъдат в
памет на Христина Анге-
лакова - прожекцията на
новия филм на Юри
Дачев, посветен на

"През тази година има лек
спад на посетителите в сред-
новековния скален Аладжа
манастир край Варна", каза
уредникът в едноименния му-
зей Наталия Енева. Тя обяс-
ни, че годишно обектът се по-
сещава от около 80 хиляди
души, като през тази година
отливът е между 2000 и 3000
туристи, най-вече от Русия и
Германия.

Най-многобройни са по-
сетителите от Румъния, кои-
то идват или индивидуално,
или групово. Следват гости-
те от Полша и Чехия. Инте-
рес към Аладжа манастир
проявяват и туристи от Иран,
Скандинавието, от далечни-
те Япония и Китай. През ми-
налата година музеят е бил
посещаван и от туристи от
Мексико.

През юли и август се уве-
личават и българските турис-
ти. Основният поток от чуж-
дестранните туристи не е от
курортите по Северното Чер-
номорие, а от Слънчев бряг.
Те пристигат организирано и
съчетават посещения на Дел-
финариума и Аладжа манас-
тир.

Ëåê ñïàä íà
ïîñåòèòåëèòå íà
ñêàëíèÿ Àëàäæà
ìàíàñòèð

В Бургас ще се проведе 47-ото издание на Между-
народния фолклорен фестивал

Певиците Валя Балканска, Калинка Згурова и Янка
Рупкина ще открият в Бургас 47-ото издание на фолк-
лорния фест на 26 август от 20.30 ч. на сцената на
Летния театър. В церемонията по откриването ще учас-
тват гайдарските състави "100 каба гайди" и "Дельо
Хайдутин", със специалното участие на гайдаря Петър
Янев. Преди официалното откриване ще има шествие
на всички състави участници - Русия, Кипър, Словакия,
Полша, Сърбия, Грузия и България. Шествието ще за-
почне от 17.30 ч. от площада "Тройката", ще премине
през площада "Атанас Сиреков", булевард "Богориди"
до Летния театър.

За първа година фолклорните групи ще се изявяват
с изпълнения и на открити сцени на четири места в
центъра на града.ç

Áóðãàñ ñòàâà ñöåíà íà ôîëêëîðåí ôåñòèâàë

Ãðóïà "Ëà Òóíà"
ùå ïåå â Ïëîâäèâ

голямата българска
оперна певица, и изпъл-
нението на Реквием от
Моцарт на открито от
Софийската филхармо-
ния, Националния фил-
хармоничен хор "Светос-
лав Обретенов" и солис-
тите Беса Лугичи, Виоле-
та Радомирска, Михаил
Михайлов и Ивайло
Джуров.

Диригент ще бъде :

Група "Ла Туна" от Университета от Алка-
ла де Енарес, Мадрид, Испания, съставена
от 27 музиканти, ще изнесе безплатен кон-
церт за пловдивчани и гости на града в де-
ня на Празника на Пловдив - 6 септември.

Испанците идват за втори път в Града
под тепетата. Първият беше през юли 2017
г., когато те изнесоха безплатен концерт на
сцената пред общината, като преди това нап-
равиха изключително атрактивно и забавно
шествие по Главната улица на Пловдив. В
Стария град те пяха на всички подходящи
места, правиха серенади и включваха в из-
пълненията си публиката.

Концертът на "Ла Туна" от Университета
от Алкала де Енарес в Пловдив на 6 сеп-
тември е на Римския стадион с начало
18.30 ч.

"Ла Туна" от Университета от Алкала де
Енарес е институция с петвековна исто-
рия, участваща активно в живота на Алка-
ла де Енарес (Мадрид) и на нейното нема-
териално наследство.ç

Спайдърмен може да
излезе от киновселената
на Marvel

След като "Спайдърмен:
Далече от дома" стана
най-печелившият филм
в историята на компа-
нията "Сони пикчърс",
студиата Marvel може да
бъдат изтласкани от
досегашното партньорс-
тво заради спор за
разпределението на
печалбите.

Стефан Диомов реди
изложба за Кения

Композиторът Стефан
Диомов подреди фото-
изложба, в която
показва природната
красота на Кения. Под
наслов "В прегръдката
на Кения" тя представя
пред бургаската публика
общо 40 фотоси.
Известният композитор
е заснел снимките по
време на 10-дневно
пътешествие до резер-
ватите Масай Мара и
Амбосели. Изложбата е
експонирана на открито
пред Морското казино в
Бургас и може да се
разгледа до 30 септем-
ври. Сред популярните
му песни са "Мария",
"Ако помниш", "Разказ-
вай ми", "Дъждовно
реге", събрани в троен
диск с хитовете му,
издание на "Стефкос
мюзик".

Áóòèêîâî òðèäíåâíî èçäàíèå
íà Ìîöàðòîâèÿ ôåñòèâàë
ïðåäñòîè â Ïðàâåö

Найден Тодоров - носи-
тел на приза "Музикант
на годината 2018" в
анкетата на предаването
"Алегро виваче" по "Хори-
зонт".

На 23 август от 20.30
ч. в читалище "Заря" в
Правец ще се състои
концерт на Трио "Моцарт"
от Виена: Даниел Аунер -
цигулка, Дитхард Аунер -
виолончело, и Ирина

Аунер - пиано, ще изпъл-
нят творби на Моцарт,
Шостакович и Дворжак.
Вход свободен.

24 август от 11 часа в
хотел "Риу Правец ри-
зорт" - концерт на лауре-
атите на Международния
конкурс "Панчо Владиге-
ров" 2019: пианистката
Мария-Десислава Стойче-
ва и цигуларката Нанджу
Лий от Корея са подгот-
вили програма с творби
на Моцарт, Панчо Влади-
геров, Шопен и Хубай.
Вход свободен.

На 24 август от 20.30 ч.
в хотел "Риу Правец
ризорт" е концертът на
Мила Михова - сопран, и
Николай Стойков - пиано.
Ще прозвучат арии от
опери на Моцарт, Роси-
ни, Верди.

