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За доброто на България с №13

Уважаеми читатели,
преминете на зимно часово време
В 4:00 ч. на 30 октомври 2016 г. (неделя)
преместете часовниците си с 1 час назад.
(4 часа да стане 3 часа.) Спим 1 час повече.
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Проф. Димитър Иванов:
Политическият елит изпростя
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Новият главен селекцио-
нер на Левски Георги
Чиликов е от една
седмица в чужбина, за да
търси попълнения за
зимна селекция. Бившият
нападател е командиро-
ван в Холандия и Порту-
галия от собственика на
"сините" Спас Русев.
Целта пред Чиликов в
мисията му зад граница е
да открие футболисти,
които да вдигнат класата
на Левски още тази зима.
Младият специалист вече
е набелязал няколко
имена, които "сините" ще
продължат да следят.ç

ÎÁÀ×Å8ÎÁÀ×Å8

Ê
абинетът "зарадва" пре-
дизборно пенсионери с
коледни надбавки от
40 лева, болници с па-
ри и нова техника, БАН,
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Руският президент
Владимир Путин награди с
Орден на дружбата
известния сръбски
режисьор Емир Кустурица.
В указа за удостояването
на Кустурица се казва,
че отличието му се
връчва за значителен
принос в укрепването на
дружбата и сътрудничест-
вото между народите и
популяризация на руския
език и култура в чужби-
на. Орденът на дружбата
е учреден през 1994 г.
Легендарният сръбски
режисьор е автор на
филми като "Ъндъргра-
унд", "Черна котка, бял
котарак" и други. Роден е
на 24 ноември 1954 г. в
Сараево. Още като ученик
в средното училище
снима късометражни
филми, за които е
награждаван.ç

фонд "Земеделие" и др. Общо
над 81 млн. лева, а директо-
ри на държавни болници оти-
доха на крака в Министерс-
кия съвет да благодарят за
отпуснатите им 7.2 млн. лева.
Средствата се отпускат само
десетина дни преди президен-
тските избори, а наскоро бе
анонсирано и 10% увеличе-
ние на учителските заплати,
но догодина. Има ли в някого
съмнение, че думата "предиз-
борно" тук е ключова. Досега
никога за пенсионерските над-
бавки не се е решавало в на-
чалото на есента, обикновено
това се прави в самото наве-
черие на празниците. Глупаво
е ГЕРБ да мисли, че нашите
майки и бащи ще продадат
гласа си. Те добре знаят, че
именно дясната политика на
СДС и ГЕРБ, инспирирана от
Световната банка и МВФ, до-
кара нещата дотам, че у нас
пенсионер да е синоним на
беден. Хората чакат от власт-
та мерки за трайно подобря-
ване на бита и доходите им и
за достойни старини, а не ед-
нократни подаяния. Щели да
дават и за наука… Политиката
на ГЕРБ към интелигенцията все
още се заключава в реплика-
та на Бойко, че се разбира
само с простите, и на Дянков,
че учените са алчни синодал-
ни старчета, и с бруталното
орязване на бюджета за БАН.
Тази обида не може да бъде
изтрита с кръпки в бюджета
седмица преди 6 ноември. Ня-
ма да се излъжат и лекарите
и учителите. Техните начални-
ци може и да се кланят уни-
зително на властимащите, но
редовите служители от хронич-
но недофинансираните систе-
ми всекидневно оцеляват сред
абсурда на безумните "рефор-
ми" на правителството на ГЕРБ
и Реформаторския блок.  Ко-
гато Митьо Пищова опитва да
купи любовта на избиратели-
те в селската кръчма с бира
и кебапчета, а ГЕРБ опитва да
купи любовта на цели съсло-
вия, разликата е не в прин-
ципа, а в мащаба и техноло-
гията. Поне Пищова плаща от
своя джоб, а Борисов - от дър-
жавния, вживявайки се все
едно наистина е от неговия.
Но избирателят не се лъже
вече, господа управляващи.
Ще го разберете най-късно на
13 ноември.

Теофан
ГЕРМАНОВ

бюджета за следващата година уп-
равляващите бетонират България
на последно място в ЕС, заяви в
парламента зам.-председателят на
ПГ на "БСП Лява България" проф.
Румен Гечев. По неговите думи
проектът, предложен от правител-
ството на Бойко Борисов, повтаря
текстовете за 2016 г. с незначи-
телни промени. Със счетоводни
хитрости се залагат занижени фис-
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кални цели, за да могат после да
рапортуват за преизпълнение на
бюджетните показатели, категори-
чен е депутатът от левицата. И
вместо да предприемат мерки за
стимулиране на българската ико-
номика, управляващите лансират
за пореден път провалилата се не-
олиберална политика за оттегляне
на държавата от икономиката, ка-
тегоричен бе депутатът.
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6000 страдащи от диабет-
но стъпало са спрели лече-
нието си, а още 20 000 та-
кива пациенти са под въп-
рос дали ще продължат да
се лекуват. За това аларми-
раха от сдружение "Диабет,
предиабет и метаболитен
синдром". Оказва се, че за-
ради скъпоструващите изс-
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ледвания, за да получат зе-
лена рецепта за нужните им
лекарства, болните от диа-
бетно стъпало трябва да взе-
мат три направления от лич-
ния лекар за трима различ-
ни специалисти, някои от ко-
ито в специализираните уни-
верситетски болници. Така
пациент от Видин трябва да

се разходи до Плевен, за да
бъде прегледен, което не е
по силите на болните. От
сдружението разкриха, че
болните с диабет са 460 000,
а болните с диабетно стъпа-
ло, които се лекуват, са око-
ло 25 хиляди.