На 25 август от 11.00 ч.
е първият самостоятелен
рецитал на 11-годишния
пианист Ивайло Василев,
носител на престижни
награди от конкурси у
нас и в чужбина. Вход
свободен.ç

Художникът от Казанлък Христо Генев откри изложбата в Бургас. Експозицията е подредена в
галерия "Петко Задгорски". Уникален по рода си авторски проект, който се отличава с необича-

ен жанров синтез между скулптура и фотография.
Снимка Пресфото БТА
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Френският президент
Еманюел Макрон заяви,
че Италия заслужава
лидери, които са на
висотата на положението
си, и описа един от
партийните водачи в
разпадналото се прави-
телство в Рим като "голе-
мия губещ", защото е
направил грешката да
сподели властта с край-
ната десница, предаде
Ройтерс.

Италианската управля-
ваща коалиция между
антисистемното движение
"Пет звезди", водено от
Луиджи ди Майо, и край-
нодясната партия "Лига"
се разпадна във вторник,
след като лидерът на
"Лига" - Матео Салвини
обяви правителството за
неработещо и принуди
премиера да подаде
оставка.

"Поуката от италианс-
кия урок е, че когато
някой се съюзява с
крайната десница, накрая
това се превръща в
победа за нея", каза пред
журналисти Макрон в

Ìàêðîí: Èòàëèÿ çàñëóæàâà ëèäåðè
íà âèñîòàòà íà ïîëîæåíèåòî ñè
Ìàòàðåëà èñêà ïàðòèèòå áúðçî
äà ôîðìèðàò íîâ êàáèíåò

Париж.
"Кой е големият губещ

от последното развитие?
Ди Майо", добави той.
Попитан дали Салвини е
също сред губещите,
Макрон отговори: "Може
би, надявам се да е така".

Италианският прези-
дент Серджо Матарела
иска политическите
партии да постигнат
споразумение за форми-
ране на ново правителст-
во през следващите
няколко дни, ако желаят
да избегнат предсрочни
избори. Това каза източ-
ник, близък до държавния
глава.

Президентът започна
консултации за съставяне
на ново правителство,
след като управляващата
коалиция се разпадна, а
премиерът Джузепе Конте
подаде оставка.

Матарела има разгово-
ри с представители на
левоцентристката Демок-
ратическа партия и анти-
системното движение
"Пет звезди", които могат
да формират нова управ-

:
Русия подкрепя
Венецуела срещу САЩ

Руският външен министър
Сергей Лавров обсъди с
венецуелския вицепрези-
дент Делси Родригес
разширяването на иконо-
мическото и военното
сътрудничество между
двете страни, съобщи АП.
Лавров заяви, че Русия ще
подкрепя Венецуела "да се
противопоставя на всякак-
ви незаконни едностранни
методи на сплашване и
натиск". Москва твърдо
подкрепя венецуелския
президент Николас Мадуро,
докато САЩ и няколко
десетки други държави
застанаха на страната на
опозиционния лидер Хуан
Гуайдо.

Влак уби мигрант
в Гърция

Влак е блъснал и убил
мигрант край град Алексан-
друполис, Северна Гърция,
съобщи телевизия Скай.
Влакът се е движил по
линията Александруполис -
Орменио на българо-
гръцката граница. Загина-
лият мигрант е бил заспал
върху железопътната
линия. Негов приятел е
успял да се отстрани от
релсите, преди да бъде
ударен и той. По първона-
чални данни загиналият е
гражданин на Ирак. Заедно
със своя спътник той е
влязъл в Гърция от Турция
през река Марица (Еврос)
и се е насочил към
вътрешността на страната,
като е следвал жп линията.
Локомотивният машинист е
бил задържан, след което
освободен по нареждане
на прокуратурата.

Сирия пуска цивилните
от Идлиб

Дамаск обяви, че отваря
коридор, за да могат
желаещите цивилни да
напуснат провинция Идлиб,
където проправителствените
сили воюват с джихадисти и
бунтовници, съобщи
държавната агенция САНА,
цитирана от АФП. Силите на
режима, подкрепени от
руския съюзник, напреднаха
с бомбардировки и артиле-
рийски огън в тази северо-
западна провинция, която е
под контрола на джихадист-
ката групировка Хаят Тахрир
аш Шам и където са се
събрали бунтовнически
групировки.

Албански кораб спасява
36 бежанци

Албанското министерство на
отбраната съобщи, че техен
кораб, плаващ в Егейско
море, е спасил 36 афганис-
тански мигранти, които се
опитвали да стигнат до
Гърция, предаде агенция
Макфакс. 19 деца, 8 жени и
9 мъже от Афганистан са
били спасени от албански
кораб със съдействието на
европейската гранична
служба Фронтекс. Мигран-
тите са предадени на
местните власти. Албания,
която е член на НАТО от
2009 г., участва в патрулите
на алианса в Егейско море.

Íàêðàòêî
Снимки Пресфото БТА

Мъж, признат за виновен в из-
насилване и убийство чрез уду-
шаване на 19-годишна студентка,
който докрай твърдеше, че е не-
винен, беше екзекутиран в САЩ
и стана 12-ият човек с изпълнена
смъртна присъда от началото на
годината, предаде АФП.

Службата по наказателни де-
ла в Тексас потвърди в сряда
смъртта на Лари Суиърингън в дър-
жавния затвор в Хънтсвил.

"Господи, прости им. Те не зна-
ят какво вършат", казал осъдени-
ят непосредствено преди екзеку-
цията според американски медии.

Суирингън беше осъден през
2000 г. за смъртта на Мелиса Тро-

Â ÑÀÙ èçïúëíÿâàò 12-àòà
ñìúðòíà ïðèñúäà çà 2019 ã.

тър, студентка, с която бил в ин-
тимни отношения, пише в. "Хюс-
тън кроникъл".

Младата жена била видяна с
него на 8 декември 1998 г., в
деня на изчезването си, а в ко-
лата му били открити следи от
нея. Няколко седмици по-късно
трупът й бил открит в гора от лов-
ци с омотана около врата част от
чорапогащник. Останалата част от
чорапогащника била открита в до-
ма на Суирингън.

Това е четвъртата екзекуция в
Тексас. Останалите екзекуции са
извършени в 4 южни щата: Ала-
бама, Джорджия, Флорида и Те-
неси.ççççç

"

ляваща коалиция.
Президентът иска да

получи ясни сигнали за
възможно споразумение и

да види значително
развитие до началото на
следващата седмица,
съобщи източникът.ççççç

Председателят на косовския
парламент Кадри Весели (в

средата) разговаря с
депутати в Прищина, след

като гласуваха за разпуска-
не на парламента, което

дава възможност за
предсрочни избори след
оставката на премиера

Рамуш Харадинай. Общо 88
депутати гласуваха "за"

разпускане на 120-местния
парламент. Изборите трябва

да бъдат насрочени най-
късно след 45 дни. Харади-
най подаде оставка на 19
юли, след като бе извикан

на изслушване в Специални-
ят съд в Хага в качеството
на заподозрян за военни

престъпления.

Лидерът на Демократическата партия Никола Дзингарети (вляво)
разговаря в Рим с пресата, след като се срещна с италианския
президент Серджо Матарела. Президентът води консултации с пред-
седателите на двете камари на парламента и с лидерите на всички
политически партии.

Според американски медии 48-годишният Лари Суиърингън  до смъртта
си твърдял, че е невинен. Адвокатите му изтъкнаха, че ДНК, намерено
под ноктите на жертвата, не съвпада с това на клиента им. Американски-
ят Върховен съд отказа спиране на изпълнението на екзекуцията, след
като преди това тя беше отлагана 5 пъти.
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Президентът на Русия
Владимир Путин съобщи,
че е обсъдил с президен-
та на Финландия Саули
Нинистьо сигурността в
Балтийско море и гаран-
тирането на стратегичес-
ката стабилност в света,
предаде ТАСС.

След срещата на два-
мата държавни глави в
Хелзинки Путин каза, че
са говорили за кризата в
Югоизточна Украйна и ще
продължат темата по
време на предстоящата
им по-късно вечеря.

Руският ръководител
изрази надежда, че новата
Европейска комисия ще
бъде по-положително
настроена към Русия с
оглед "поддържането на
взаимноизгодни партньорс-
ки отношения".

Путин похвали приноса
на Финландия за възстано-
вяването на правата на
делегацията на Русия в
Парламентарната асамблея
на Съвета на Европа
(ПАСЕ). Владимир Путин

Ïóòèí ãîâîðè ïî âúíøíîïîëèòè÷åñêè òåìè
ñëåä ñðåùà ñ ïðåçèäåíòà íà Ôèíëàíäèÿ
Èçãðàæäà  ñå "Ñåâåðåí ïîòîê-2" - Åâðîïà ñå íóæäàå îò ðóñêèÿ ãàç

Äåïóòàòèòå â íîâîçåëàíäñêèÿ ïàðëàìåíò
âîäÿò áåáåòàòà ñè â ïëåíàðíàòà çàëà

На оживените дебати в парламента меж-

ду новозеландските депутати за цените на
горивата тази седмица председателят Тре-
вър Малард призова към ред, докато хра-
неше с биберон бебето Тутанекай, съоб-
щава Ройтерс. Навършилият 6 седмици син
на депутатката лейбъристка Тамати Кофи и
съпруга й е роден от сурогатна майка ми-
налия месец. Бащата приспиваше бебето
в заседателната зала, когато председате-
лят предложи да го подържи.

"Има случаи, когато мога да бъда поне
с нещо полезен", каза Малард пред Рой-
терс и добави, че се е опитвал да помага
в грижата за бебетата на парламентарис-
тите, когато е възможно.

Новороденото се присъединява към
множеството други бебета в законодател-

поток-2" ще бъде реали-
зиран, защото Европа се
нуждае от руския приро-
ден газ. Според Путин
САЩ ще могат да изстрел-
ват от Полша и Румъния
новите ракети "Томахок",
за което е достатъчно
само промяна в програм-
ното им осигуряване.

Русия ще реагира
огледално на новите
заплахи, свързани с
американските ракетни
разработки, забранени от
денонсирания вече Дого-
вор за ликвидиране на
ракетите със среден и
малък обхват, каза Путин
и добави, че Русия ще
разработва ракетни
системи със среден и
малък обсег, но няма да
ги дислоцира преди САЩ.

Путин декларира, че
Русия съблюдава правата
на човека и правата на
своите граждани, но е
важно протестиращите и
правоохранителните
органи да спазват зако-
на, а нарушителите да
бъдат подвеждани под
отговорност.ç

Бившият гръцки външен министър Ни-
кос Кодзиас почива във вилата си на ост-
ров Алонисос и пише книга, посветена на
Преспанското споразумение, предаде аген-
ция МИА.

Според гръцките медии Кодзиас е на Ало-
нисос от началото на лятото и ще остане
там до септември. Във вилата си той е изо-
лиран от света и работи по новата си кни-
га, която се очаква да бъде завършена до
края на годината.

Информационният портал Нюзбист ко-
ментира, че партия СИРИЗА се страхува да
не би книгата да разкрие каква роля са
играли някои личности или да извади на
бял свят събития, които са можели "да пос-
тавят под въпрос националната сигурност".

Остава загадка дали ще бъде публику-
вано и писмото с оставката на Кодзиас до

Åêñìèíèñòúð Íèêîñ Êîäçèàñ ïî÷èâà
íà îñòðîâ è ïèøå ìåìîàðíà êíèãà

тогавашния премиер Алексис Ципрас.
Според портала има вероятност книга-

та да бъде публикувана първо на английс-
ки, а после на гръцки език.

"Един том, поне така планирам, ще бъ-
де посветен на Бившата югославска ре-
публика Македония, тоест на Северна Ма-
кедония. От БЮРМ до Северна Македония.
Защото, знаете, първата шега, която казах
след моята оставка, беше, че исках да сменя
името на бившата и станах аз бивш", каза
Кодзиас в интервюто.

Преспанското споразумение, което ре-
ши дългогодишния спор за името на бив-
шата югославска република, беше подпи-
сано на 17 юни 2018 г. от външните ми-
нистри на Гърция и тогавашна Република
Македония Никос Кодзиас и Никола Ди-
митров. ç

ния орган в Уелингтън, след като Малард
облекчи правилата през 2017 г., за да нап-
рави парламента по-достъпен за деца.

Десетина депутати се сдобиха с деца
при парламентарния бейби бум, а преми-
ерката Джасинда Ардърн миналата година
стана първата новозеландска министър-
председателка, която взе отпуск по май-
чинство и втората избрана лидерка в све-
та, която роди в мандата си.

Но правозащитници в сферата на тру-
довите права казаха, че малцина новозе-
ландки се радват на същите права, за да
балансират между грижата за семействата
си и работата, и се надяват широко отра-
зяваните в медиите парламентарни бебета
да доведат до по-голяма промяна на усло-
вията за работа.ç

Снимки Интернет и Пресфото БТА

Никос Кодзиас сподели идеята да напише книга за Преспанското споразумение в интервю за
МИА в края на миналата година. Тогава бившият външен министър каза, че има намерение да
напише 8 книги, свързани с външната политика на Гърция.