Снимка
Пресфото
БТА

Пловдив.
55 години от
създаването
на 24-та
вертолетна
авиобаза
бяха
тържествено
чествани
на летище
Крумово
край града.
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СЕТА е катастрофа
Търговското споразумение
между ЕС и Канада няма да
донесе нито една реална
полза за България. Това
коментира в предаването
"Добър ден, България" на
Радио "Фокус" председате-
лят на фондация "Братя
Василеви" Васил Василев.
"Това е поредната катастро-
фа, която ще се стовари
върху нашата държава,
върху икономиката ни,
върху земеделието ни и в
крайна сметка върху
народа", посочи той.
"Ние си даваме сметка, че
най-важните решения за
България се вземат от
Брюксел и си задаваме
въпроса, защо ги избираме
тези хора в правителство-
то, и в Народното събра-
ние, след като не те вземат
решенията", изтъкна
Василев. По думите му
държавният ни суверенитет
изчезва напълно, след като
с влизането в сила на
споразумението, не само
Брюксел, но и всяка една
от големите транснационал-
ни корпорации ще имат
предимство пред българс-
кото законодателство. По
повод съгласието на
белгийската провинция
Валония да подпише
споразумението, след като
първоначално отказваше,
Василев коментира, че
Валония е изтъргувала
своето присъединяване към
СЕТА.

Химн в началото
на парламента
Всяка сесия на Народното
събрание ще се открива с
химна на Република
България. Това се решиха
народните представители
след като приеха промени
в Правилника за дейността
и организация на Народно-
то събрание, предаде
"Фокус". "За" предложение-
то гласуваха единодушно
77 народни представители.
В рамките на дебата От
Патриотичния фронт
заявиха, че с химна ще се
покаже съпричастност към
символите, службата и
родината, с което депутати-
те ще дадат своя личен
пример.

Приемна на
омбудсмана в
Стара Загора
Днес националният омбудс-
ман Мая Манолова и екип
от експерти на институция-
та ще се срещнат с гражда-
ни от Стара Загора и
региона. Това съобщиха от
пресцентъра на Омбудсмана
на Р България. Приемната
ще състои от 11.00 часа
на първия етаж в сградата
на общината - адрес: бул.
"Цар Симеон Велики" №
107. По-късно Манолова
ще даде брифинг за
журналисти.

Ãðúöêà ôèðìà, ïðåäëàãàùà ðàáîòà,
èçëúãà æåíè îò öÿëà Áúëãàðèÿ
Нашенките преживявали
с по 2 евро на ден на
50-градусова жега,
управител на хотел им
дал 50 евро, за да се
приберат по домовете си

Гръцка фирма, която
предлага работа, измами
жени от цяла България. Ус-
ловията на труд били раз-
лични от тези, за които са
се договаряли, като жени-
те и към днешна дата имат
да вземат пари, показва
разследване на bTV. Жени-
те кандидатствали за каме-
риерки, но се оказали ми-
ячки на тоалетни и метач-
ки пред петзвездния хотел,
в който са били наети, раз-
казаха потърпевши. Преди

да заминат, те са подписа-
ли договори, но вместо как-
то е нормалната процеду-
ра подписването да е в
офис, жените разписали до-
кументите върху капака на
кола, без дори да получат
възможност да прочетат то-
ва, под което се подписват.
Представителят на фирма-
та, която ги е наела, Миле-
на Михова им казала, че
много бърза. Договорите им
са били регистрирани със
закъснение. Работничките
не разполагат с копия от
тях. Две от служителките -
Здравка Георгиева и Вене-
та Манушкина, обясниха, че
са живели в подземие в хо-
тела, в стая без прозорец,
без дневна светлина, с мно-

го мухъл и влага. От първа-
та заплата са им били удър-
жани по 50 евро за офор-
мяне на някакви докумен-
ти, които така и не са полу-
чили. Хотелът е плащал на
фирмата по 28 евро на ден
за всяка камериерка, но
жените са получавали по 19
евро на ден. Все още имат
да получават заплати за ме-
сеците май и юни. Накрая
жените били преместени в
друг хотел. По думите им
са оставени на 50-градусо-
ва жега с по 2 евро на ден,
а управителят на хотела им
е дал 50 евро, за да се при-
берат по домовете си. Пен-
ка Узунова и Теменужка Ко-
лева от Пловдив също пот-
върдиха, че са подписали

хвърчащи листи на капака
на колата. Те искат комиси-
оните от по 250 евро, които
са им били удържани, да им
бъдат върнати. Милена Ми-
хова, координатор във фир-
мата "Проспект Дайнамик",
наела жените, коментира от
своя страна, че й било под
нивото да категоризира хо-
ра". По думите й жените са
си прочели договорите и са
ги разписали в нейно при-
съствие. Отрича и на работ-
ничките да са им били удър-
жани по 250 евро такса. От
Главната инспекция по тру-
да заявиха, че ще направят
проверка по случая и пре-
поръчаха при подобни казу-
си хората да се обръщат към
тях.ç

- Г-н Иванов, по-нервни избори, изпълнени с груби
скандали, достойни само за селска кръчма, сякаш не
сме имали до сега. Какво провокира тези низки страсти
според вас?

- Изпростяха тези, които се самопровъзгласяват за
политически елит. Нямат знания и въображение. Но не
искат и да се учат, за да не се намери някой по-знаещ от
тях и да накърни егото им. Износиха се.

- Износиха се, защото вече четвърт век са все едни
и същи. Така нареченият политически елит заприлича
на масонска ложа, в която никой не може нито да вли-
за, нито да излиза доброволно?!

- Партиите са структурирани на принципа на масонс-
ката ложа. Те са кръг, в който всички са опрени гръб в
гръб. И се пазят едни други, защото са част от общото.
Бранят си гърбовете и комфорта в политическия елит.

- До изборите останаха броени дни. Да очакваме ли
развихряне на още по-ожесточена компроматна вой-
на?

- Партиите толкова са се изчерпали, че вече няма
какво мръсно и гадно да измислят. Изненадващо ще бъ-
де, ако някой направи нещо позитивно. Но едва ли ще
стане това. ГЕРБ обещаха да правят предизборна кам-
пания "За", а не "Против", но не го сториха.

- Припомнете си скандала между депутатите Мето-
ди Андреев и Таско Ерменков в ефира на една от наци-
оналните телевизии. Двамата бяха поканени да гово-
рят за казуса "Белене". Андреев обаче извади да чете
досието на Таско Ерменков... Докога ще продължава-
ме с тази Държавна сигурност, питам ви като човек от
тази структура? Другите бивши социалистически стра-
ни отдавна забравиха за комунистическите си тайни
служби и престанаха да гледат само назад...

- И двамата са били държавни служители. Единият
обаче е правил арматура - Методи Андреев. Другият, Тас-
ко Ерменков, е бил служител в разузнаването. Пробле-
мът е в медийната среда. На такива хора като Андреев
не бива да им се дава гласност. Защото заразяват, като
бацили са. Методи, когато и да го пуснеш, той едно и
също си говори.  А колкото за бившата ДС - има две
Държавни сигурности. Едната е съществувалата до 1989
г. А другата е тази, която бе създадена като митология,
за да може всеки чрез нея да търси оправдание за неу-
дачите си. Може би тези, които най-много говорят срещу
ДС, всъщност са искали да бъдат част от нея преди
промените.

- Защо ГЕРБ издигна Цецка Цачева за кандидат-пре-
зидент? Да не би да иска да загуби изборите?

- Не. Обаче натам се е запътил. Не знам защо избра-
ха Цецка Цачева. Всеки има право в крайна сметка да
се кандидатира или да бъде кандидатиран. Грешката е,
че Бойко Борисов не се кандидатира сам. Това щеше да
е печеливш ход. И най-вероятно той щеше да спечели
изборите. Всяка друга кандидатура е ясно, че е креатура
на Борисов, но без неговите възможности.

- Левицата не можа да се обедини. Управленската
коалиция пък е в сериозна криза. Възможно ли е това
да е предварително скалъпен сценарий, защото никой
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не иска да
спечели из-
борите? Не е
приятно да
се управлява
в сегашното
трудно вре-
ме и във вът-
решнополи-
т и ч е с к и
план, и в
междунаро-
ден.

- Не ми се
вярва. Това,
което нари-

чахме дясно, фалира. Носителите на дясната идея след
промените и до ден днешен са хора от типа на Иван
Костов и Бойко Борисов. Костов го отхвърли общество-
то. Същото е напът да се случи и с Борисов. Изчерпаха
се възможностите на дясното за управление, задават се
тежки манипулации. В лявото пространство пък си има
класика и тя е на принципа "Преди да се обединим, дай
да се определим". Още от марксизма-ленинизма е. Но
видимо подкрепата за ген. Радев расте.

- Социологическите анализи показват, че ту ген. Ра-
дев е на първо място, ту Цачева. Защо генералът бяга
от медиите. Да не би да се притеснява за ораторските
си умения или че няма опит на политик?

- Как да не може да говори? В сравнение с Цецка
Цачева той е като античен оратор. Вероятно става дума
за специфика на характера му. В крайна сметка може
точно това поведение на сдържаност и сериозност да
му донесе победа на изборите.

- Да не стане "случаят Георги Първанов"! Докато два-
ма се караха (П. Стоянов и Б. Бонев през 2001 г. - бел.
ред.), той най-изненадващо, дори за самия себе си, спе-
чели и стана президент?

- Обикновено в историята нещата не се повтарят едно
към едно. Първанов тогава игра "вабанк". Ако не беше
спечелил изборите, той трябваше да си отиде от БСП.
Защото тогава партията беше горе-долу на същото дере-
дже, на което е и сега. Първанов рискува, заложи си
името и успя. Сега ген. Радев може да спечели избори-
те, ако на втория тур зад него застанат Патриотичният
фронт и ДПС. Гласувалите за АБВ и Татяна Дончева ще
го подкрепят на втори тур. На балотажа по този начин
ще стане обединението на левицата и патриотите, което
не можа да стане преди изборите.

- Ами скандалът  с прословутото квадратче в бюле-
тината? Той не е ли следствие от немощта на полити-
ците, за която говорите?

- Не мога да му схвана логиката. Той е следствие на
кризата в законодателния процес. Но не е само квад-
ратчето проблем, ами задграничните изборни секции нап-
ример? Тук по-скоро става дума за липса на юридическа
подготовка на авторите на тези нововъведения.

Интервюто е на Агенция ПИК
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Ïðîô. Àòàíàñ Òàñåâ: Ñïîðàçóìåíèåòî çà „Áåëåíå" ïîêàçâà
çàòîïëÿíå íà áúëãàðî-ðóñêèòå åíåðãèéíè îòíîøåíèÿ

Ïðîåêòúò ìîæå äà áúäå ñú÷åòàí
ñ äðóã - çà èçíîñ íà òîê â
Öåíòðàëíà Åâðîïà

Руската енергийна дип-
ломация е многоходова и
знакова. Не виждам по-до-
бър знак от това да бъдат
опростени, по данните, ко-
ито изнесе министър Пет-
кова, около 90 млн. лв. То-
ва за НЕК е доста серио-
зен жест, категоричен бе-
ше по БНР вчера енергий-
ният експерт проф. Атанас
Тасев,  който оцени като
"много по-значимо", че на-
шата страна и представи-
телят на "Росатом" са под-
писали споразумение, с ко-
ето партньорите се отказ-
ват от по-нататъшни финан-
сови претенции. Разбира-
те каква опасност същест-
вуваше при това спечеле-
но дело да се предяви пре-
тенция, която значително
надвишава досегашната, и
да се използва прецеден-
тът на положителното ре-
шение, за да бъде осъдена
вторично българската стра-
на, обясни по програма
"Хоризонт" професорът. То-
ва е индикатор, "че вече

Област Враца се нарежда на
осмо място сред 28-те области
в страната по сключени колек-
тивни трудови договори (КТД), то-
ва става ясно от анализ на На-
ционалния институт за помире-
ние и арбитраж  (НИПА) за пос-
тигнатите в областта договоре-
ности между синдикалните орга-
низации и работодателите.  Дан-
ните бяха представени на съв-
местно заседание на Областния
съвет за тристранно сътрудничес-
тво и  Националния институт за
помирение и арбитраж. В засе-
данието взеха участие директо-
рът на Института Владимир Боя-
джиев, членове на Надзорния съ-
вет на НИПА, зам. областният уп-
равител на област Враца Мирос-