заяви, че нито Русия, нито
съседните й държави
регистрират повишаване на

радиационния фон след
ядрения инцидент на
военен полигон в Архангел-

ската област.
Той изрази увереност,

че проектът "Северен

Руският президент Владимир Путин се ръкува с финландския президент Саули Нинистьо по време на съвместната
им пресконференция в Хелзинки. Според Путин масовите протести в други страни по света са с много по-големи
и с по-тежки последствия, отколкото опозиционните митинги в Москва.

Председателят на новозеландския парламент Тревър Малард прегръща на трибуната навършилия
6 седмици син на депутатката лейбъристка Тамати Кофи. Малард е ветеран в политиката и има
3 големи деца и шестима внуци.
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Ðàóë Àëáåíòîñà èçáðàë ÖÑÊÀ, çàùîòî
êëóáúò å ñ íàé-áîãàòà èñòîðèÿ

 - Разкажи къде си из-
раснал?

 - От Валенсия съм, от
едно село, което се казва
Асира. Там бях до 15-годи-
шен. После минах към шко-
лата на Елче. Там изкарах
8 години. Като приключих
с юношеските гарнитури,
започнах да се местя на
други места, докато не стиг-
нах Примера дивисион.

 - Тренирал ли си нещо
друго преди футбола?

 - Да, много спортове
съм практикувал, но съм
най-голям фен на футбола.
Харесвам НБА, а също и мо-
торните спортове. Обичам
да играя на "Падре" (испан-
ска игра - б.р.), но само ко-
гато съм в отпуск.

 - Играл ли си на друга
позиция, различна от за-
щитник?

 - Преди съм играл и ка-
то халф.

 - Вече месец си в
ЦСКА, как се чувстваш в
България?

- Хората ме приеха мно-
го добре. Най-важно за мен
е да се чувстваш обичан от
клуба и феновете, а аз се
чувствам точно така.

 - Бързо ли успя да се
адаптираш?

 - Да, аз съм много от-
ворен човек, който обича
да има много приятели.
Много положителен човек
съм.

 - С кого си тук?
 - С жена ми и децата

ни. Съпругата ми се казва
Мария, а децата са Люка и
Клое. Имам също така един
много близък приятел, кой-
то живее тук от осем годи-
ни. Близък приятел е на ба-
ща ми. Най-много ми помог-
на с клуба. А и по-бързо да
се адаптирам тук.

 - Имаш ли хоби извън
футбола?

 - Обичам да прекарвам
свободното време с жена
ми и децата. Две неща оби-
чам - да пътувам много и
да ходя на кино, но тук по-
рядко посещавам салоните.

 - Знаеше ли нещо за
ЦСКА, а и за българския
футбол, преди да дой-
деш?

 - Ако трябва да съм чес-

тен, много малко, почти ни-
що.

 - Как се стигна до
трансфера ти в ЦСКА.
Как те спечелиха?

 - Тренирах самостоятел-
но в Испания. Имах офер-
ти за втора испанска диви-
зия. Надявах се да остана
в Примера или да отида в
отбор, който да се бори за
титла в своята страна, да
играе в евротурнирите. Ние
отпаднахме, но вече тряб-
ва да мислим за Купата на
България и първенството.
Не мисля за друго, освен
да спечеля двете неща тук.

 - Спомена мача със Зо-
ря. Съдиите ли бяха раз-
ликата?

 - Мисля, че ако имаше
ВАР система, щяхме да ги
елиминираме. Във втора ди-
визия на Испания я има тех-
нологията, а в Лига Европа
ги няма тези неща. ВАР е
много важна.

 - Връщаме те назад.
Как видя дузпата, която
бе свирена срещу ЦСКА, и
в частност играта ти с
ръка?

 - Невъзможно е да иг-
рая с ръка, а топката да ми
спре между хълбока и миш-
ницата. Така си го обясня-
вам.

 - Седмица по-късно не
дадоха за вас кристална
дузпа...

 - Да, това имах предвид.
Ако имаше ВАР, щяхме да
ги елиминираме със сигур-
ност. Като класа бяхме по-
добри от Зоря.

 - Спомена, че обичаш
да гледаш филми. Кое
предпочиташ повече -
филмите или книгите?

 - Обичам много филми-
те. Определено филмите
пред книгите.

 - Кой е най-добрият,
срещу когото си се изп-
равял на терена?

- Меси, Меси със сигур-
ност... За мен той е най-доб-
рият в света. Кристиано Ро-
налдо също, но Меси е най-
най.

 - Най-добрият, с кого-
то си играл?

 - Играл съм с много доб-
ри играчи - Райън Бабел,
Роке Санта Круз.

 - Приятел си със звез-
ди като Давид Вия и Фер-
нандо Торес...

 - Да, мениджърът ни е
един и същ с Давид. Разт-
рогнах с Депортиво (Ла Ко-
руня), въпреки че имах още
година и половина от дого-
вора, защото не бях щаст-
лив. Можех да остана там
и да ми дават много пари,
но имах опция да отида с
Вия в Япония. Имахме об-
щи приятели, които ни свър-
заха. Той е един от най-доб-
рите в света, а е такъв и
като човек. С Фернандо То-
рес също сме много добри
приятели, всеки ден си пи-
шем и говорим.

 - Казвали ли са ти, че
приличаш на Серхио Ра-
мос?

 - Да, да. В отбора поня-
кога ми казват Серхио, но
аз не виждам толкова при-
лика. Може би я виждат във
височината и русата коса.
Като стил на игра опреде-
лено повече приличам на
Пике, отколкото на Рамос.

 -  Вкарвал си на Реал
(Мадрид). Какво е чувст-
вото и какво си спомняш
от този момент?

- Това е просто още един
гол в кариерата ми, но с по-
голямо значение, защото е
срещу Реал (Мадрид). Тога-
ва изравнихме за 1:1, а впос-
ледствие те загубиха титла-
та в Примера дивисион.

 - Кой е любимият ти
отбор от дете?

- Като дете бях голям фен
на Валенсия. Откакто за-
почнах да разбирам футбо-
ла обаче, смятам, че Бар-
селона е най-добрият отбор
в света.