Îáëàñò Âðàöà å ñ íàé-ìíîãî äåéñòâàùè êîëåêòèâíè
òðóäîâè äîãîâîðè â Ñåâåðîçàïàäíà Áúëãàðèÿ

лав Комитски, конфедералният
секретар на КТ "Подкрепа" с ре-
сор колективно договаряне и ко-
лективни трудови спорове Люб-
ка Георгиева, председателят на
регионалния съюз на КТ "Подк-
репа" във Враца Десислава Ди-
митрова, председателят на Реги-
оналната организация на Съюза
на инвалидите в България Жас-
мина Баръмова, представители на

"Инспекция по труда" и предста-
вители на работодателските ор-
ганизации. От данните на анали-
за става ясно, че действащите
КТД в област Враца са най-мно-
го в сравнение с тези в остана-
лите области от района. Броят
им е постоянен в изследваните
периоди, с минимално намале-
ние, за разлика от другите об-
ласти, където има значителен
спад (с изключение на област
Монтана). В общата структура на
Северозападния район най-голям
дял имат действащите КТД в об-
ласт Враца, които са 27.8% към
31.03.2015 г. и 31.2% към
31.03.2016 г., което е белег за
развит и качествен социален ди-
алог. Най-често страните догова-

рят размер на минималната ра-
ботна заплата, по-висок размер
на допълнителното трудово въз-
награждение и процедури за сък-
ращение на персонала. Рядко се
срещат договорености относно
застраховки "Трудова злополука"
или "Живот", допълнително пен-
сионно и здравно осигуряване и
жилища и общежития, предвиде-
ни в Кодекса на труда. Данните
от Анализа за колективното тру-
дово договаряне в област Враца
показват, че социалните партньо-
ри в областта осъзнават ролята
на договорните индустриални от-
ношения за поддържането на со-
циалния мир и за функцията на
колективното договаряне в па-
зарната икономика.ç

С бюджета за следваща-
та година управляващите бе-
тонират България на послед-
но място в ЕС, заяви в НС
зам.-председателят на ПГ на
"БСП Лява България" проф.
Румен Гечев. Той обясни, че
проектобюджетът, предло-
жен от правителството, пов-
таря текстовете за 2016 г. с
незначителни промени. Той
изобщо не е обвързан с
икономическата политика
на България. Българското
правителство до момента
не е представило и няма
разписана икономическа
политика, няма утвърдена
система от национални при-
оритети, разгневи се соци-
алистът. В следващите три

Ïðîô. Ãå÷åâ: Ñ áþäæåòà çà 2017 ã. óïðàâëÿâàùèòå
áåòîíèðàò Áúëãàðèÿ íà ïîñëåäíî ìÿñòî â ÅÑ

години има заложен затих-
ващ икономически растеж.
Няма правителство по све-
та, което да каже на наро-
да си, че в следващите 3
години им гарантира затих-
ващ икономически растеж.
Със счетоводни хитрости за-
лагат занижени фискални
цели, за да могат после да
рапортуват за преизпълне-
ние на бюджетните показа-
тели, категоричен бе зам.-
председателят на ПГ на ле-
вицата. Проф. Гечев обяс-
ни, че в противоречие на
здравия икономически ра-
зум и на практиките на дру-
гите страни от ЕС е зало-
жената политика на нама-
ляване на бюджетните раз-

ходи в БВП на страната. Та-
ка вместо да предприемат
мерки за стимулиране на
българската икономика
чрез публично-частното
партньорство, управлява-
щите лансират за пореден
път провалилата се неоли-
берална политика за оттег-
ляне на държавата от ико-
номиката.  Това се случва
на фона на крайно недос-
татъчните чужди и вътреш-
ни частни инвестиции, как-
то все повече намаляват,
предупреди Гечев. Експертът
обясни, че правителството
демонстрира отсъствие на
всякаква визия за това, как
да компенсира свиващия се
пазар на ЕС. Кабинетът не

се вслуша в нашите препо-
ръки от миналата година да
се търсят балансиращи па-
зари и нови възможности в
Китай, Русия, Индия и дру-
ги страни. Нещо, което ве-
че направиха партньорите
ни от ЕС, припомни още той.
Според проф. Гечев е стран-
но и робуването на фискал-
ната консолидация, на про-
дължаващото затягане на
коланите. Той обясни, че с
изключение на Германия да-
же и развитите страни член-
ки на ЕС не залагат на та-
кава политика. Като спаз-
ват изискването за таван на
бюджетния дефицит от 3 %
от БВП, те дават приоритет
на развитието, а не на са-
моцелни фискални цели.
"БСП Лява България" ще
предложи в пленарна зала
алтернативни варианти на
тази фискална политика,
обеща проф. Гечев.ç

има процес на затопляне
на българо-руските енер-
гийни отношения", убеден е
Тасев, който оцени високо
усилията и на българската
работна група по казуса
"Белене". Според него,
след като страната ни е по-
ела ангажимент да изпла-
ти цялата сума в опреде-
лен срок, това вероятно оз-
начава, че има гаранции,
че ЕК ще позволи отпуска-
нето на средствата към

НЕК. В противен случай ця-
лата тази игра няма никак-
ва стойност. Очаквам доб-
ри новини и от Европа, за-
яви още Тасев. Според ек-
сперта сега пред проекта
остават три варианта, от
които най-добрият е про-
дължаване на проекта с
чуждестранен стратегичес-
ки инвеститор. Вицепреми-
ерът Дончев потвърди пре-
ди ден, че има повече от
един сериозен инвеститор.

Досега пред проекта е има-
ло два сериозни проблема
- финансирането и балан-
сирането на бъдещата цен-
трала в сегашното състоя-
ние на енергийната систе-
ма, без това да се отрази
на реализацията на енер-
гията. Сега излиза на пре-
ден план една правотоко-
ва връзка през Сърбия,
Черна гора и Италия към
централноевропейския
енергиен пазар, който е на
значително по-висока цена,
прогнозира Тасев. Ако раз-
глеждаме в съчетание два-
та проекта - продължаване
на строителството на "Бе-
лене", при което ще имаме
чуждестранен инвеститор, с
руски ядрен остров, плюс
оборудване на друга све-
товноизвестна компания на
неядрения остров и този
проект за износ на тока
всъщност виждаме, че се
създават реални предпос-
тавки, за да може този про-
ект да има място в елект-
роенергийната система.ç

Íàêðàòêî

:
Изплатени са заплатите
и са предоставени
ваучери на миньорите
от "Бабино"
В съответствие със задъл-
женията, поети от ръковод-
ството на "Въгледобив
Бобов дол" ЕООД, са
изплатени заплатите и са
предоставени ваучерите на
миньорите, съобщиха от
ръководството на "Въгледо-
бив Бобов дол" ЕООД.
Освен раздадените ваучери,
миньорите получиха и
ваучери за 153 560 лв.  от
омбудсмана Мая Манолова,
според поетия пред миньо-
рите от рудник "Бабино"
ангажимент да предостави
непотърсените ваучери от
националната кампания
"Великден за всеки". Така
1814 семейства на работе-
щите там получиха общо
7678 талона, на стойност
153 560 лв., с които ще
могат да пазаруват до 31
декември т. г. в 5000
магазина в цялата страна.
От ръководството на
предприятието увериха, че
засега няма да се затваря
рудник "Бабино", както и че
се прави всичко необходи-
мо, за да може да има
рестарт на рудника и
процесът на работата да
продължи нормално. През
миналата седмица бе
проведена среща в Минис-
терството на енергетиката,
на която се взе решение да
бъде създадена работна
група към Браншовия съвет
за тристранно сътрудничес-
тво, която да обсъди  и
изработи стратегия за
бъдещото развитие на
въгледобива у нас. За
подобряване на диалога с
гражданите и работниците
се планира и да бъде
открита приемна в Бобов
дол, допълниха от "Въгледо-
бив Бобов дол" ЕООД.

Мобилността на
безработните ще се
подкрепя финансово,
реши НС
Парламентът прие на второ
четене промени в Закона
за насърчаване на заетост-
та. Една от новите мерки
насърчава мобилността на
безработните лица, съобщи
агенция КРООС.
Когато безработен е
насочен от поделенията на
Агенцията по заетостта към
работа в населено място,
отстоящо на повече от 50
км от настоящия му адрес,
той ще получава месечна
сума за покриване на
разходи за наем на жили-
ще, за ползване на интер-
нет, такси за детски ясли и
детски градини. Месечната
помощ ще се изплаща не
повече от 12 месеца.
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Да посрещнем Коледа
и Нова Година в кооперативните

хотелски комплекси

Цените са на човек според избрания пакет, празнич-
на вечеря на 25.12.2016 с Ди джей парти.

Период:  22.12 - 27.12.2016 г.

Еднодневен пакет от 46,50 лв.

Двудневен пакет от 75,50 лв.

Тридневен пакет  от 113,50 лв.

Контактна информация за хотел Интелкооп

Адрес: Пловдив, ул. "Константин Нунков" 13А

Телефон за връзка: тел.: 032/ 692 847 - Рецепция

Резервации: 0878 671 185

Интернет страница: www.intelcoop.bg

Цените са на човек според избрания пакет, Коледна
празнична вечеря, игри и награди, ползване на закрит
басейн, сауна, парна баня.

Период:  22.12 - 27.12.2016 г.

Тридневен пакет от 153 лв.

Четиридневен пакет от 196 лв.

Петдневен пакет от 285 лв.

Контактна информация за хотел "КООП Рожен"
Адрес: местност Роженски ливади, местност Борцето

Област Смолян
Телефон за връзка: 0877 321 140
Резервации: 095 80 43
Интернет страница: www.cooprojen.bg

10% отстъпка за ранно записване до 31.10.2016 г. и внасяне на 100% от сумата

10% отстъпка за кооператори и притежатели на клиентска карта КООП

Вълшебна Коледа в хотел Кооп Рожен, Родопите

Цените са на човек според избрания пакет, официална
вечеря на 31.12.2016 с програма и Ди джей парти.

Период 29.12.2016 - 02.01.2017

Еднодневен пакет  от 99 лв.

Двудневен пакет  от 127 лв.

Тридневен пакет  от 155 лв.

Контактна информация за хотел Интелкооп

Адрес: Пловдив, ул. "Константин Нунков" 13А

Телефон за връзка: тел.: 032/ 692 847 - Рецепция

Резервации: 0878 671 185

Интернет страница: www.intelcoop.bg

Новогодишно празненство в хотел Интелкооп

Коледни празници в хотел Интелкооп



ÇÅÌÅÄÅËÈÅ 28.10.2016 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß7

Îò 2017 ã. íÿìà äà ñå çàïëàùà
ÄÄÑ çà äàðåíèòå õðàíè

Òå ùå áúäàò ìàðêèðàíè ñúñ çíàê,
÷å íå ïîäëåæàò íà ïðîäàæáà

Българска агенция по
безопасност на храните е
изтеглила от търговската
мрежа кокоши яйца с
произход Полша, за
които има съмнение, че
са заразени със "Салмо-
нела ентеритидис". Мяр-
ката е наложена след
получен сигнал чрез
европейската система за
бързо предупреждение за
опасни храни и фуражи
(RASFF). Информацията е
за наличие на кокоши
яйца от Полша, разпрост-
ранени на пазара на ЕС.