 - Харесва ли ти в Со-
фия?

 - Да, изненадан съм
много положително.

 - А българската кухня?
 - Не съм опитвал още

традиционно ястие, но хра-
ната ви е много вкусна. Зе-
ленчуците са много прес-
ни, не са замразени. Мно-
го харесвам суши.

 - Кой е най-трудният
футболист за опазване?
Лионел Меси ли?

 - Меси, да, но опреде-
лено най-трудни са за опаз-
ване нападателите. Луис Су-
арес например е топ фут-
болист и е много, много тру-
ден за опазване.

 - Играл си за Дарби Ка-
унти в Англия. Каква е
разликата в двете пър-
венства?

 - О, разликата е огром-
на. В Испания има много
повече тактика, много по-
голямо качество. В Англия
се играе много повече на
дълги топки, повече сила,
както и скорост.

 - Какви са личните ти
цели?

 - Вече казах - искам да

Спрях Реал (Мадрид) за титлата,
разкри испанският защитник на
"червените"

Раул Албентоса иска да спечели шампионската титла и купата на България с екипа на ЦСКА

печеля титли. Исках да иг-
рая и в груповата фаза на
Лига Европа, но за съжале-
ние отпаднахме, от което
съм малко разочарован.
Най-голямото желание в мо-
мента е Купата на България
и шампионската титла.

 - С какви впечатления
си от феновете на
ЦСКА?

 - С прекрасни, но бих
искал и в първенството да
идват повече, както беше
в евротурнирите. Хареса
ми атмосферата, която съз-
дадоха в Лига Европа. Ако
може да е така всеки мач,
защото това ни мотивира.
Лично мен много ме моти-
вира.

 - Наближава дербито
с Левски. Казаха ли ти
вече нещо за него и как-
во?

- На 1 септември изли-
заме срещу Левски. Каза-
ха ми, че играем на стади-
он "Васил Левски", а също,
че като заряд е като Реал
- Барса.

 - За финал: Какво ще
кажеш на феновете на
ЦСКА?

- Имах друго предложе-
ние от български клуб по
Коледа, но казах "Не". Ня-
ма да кажа името му, но
не ми хареса. Избрах ЦСКА
заради това, че клубът е с
най-богата история в Бъл-
гария.

Едно от най-новите попълнения на ЦСКА Раул Ал-
бентоса се съгласи да даде интервю пред БЛИЦ
СПОРТ. Разговорът протече на базата на "червени-
те" в Панчарево, която все повече добива вид на ис-
тинско футболно бижу. Роденият на 7 септември
1988 година защитник разкри, че преди да акостира
в ЦСКА, е отказал оферта от друг роден тим. Испа-
нецът коментира и гола си за Малага срещу колоса
Реал (Мадрид) при равенството 1:1 през 2016 годи-
на. Двубоят е един от ключовите на "белия балет" в
края на сезона, в който губят спора с Барселона за
шампионската титла в Примера дивисион.



ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ 23.08.2019
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

22



ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß23

София 1301
ул. „Позитано“ 20

Тел. 946-19-02, факс 944-26-26
email - vestnik_zemia@abv.bg;

zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg

ИЗДАТЕЛ
Проф. Светлана ШАРЕНКОВА

Управител на КООПМЕДИЯ ООД
943-46-64

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ

944-10-20
Теофан ГЕРМАНОВ
Ваня БОЮКЛИЕВА

Главен редактор
Теофан ГЕРМАНОВ

Зам. главен редактор
Гаврил ГАВРИЛОВ

Отговорен секретар
Бони НЕМСКИ

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Любомир СТОИМЕНОВ

ИКОНОМИКА, ЗЕМЕДЕЛИЕ,
КООПЕРАЦИЯ

Петър ХАДЖИЕВ

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА
Володя СТРАТИЕВ – зав. отдел

Петър ПЪДЕВ

КУЛТУРА
zemia_kultura@abv.bg
Теменужка ХРИСТОВА

СПОРТ
zemia_sport@abv.bg
Гаврил ГАВРИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ
Бони НЕМСКИ

ТВ програма, За дома

Володя СТРАТИЕВ
Голямата политика

Теменужка ХРИСТОВА
Съботник

Теофан ГЕРМАНОВ
Патриот и Турция днес

СТИЛИСТ
Добромира МАНЕВА

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Величка ТАСКОВА,
Светлана ВУЧКОВА,
Венцислав ЗАФИРОВ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
944-10-26

РЕКЛАМА
944-10-26

reklamenotdel_zemia@abv.bg
Рекламите и обявите се заплащат
авансово по банковата сметка

или в брой

БАНКОВА СМЕТКА
Райфайзенбанк АД, София

IBAN BG39RZBB91551060382418
Банков код BIC RZBBBGSF

РА ЕВРОМЕДИЯ ООД
Счетоводство, Каса

944-10-26

Печат Алианс Медиапринт
Вестник ЗЕМЯ

е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß

23.08.2019

01.30 „Не се страхувай“ (п)
02.30 „За историята – свободно“ (п)
03.30 „Лява политика“ (п)
04.30 Документален филм
05.00 „Следобед с БСТВ“ (п)
06.30 „Студио Икономика“ (п)
07.30 Музикален антракт
07.50 „Местно време“ –  Добрич 1 част
08.00 „България се събужда“ (избрано)
10.15 „Холивудски знаменитости“: Кийфър

Съдърланд (п)
10.40 „Безценната перла“ - сериал, 81 еп.
11.30 „Студио Икономика“ (п)
12.30 Новини
12.50 „Местно време“ –  Добрич 1 част  (п)
13.00 ТВ пазар
13.15 „Следобед с БСТВ“ (избрано)
14.50 „Местно време“ -  Добрич 1 част  (п)
15.00 ТВ пазар
15.15 „Маша и Мечока“ – аним. филм
15.25 „Безценната перла“ - сериал, 82 епи-

зод
16.15 Киносалон БСТВ: „Парад“ (2011 г.),

Сърбия/Хърватия, в ролите Никола
Койо, Милош Самолов, Христина По-
пович и др. Най-касовата сръбска
комедия разказва за бивш четник,
който набира ентусиасти да охраня-
ват гейпарад в Белград

18.00 „Холивудски знаменитости“: Кевин
Клайн

18.20 „Лява политика“ (избрано)
19.20 „Местно време“ -  Добрич 1 част (п)
19.30 Новини – централна емисия
20.00 Киносалон БСТВ:  „Танцуващият със

сенки“ (2012 г.), Великобритания/
Ирландия, в ролите Клайв Оуен, Ан-
дреа Райзбъро, Домнал Глийсън, Джи-
лиън Андерсън и др.

21.40 „Апостол Карамитев“ - док. филм
22.50 „Местно време“ –  Добрич 1 част  (п)
23.00 Новини   (п)
23.30 „България се събужда“ (п)

ÁÍÒ 1

05.40 Антарктика - док. поредица/п/
06.10 Търсачи на реликви 3 - тв филм /5

епизод/п/
07.00 Сутрешен блок
08.30 По света и у нас
08.45 История.bg - Модернизаторът Ферди-

нанд /п/
09.50 Семейство Даръл 3 - тв филм /1

епизод/п/
10.40 Капри - тв филм /48 епизод/п/
12.00 По света и у нас
12.30 Константин Философ - тв филм /3

серия/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
13.55 Малки истории /п/
14.55 Туберколозата - митове и реалност

док. филм /България, 2019 г./
15.25 Приключенията на горските мечоци -

анимационен филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Капри - тв филм /49 епизод/
17.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
18.00 По света и у нас
18.20 България от край до край 7
18.50 Япония днес
19.00 Търсачи на реликви 3 - тв филм /6

епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.40 Семейство Даръл 3 - тв филм /2

епизод/
21.30 Милиарди 12-сериен - тв филм

/САЩ, 2016 г./, 1 епизод, в ролите:
Деймиън Луис, Пол Джамати, Маги
Сиф, Малин Акерман, Тоби Ленард
Мур и др. (16)

22.30 Какво ще се случи - док. поредица
23.00 По света и у нас
23.30 Дмитрий Баевски квартет - Джаз

фестивал - Банско 2018
00.35 Американски обир игрален филм

/Люксембург, 2014 г./, в ролите:
Ейдриън Броуди, Хейдън Кристинсен,
Джордана Брустър и др.(14)

02.10 История.bg - Модернизаторът Фер-
динанд /п/

03.15 Милиарди - тв филм /1 еп./п/ (16)
04.25 Япония днес /п/
04.35 Какво ще се случи - док. поредица/п/

bTV

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

мация, сериал, с.2 еп.13
06.30 "Ловци на храна" - предаване за

кулинарен туризъм, с. 2 (2017)
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

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

шоу
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал,

с. 2, еп. 5
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал, с.

6, еп. 28
16.00 "Страх да обичаш" - сериал, еп. 10
17.00 bTV Новините
17.25 "Домашен арест" - сериал, еп. 17
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 13, еп. 77
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая" - сериал,

еп. 72
21.30 "Игрите на звездите" - гейм шоу с

водещ Катерина Евро, еп. 13
22.30 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 17
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Луцифер" - сериал, еп. 6
01.00 "Стрелата" - сериал, еп. 9
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сериал, с. 3  еп. 7
06.00 Анимационен блок: "Джи Ай Джо:

Сигма 6" - сериал, еп. 4 - 7
08.00 "Последният кораб" - сериал, с. 2,

еп. 6
09.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 7
10.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 10
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 3
12.00 "Изчезнали" - сериал, еп. 6
13.00 "Знам къде е Лизи" - криминален,

трилър (тв филм, САЩ, 2016), в
ролите: Трейси Голд, Надя Бьорлин,
Ричард Ръколо, Ванеса Евигън и др.

15.00 "Последният кораб" - сериал, с. 2, еп. 7
16.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 8
17.00 "Изчезнали" - сериал, еп. 7
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 4
19.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 11
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Животинско

царство" - сериал, с. 3, еп. 11
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Джурасик парк III" -

приключенски, трилър, фантастика
(САЩ, 2001), в ролите: Сам Нийл,
Уилям Мейси, Теа Леони, Алесандро
Нивола, Тревър Морган, Лора Дърн

00.00 "Животинско царство" - сериал, с. 3,
еп. 11

01.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 11
02.00 "Последният кораб" - сериал, с. 2, еп. 7
03.00 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 20
04.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 4

bTV COMEDY

05.00 "Приятели" - сериал
06.00 "Приятели" - сериал, с. 8, еп. 10, 11
07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Двама мъже и половина" - сериал
09.00 "Играчи" - сериал, еп.  7 и 8 /п/
10.00 "Определено, може би" - романтичен,

комедия (Великобритания, Франция,
Германия, САЩ, 2008), режисьор Адам
Брукс, в ролите: Райън Рейнолдс,
Рейчъл Вайс, Абигейл Бреслин, Ели-
забет Банкс, Айла Фишър, Кевин
Клайн, Адам Брукс 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 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019), еп. 21, 22
18.00 "Стъпка по стъпка" - сериал, с. 6, еп.

2, 3
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 6,

еп. 9
20.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 31
21.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 44
22.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.

10, еп. 13, 14
23.00 "Хотел Елеон" - сериал, с. 2, еп. 14, 15
00.00 "Определено, може би" /п./ - роман-

тичен, комедия (Великобритания,
Франция, Германия, САЩ, 2008)

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.
12, 13

08.00 "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 и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Ривърдейл" - сериал, еп. 1, 2
12.30 Телепазар
12.45 "Талисманът" - романтичен, драма

(САЩ, 2012), в ролите: Зак Ефрон,
Тейлър Шилинг, Блайд Данър, Райли
Томас Стюарт и др.

15.00 "Опасни дъщери" - трилър (тв филм,
Канада, 2016), в ролите: Ивон Зима,
Клер Ранкин, Гарет Хнатю, Роб Стю-
арт и др.

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

18.45 Телепазар
19.00 "Твърде лично" - екшън, трилър (Фран-

ция, 2008), в ролите: Лиъм Нийсън,
Маги Грейс, Джон Грийс, Фамке Ян-
сен, Зандър Бъркли, Кейти Касиди,
Лилънд Орсър, Дейвид Уоршофски

21.00 "Огненият пръстен" - фантастика, ек-
шън, приключенски (САЩ, 2013), в
ролите: Идрис Елба, Чарли Хънам,
Ринко Кикучи, Диего Клатънхоф, Чар-
ли Дей, Клифтън Колинс мл., Рон
Пърлман и др.