В хода на разследване-

Àãåíöèÿòà ïî õðàíèòå èçòåãëÿ îò ïàçàðà
ÿéöà ñúñ ñàëìîíåëà, âíîñ îò Ïîëøà

ÔÍÑÇ:
Íåäîñòèã íà
ïàðè çà çàïëàòè
ãðîçè ÑÑÀ

13 млн . лв . , които
предвижда бюджет 2017
г няма да гарантират зап-
латите в Селскостопанс-
ка академия за предсто-
ящата година. Това ко-
ментира Светла Василе-
ва, шеф на Федерация на
независимите синдикати
в земеделието пред Агро-
новините. Това стана по
време на традиционното
тържество на земеделс-
ката наука в сградата на
академията в София.
Светла Василева предуп-
реди, че този бюджет, оз-
начава, че следващата го-
дина работещите в ака-
демията няма да получа-
ват редовно месечното
си възнаграждение. Су-
мата за заплати за пред-
стоящата година е реду-
цирана с три млн. спря-
мо тази за 2016 г., а ре-
ално за заплати са необ-
ходими 21 млн. лв. Кате-
горично не сме съгласни
с тази ситуация, не виж-
даме как ще бъдат прив-
лечени млади учени да
работят в академията,
при положение, че месеч-
ното възнаграждение на
един асистент е 495 лв.,
посочи тя.

Тя изтъкна още, че има
текстове в приетия про-
ектозакон за ССА на пър-
во четене, които са мно-
го положителни. На пър-
во място това, е че ССА
ще могат да разполагат
със собствените си при-
ходи. Също така, че бив-
шите опитни станции ще
се върнат отново в сис-
темата, където им е мяс-
тото, и това ще гаранти-
ра възможност да се ге-
нерират средства.

Окончателното прие-
мане на проектозакона в
Народното събрание оба-
че няма да стане преди
31 октомври, когато ще
се гласува проектозако-
на за бюджета, изтъкна
Василева, позовавайки
се на собствени източни-
ци. Лидерът на земедел-
ския синдикат добави, че
ФНСЗ ще подкрепи про-
теста на БАН на 1 ноем-
ври посветен на "Бедни-
те будители".ç

то е установено, че част
от продукцията е доставе-
на и в България.

В тази връзка от
агенцията приканват
потребителите, купили
яйца с печат 3PL30221304
и печат 3PL30221321 /
номерата на фермите/, да
не ги консумират и по
възможност да ги върнат
в търговския обект, откъ-
дето са ги купили.

Върху опаковката на
яйцата е маркиран и
номера на пакетиращия
център, който е  PL
30225901 WE.ç

От следващата година
отпада данъкът добавена
стойност (ДДС) за даре-
ните храни,реши парла-
ментът, който прие окон-
чателно промените в
Закона за ДДС.Целта на
поправките е да мотиви-
рат големите хранителни
вериги да даряват храна,
вместо да я изхвърлят.
По данни на Българската
хранителна банка всяка
година се унищожават
над 670 хил. тона храна.
В същото време 21,2% от
българите или 1,54 млн.
души живеят в бедност.

За отпадане на ДДС
върху дарените храни се
настоява от години. В
момента производители,
преработватели и търгов-
ци нямат стимул да дават
безвъзмездно хранителни
продукти, които нямат
търговски вид или са с

изтичащ срок на годност,
на нуждаещи се. Причи-
ната е, че при дарение
трябва да заплатят ДДС
върху храните. Ако ги
унищожат обаче, данъкът
им се опростява.

От 1 януари 2017 г.
обаче храните, които са
дарени до 30 дни преди
изтичането на срока на
годност, няма да бъдат
облагани с данък върху
добавената стойност.
Премахването на данъка
ще важи, само ако стой-
ността на даренията на
година не надхвърлят
0,5% от общия годишен
оборот на данъчно задъл-
женото лице, което ги
прави. За да се избегнат
опитите за злоупотреби,
дарените храни ще бъдат
маркирани с надпис
"дарение, не подлежи на
продажба".ç

НАП, Изпълнителната
агенция по рибарство и ак-
вакултури и Българската
агенция по безопасност на
храните ще обединят уси-
лията си срещу сивата ико-
номика при търговията с ри-
ба. Идеята дойде след като
при проверка на НАП на об-
щинския пазар в Бургас се
установи, че търговци на ри-
ба не отчитат извършените
от тях продажби на пряс-
на, охладена и замразена
риба. По време на наблю-
денията оборотите при един
от търговците е "скочил" със
740%, а при друг с 421%.

Наблюденията на про-
дажбите на прясна, охладе-
на и замразена риба на об-
щинския пазар в Бургас са

Òðè àãåíöèè ïîãâàò ñèâèòå òúðãîâöè íà ðèáà
извършени на два етапа -
през април и през септем-
ври 2016 г. Данъчните конс-
татират, че макар и да има
леко подобрение в поведе-
нието на търговците на ри-
ба през септември в срав-
нение с април, като цяло
по време на тяхното при-
съствие, среднодневните
обороти на търговците се
увеличават в пъти в срав-
нение с месеците преди то-
ва. Така например среднод-
невните продажби през ап-
рил по време на наблюде-
нията на фискален контрол
са средно 4 пъти по-високи
от преди това. В същото
време, по време на присъс-
твието на инспекторите
през септември, оборотите

отново са се вдигнали, но
вече с 2,5 пъти.

Според данъчните пред-
поставките за укриване на
доходи от търговците на ри-
ба са свързани с остаряла
нормативна база, регламен-
тираща продажбата на

пресния улов. Друг проблем
е и нелегалния внос в ба-
гажници и микробуси на
морска стока от Гърция, тъй
като е изключително труд-
но документирането на ре-
алното количество риба,
влизащо в страната.ç
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Ìèíèñòåðñòâî íà ëúæàòà è
íàöèîíàëíîòî ïðåäàòåëñòâî
Уважаема госпожо Кунева,
Да започнем с Конституцията на

Република България. Чл. 6 "Всички
хора (деца) се раждат свободни и
равни по достойнство и права.
Всички граждани са равни пред за-
кона. Не се допускат никакви ОГ-
РАНИЧЕНИЯ на правата или ПРИ-
ВИЛЕГИИ, основани на раса, на-
родност, етническа принадлежност,
пол, произход, религия, образова-
ние, убеждения, политическа при-
надлежност, лично и обществено
положение или имуществено със-
тояние! "Имахте неубедителност в
опита си да защитите тезата си,
че децата получават стипендии за
"успех". Думата "успех" означава да
си постигнал задоволителен и оку-
ражителен резултат. Как изобщо
може да намирате място на дума-
та "успех" до оценка 3.50?
Повече от половин България се

опитва да Ви обясни дни наред,
че този частен ромски фонд има
свободната воля да раздава па-

рите си където реши, но извън пре-
делите на Министерството на об-
разованието. След като е толкова
загрижен за стипендиите на тези
700 деца, има основание да раз-
даде по 30 евро от парите си пер-
сонално на ромите според крите-
риите, че са с "успех". Имат сво-
бода да връчат парите си лично
на всяко едно дете от малцинст-
вата на един празничен форум
например. Издиша опитът Ви да
ни убедите, че тези ромски деца,
които вече са IX и X клас, трябва
да бъдат подпомогнати, за да се
справят с редица трудности, изб-
роени лично в ефир от Вас. Труд-
ности, разбира се, с които се бо-
ри всяко българско дете още от
първи клас в училище, независи-
мо дали е ромче, българче, армен-
че или марсианче. Как ще ни убе-
дите, госпожо чиновник, че деца
в IX и X клас имат проблеми с
българския език? Какво са прави-
ли досега в българското училище
и как са стигнали изобщо до IX и
X клас, след като не знаят задъл-
жителния официален език в Репуб-
лика България. И все пак, ако не
знаят езика, на какъв език е про-
веждано обучението им в българ-
ското училище?
Просветното ведомство би тряб-

вало да се самосезира незабавно
и да провери истинността на дип-
ломите на всички завършили роми
през последното десетилетие.
Не е допустимо в XXI век изоб-

що да си позволяваме да говорим
за "майчин и бащин език", след ка-
то по цял свят в цивилизованите
държави, в официалните институ-
ции, безкомпромисно се използва
официалният език на съответната
държава!
След като упорито подчертава-

те, че стипендията не е социална
и не подкрепя социалното неравен-

ство на децата, а стимулира ром-
четата за "успех", които не владеят
български, вероятно не могат и да
си напишат името на български
език, то тогава оправданията Ви
за това, какви са условията на жи-
вот на българските семейства и на
ромските са покъртително непри-
годни за изграждане на архитекту-
рата на Вашата телевизионна за-
щита.
Та питам аз?! Може ли един чо-

век да е на 40, 50 или 60 години,
да е учил в българско училище,

да се ползва с лекота от
всички 16 вида социални
помощи,

стоейки встрани от трудовия па-
зар, да има правото да гласува и
да прави информиран избор за бъ-
дещето на България, да живее от
данъците на трудещия се българин,
да ползва благата на държавата,
да консумира придобивки, предос-
тавени от работещия данъкоплатец,
и изобщо да си позволява оправ-
данието, че не е научил за поло-
вин век българския език?
Уточнението Ви, че ромското се-

мейство нямало книги в дома си,
също е брутална изцепка, към коя-
то не мога да остана безразлична.
Тези 30-, 40-, 50-, 60-годишни роди-
тели толкова ли не намериха въз-
можност от социалните помощи да
заделят само 100 лева през всич-
ките тези 20 години на интеграция
и да закупят някоя и друга книжка
за децата си? А ромските програ-
ми? Десетилетия на включването,
на изключването, на социализира-
нето, на асоциирането,

що пари се изляха от джоба
на българския данъкоплатец,

та едно вестниче или поне една
книжка не останаха като резултат

зите на проекта.
Как ще обясните думите си, че

ромчето се "борело" да стигне до
IX клас? Че каква друга работа
има, освен да се бори, да се учи
и да успява. Нима детето на съ-
седката, която сама го гледа, хо-
ди на работа, не лежи на социал-
ни помощи, изпитва трудност да
закупува учебници, лишава го от
джобни и не разполага с възмож-
ности, не се бори? С какво това
ромче "борец", което по Вашите
думи се "бори със средата" е по-
ценно, по-важно и по-специално
от другото българско дете, чиято
майка живее при изключително
трудни условия и прекарва по 16
часа на работа, за да гледа се-
мейството си, и семейството на
това ромче, което се препитава
със социални помощи. Дайте, ако
искате, да им назначим и по един
социален асистент с пари от джо-
ба ни, за да им държи ръката, да
им баем против уроки и паник ата-
ки. Оставете ги да се развиват в
нормална среда и да се водят по
успешните, динамичните и прогре-
сивните деца, не им давайте фи-
нансови патерици.
Не развращавайте ромите, защо-

то те и без това живеят по-добре
от работещите българи, турци, ар-
менци, евреи и всички други етно-
си, които не налагат неграмотност-
та си на околните, не превръщат
невежеството в етикет на прекло-
нение и средство за препитание, а
се образоват и работят. Това е аро-
гантна дискриминация към учени-
ците, полагащи старание в усвоя-
ването на знания и постигащи от-
лични резултати.

Вие принизихте тотално
авторитета на българското
образование.

Децата, които не получават от
стипендиите за богоизбраните, ще
Ви презират за това, че ги дели-
те по етнос и че се пришивате
към интересите на частни фондо-
ве с неясни намерения и цели.
Не е далеч времето, в което прос-
ветното ведомство ще бъде преи-
менувано на министерство на лъ-
жата, ограничението на децата и
националното предателство.
Разберете, че парите няма как

да подобрят образованието на
тройкаджиите. Те или искат, или
не искат да учат. Раздавайте ква-
лификационни курсове, обучение
по чужди езици, ориентирайте ги
професионално. Разберете, че ид-
ва време, в което парите, които
получавате, няма да са достатъч-
но условие да се разпореждате с
бъдещето на българските деца.
Казано е: "Не му давай риба, на-
учи го да лови риба". Посяхте си
сама ветровете, сега ще си по-
жънете бурите!