23.30 "Пълен мрак" - хорър, фантастика
(САЩ, 2000), режисьор Дейвид Туи,
в ролите: Вин Дизел, Рада Мичъл,
Коул Хаузър, Кийт Дейвид и др. [14+]

01.45 "Сладурани" - драма (тв филм, Кана-
да, 2015), в ролите: Алисън Стоунър,
Тиера Сковли, Сара Дъгдейл, Джайлс
Пантън, Стив Бейсик и др. [14+]

03.30 "Чистката: Анархия" - фентъзи, хорър,
психотрилър (САЩ, 2014), в ролите:
Франк Грило, Кармен Иджого, Зак
Гилфорд, Кийли Санчес, Зоуи Соул,

Джъстина Мачадо, Джон Бийзли, Джак
Конли, Ноел Гуглийми и др. [16+]

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 "Фениксът на любовта" - с уч. на

Саскиа Вестер, Гюнтер Барон, Йени
Бах, Флориан Вюнше 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/

06.50 "Кученце за Коледа" - семеен филм с
уч. Дийн Кейн, Кристи Суонсън, Джет
Джърдженсмейър, Хайли Дъф, Май-
рик Мърфи, Авари Андерсън и др.

08.50 "Кучето, което спаси празниците" -
семеен филм с уч. на Дин Кейн, Елиза
Донован, Гари Валънтайн, Джоуи Ди-
аз, Кейтлин Кармайкъл и др. /п/

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

12.00 "Изпитание за любовта" - драма с уч.
на Катрин Хейгъл, Логан Бартоломю,
Дженюъри Джоун, Дейл Мидиф, Ма-
кензи Астин, Клиф Дии Йънг и др.

13.45 Холивудски новини
14.00 "Забравените" - трилър с уч. на Джу-

лиан Мур, Доминик Уест, Гари Синиз,
Антъни Едуардс, Алфре Уудард, Линъс
Роуч, Робърт Уисдъм и др. /п/

16.00 "Джери Магуайър" - драма с уч. на
Том Круз, Рене Зелуегър, Куба Гудинг
Младши, Кели Престън, Бони Хънт,
Джери О'Конъл, Джей Мор, Реджина
Кинг, Луси Лиу, Джонатан Липники,
Тод Луизо, Ерик Столц и др. /п/

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

сезон 8
21.00 "Миротворецът" - екшън с уч. на

Никол Кидман, Джордж Клуни, Мар-
сел Юрес, Александър Балуев, Рене
Медвезек, Гейвин Грийнауей, Деян
Акимович и др.

23.30 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 8 /п/

00.20 "Вратите на мрака" - трилър с уч. на
Никълъс Кейдж, Сара Уейн Келис,
Вероника Ферес, Лирия Бент и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 23 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. 160

ВОДОРАВНО: "Балерина". Анона. Шамурамат. Нек.
Весела Бабинова. Пано. Иринопол. Валута. Инам.
Ли (Софус). Гал. Нерити. Зола (Емил). "Алар". "Не-
но". Лу. Оригинал. Камарила. Алели. Риси. Оран.
Тан (Карой). Кинини. Алетина. Амора. Етапи. Вати-
кана. Ар. ТА. Колонада. Окак. Гара. "И ти си". Али.
Татаринов (Леонид). Кадор. За. Есаки (Лео). На-
ран. Терилен. Сим. Богомилова (Таня).
ОТВЕСНО: "За шепа долари". Акатани. Ласал (Жан
Луи). Луминатор. Дам. Теменуга. Асимилатор. Ру-
лота. "Ориноко". Араб. Бира. Алари (Надин). Ира-
нит. Но. НАБИ. "Лило". Анатаз. "Тамарина гара".
Адирато. Абинери (Даниел). "Але". Аси. Ем. Кати-
нар. Нанета. Инери. Номинал. Таро. Осил. Коноп.
Телетип. Кавало. Неволин (Минко). Ланитал. Кев.
Чакали. Олина. Акилина.

Днес облачността над северозападната по-
ловина 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 пре-
димно умерен, на места в източната половина на страната - вре-
менно силен.

В събота ще бъде ветровито, горещо и с променлива облач-
ност. На места в централните части на Северна и в Североизточна
България не са изключени слаби краткотрайни превалявания. Днев-
ните температури ще бъдат от 31 до 36, 37 градуса. Ще духа
умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Вълнението
на морето ще бъде опасно - почиващите там да бъдат особено
внимателни!

 В неделя вятърът ще отслабне малко, но остава ветровито.
Температурите - предимно от 31 до 36 градуса, но на места на юг
са възможни и стойности до 37 градуса. Вятърът ще бъде слаб и
умерен от изток.

bTV Cinema, "Огненият пръстен" - фантастика, екшън, приключенски,
в ролите: Идрис Елба, Чарли Хънам, Ринко Кикучи, Диего Клатънхоф,

Чарли Дей, Клифтън Колинс мл., Рон Пърлман и др., 21.00 ч.
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Футболистът на Левски
Паулиньо, който отбеляза
два гола на Витоша (Бист-
рица) в мач от първенст-
вото, спечели приза за
футболист на шестия кръг
в efbet Лига. Бразилецът
смята, че „сините” нямат
никакъв проблем да побе-
дят двата отбора най-
големи съперници за
първото място на неговия
тим - Лудогорец и ЦСКА.

“Сега ни предстои
двубой срещу Локомотив
(Пд). Ще бъде сложен и
труден мач за нас, но
играем у дома и ще тър-
сим трите точки. Именно
заради това работим
толкова сериозно тази
седмица - за да търсим
победа и да я постигнем.
Целта ми е да вкарам
възможно най-много
голове и да помогна на
терена, защото футболът е
най-вече отборна игра.
Достатъчно е да си тръг-
нем с три точки от среща-

та”, заяви Паулиньо.
“Петър Хубчев има

големи изисквания към
нас и иска да изцеди
максимума от нашите
възможности. Не ни
оставя дори за миг да
помислим, че може да не
се раздаваме на 100
процента. Работим и
вървим по правилния път.
Срещу по-малките отбори
трябва да печелим задъл-
жително, за да играем със
спокойствие и самочувст-
вие срещу големите. Не
отстъпваме на ЦСКА и
Лудогорец. Имаме много
добри футболисти и мо-
жем да ги победим. Готови
сме да победим всеки
един от отборите на
върха, не виждам никакъв
проблем”, добави бразилс-
кото крило.

“Всички знаем, че на
новите им трябва време,
за да се сработим и
именно това търсим в
тренировките. Определено

се усеща, че ставаме по-
силен колектив. С всеки
изминал мач ставаме по-
постоянни и по-обиграни,
което ще ни помогне в
следващите кръгове”,
продължи Паулиньо.

“Дали трансферът на
Мариани ме стимулира?
Винаги мисля за моята
работа и това, което
правя тук в Левски. Вяр-
вам в съдбата и в това, че
Господ е начертал път за
всеки. Пожелавам успех

:

Íàêðàòêî
Основната версия на
разследващите за побоя
над рекламния мениджър на
футболен клуб Левски Цветан
Вълчев е, че спрял приходи от
фенския магазин към организа-
ция на запалянковци, които
прибирали процент от печалби-
те от продажба на различни
футболни артикули. От клуба на
привържениците на Левски
категорично отрекоха тази
версия. Вълчев е в болница
"Царица Йоанна" с опасност за
живота. Според медици, ако
побоят е продължил само още
няколко минути, Вълчев е щял
да издъхне на място.

Лудогорец преотстъпи
свой футболист
на Царско село. Полузащитни-
кът Серкан Юсеин ще играе в
новака от родния елит до края
на сезона. Серкан вече проведе
първа тренировка с новите си
съотборници. 23-годишният
халф е юноша на Ботев
(Пловдив), след което игра и в
първия отбор на "канарчетата".
Последва трансфер в Лудогорец
в началото на 2019 година.

Ивайло Димитров-
Косъма ще облече
екипа
на Етър. Оказалият се ненужен
в Арда (Кърджали) нападател
преминава като преотстъпен в
клуба от Велико Търново. За
Ивайло Димитров това ще бъде
втори период на стадион
"Ивайло". Юношата на ЦСКА
игра за Етър и през 2011
година.

Алекс Колев разтрогна с
Арка (Гдиня)
и вече е свободен агент.
Юношата на Левски сам е
пожелал да напусне полския
клуб и да направи нова крачка
в кариерата си. 26-годишният
Колев натрупа сериозен опит в
елита на Полша. Той носи
последователно екипите на Стал
(Миелец), Сандеция (Нови Сонч)
и Арка. Преди това пък Колев
игра в България за Ботев
(Пловдив) и Берое.

Контузии ми попречиха да играя
пълноценно през миналия сезон,
заяви бразилската звезда на Левски

на Давиде, а аз съм
съсредоточен върху Левс-
ки. Другото - каквото
Господ покаже. Миналият
сезон беше труден заради
контузиите, които получа-
вах. Връщах се на терена
и се контузвах отново.
Това беше много трудно
за мен. Този път обаче
направих добра подготов-
ка и се старая в трени-
ровките. Най-важното е
да помагам на отбора”,
завърши Паулиньо. ç

Äèåãî Ôàáðèíè îáÿñíè
çàùî å íàïóñíàë "Àðìèÿòà"

Бившият футболист на ЦСКА
Диего Фабрини сподели пред ру-
мънските медии, че е избрал да
се завърне в Динамо (Букурещ),
заради своя комфорт и този на
своето семейство. Полузащит-
никът коментира, че не бил на-
пълно щастлив при "червените",
въпреки че не е имал проблеми
със съотборниците и адаптаци-
ята в София.

Италианският плеймейкър
разтрогна договора си по вза-
имно съгласи с ЦСКА, за да се
присъедини като свободен агент
към Динамо. Диего Фабрини
изигра 11 мача с екипа на бъл-
гарския гранд.

"Беше приятно изживяване,
с добър отбор. Разбирах се доб-
ре със съотборниците си, ня-
мах проблеми. Причината да се
върна в Румъния беше по-лич-
на, така да се каже. Като човек

мисля за комфорта си - моя и
на моето семейство. Нямах
проблеми с адаптацията в ЦСКА,
просто не бях щастлив на 100%",
сподели Фабрини.

"Динамо (Букурещ) беше от-
борът, който най-много ми до-
падна във времето. Това е един
от големите клубове в Румъния.
Напуснах ЦСКА и исках да се
присъединя към друг голям от-
бор. Това беше най-доброто за
мен и за семейството ми", до-
пълни още бившият играч на
"червените".

"В момента Динамо е в труд-
на ситуация, но мисля, че е вре-
ме ще постигне успех в няколко
мача и след това ще сме щаст-
ливи. Ще се опитам да дам всич-
ко от себе си, за да спечелим
колкото може повече двубои с
Динамо", каза Диего Фабрини
пред Telekom Sport.ç

Реал (Мадрид) е направил
главозамайваща оферта за на-
падателя на ПСЖ Неймар, съоб-
щава "Екип". "Кралете" са пред-
ложили Гарет Бейл, Хамес Род-
ригес и Кейлор Навас,  плюс 100
милиона евро за бразилската су-
перзвезда. Според френското из-

26-годишният футболист на Левски Паулиньо бе избран за играч на
шестия кръг

Ðåàë ñ óìîïîìðà÷èòåëíà îôåðòà çà Íåéìàð
дание обаче от ПСЖ са отхвър-
лили тази оферта. Информации-
те са, че в Париж търсят пред-
ложение изцяло, или в по-голя-
мата част в пари, за да попълнят
хазната си.

Междувременно Барселона и
Ювентус също остават в надпре-

варата за бразилеца. Говори се
за интерес на ПСЖ към Мира-
лем Пянич, докато "бианконери-
те" могат да предложат и оферта
от Пауло Дибала, плюс пари за
Неймар.

Въпреки това в Испания най-
популярното мнение е, че Барса

е големият фаворит за 27-годиш-
ния бразилец, но засега няма из-
гледи сделката да е близо до
сключване.

До края на летния трансфе-
рен прозорец в Европа остават
10 дни, в които ще се реши всич-
ко. ç

Бившата звезда на
Манчестър Юнайтед
Уейн Рууни направи

голяма глупост в
двубоя на американ-

ски си тим Ди Си
Юнайтед. Отборът
му загуби с 1:2 от

Ню Йорк Ред Булс, а
британецът напусна

терена още в
24-тата минута за
удар без топка по

съперник. Нападате-
лят нокаутира
бранител на

нюйоркчани, а
реферът не успя да
види добре ситуаци-
ята заради купа от
тела в наказателно-

то поле. След
консултация с ВАР и

преглеждане на
запис на случилото

се Рууни видя
червения картон