Поздрави,
Цвета КИРИЛОВА,

председател на "Сдружение
Азбукари"

(Със съкращения, заглавието е
на ЗЕМЯ)

от тези програми, госпожо Куне-
ва?
Изказването Ви, че ромчетата

се "борели против средата", е по-
вече от точен прицел в десетка-
та. Разбира се, че се борят с не-
що, което не желаят, и за тях ин-
теграцията е насилствен акт, кой-
то отхвърлят поради културни,
епохални, цивилизационни и мен-
тални различия. А тези, които ис-
кат да успяват, просто не се оп-
равдават, защото стартът им в
учебния процес е толкова равно-
поставен, колкото за всяко бъл-
гарско дете.
Всички български деца, незави-

симо от етническия им произход,
са български деца. Тоест в лич-
ните карти на техните родители
пише, че са български граждани.
Та тези български деца тръгват на
училище още от първи клас при
абсолютно равни условия, обуча-
вани с едни и същи образовател-
ни програми и еднакви подходи.
Тези деца - българи, роми, мар-
сианци, са нашите български де-
ца.
Осъзнайте вулгарното си наме-

рение да се разполагате с пари-
те от данъци на българина и да
ги насочвате в посока, която не
е рентабилна за българския на-
род. Досега половин България Ви
призовава да се осъзнаете, ско-
ро ще Ви призове и целокупният
народ.

Вие давате вреден пример за
образователна демотивация
на българския ученик.

Колкото по-неграмотен и колко-
то по-слаб "успех" има гимназис-
тът, толкова по-щедра е паричната
награда. Уточнявам, че етническо-
то разделение и расовата дискри-
минация идват от Вас, от идеоло-

Колаж ЗЕМЯ



СъботникСъботник
Година IX. Брой 37, 28 октомври 2016ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

� 10

Иван Вазов:
Аз вярвам

в бъдещето на
нашия добър и

честен народ

Иван Вазов:
Аз вярвам

в бъдещето на
нашия добър и

честен народ



ЗЕМЯ 28 октомври 2016СЪБОТНИК
10. . . . . ÁÓÄÈÒÅËÈприложение

Патриархът на
българската литерату-
ра е истински наро-
ден будител, свързан
с тъгите, неволите и
възторзите на своя
народ. "И мой дълг е
в края на моя жизнен
път, поради голямата
вяра, която имам в
бъдещето, да извикам
на моя народ: "Не се
отчайвай! Вярвай!
Работи в братски
сговор, със съединени
сили! И уверен в
несъмнения успех, аз
извиквам с всичката
мощ на вярата си и
любовта си: Да живее
българският народ, да
живее България!"

Тези думи слагат
край на Вазовата реч,
която народният поет
изнася пред всички
гости на своя 70-
годишен юбилей.
Датата е 24 октомври
1920 г. На този ден
има и още един повод
за празнуване -
отминали са 50
години в творческа
дейност за автора.
Преживял Възражда-
нето, Освобождението
и тежките години на
следосвобожденска
България, Вазов не
спира да пише, воден
от любовта към
родната земя.

Житейският му път
минава през 5 войни
- войната за свободна
България, войната за
съединена България,
двете балкански и
Първата световна.
Той не се сражава по
бойните полета, но
има необикновена, но
наистина величава
заслуга за България
и за нейния народ.
Със силата на думите
и перото си, Вазов се
превръща в една от
основите причини
всеки да познава
историческата съдба
на своите предци.
Писателят увековеча-
ва героите, водили
неистови борби и

безстрашните подвизи
на българския народ.
Всички мъки, страда-
ния, въстания, успе-
хи и слава Вазов
майсторски описва в
своите творби.

Наричан патриарх
на българската лите-
ратура, Вазов посве-
щава живота си не
просто на писателска
дейност, а на създа-
ването на произведе-
ния за родината.

Той познава рус-
ките класици, френс-
ката литература,
пристига в Браила и
се среща с българс-
ките емигранти.

Сред пламенните
личности, с които се
запознава, са Любен
Каравелов и Христо
Ботев. Впечатлили
младия поет, години
някои от тях присъст-
ват като главни герои
в "Немили-недраги".
Именно престоят в
Румъния и насъбра-
ните емоции от
всички тези преживя-
вания подтикват
Вазов да пише.
Новата среда от
революционери
променя самочувстви-
ето му, пробужда
патриотични чувства
и любов към поробе-
ната родина.

Когато се завръща
в Сопот, се отдава на
просветителското
дело. Малко след
завръщането си
започва да преподава

в училището в Сви-
ленград. След това в
страната стартира
изграждането на
железопътната линия
София - Кюстендил.
Тогава Вазов постъп-
ва на работа като
преводач по френски
при железопътната
компания в Перник.
През есента на
1874 г. се връща
отново в Сопот с куп
поеми и оди. Младеж-
та е обхваната от
революционния
кипеж и подготвянето
на Априлското въста-
ние. След началото
на въстанието през
1876 г., писателят
отива в Румъния.
Зверското потушаване

на бунта и тежката
съдба на народа,
окончателно приоб-
щават Вазов към на-
родните болки и ра-
дости. С богатството
на родния си език
писателят изразява
емоционалността от
събитията и издава
стихосбирките "Пря-
порец и гусла" и
"Тъгите на Бълга-
рия".

Дори през руско-
турската война от
1877-1878 г., Вазов
отново описва и
откликва на събития-
та със стихосбирката
"Избавление".

Вече в свободна
България, поетът се
установява в Плов-

див. Избран е за
председател на Плов-
дивското книжовно
научно дружество и
става редактор на
неговото списание
"Наука". Престоят в
Пловдив бележи
изключително бла-
гоприятен творчески
период от живота му.
Творбите му от това
време създават осно-
вата на българската
следосвобожденска
литература в почти
всички литературни
жанрове. Създадено-
то в Пловдив е
емблематично за
писателя. Цикълът
"Епопея на забраве-
ните", стихотворени-
ята "Българският

език", "Към свобода-
та", "Новото гробище
над Сливница",
повестите "Немили-
недраги" и "Чичов-
ци", както и разказът
"Иде ли".

По време на
многобройните
борби, страдания и
подвизи на народа в
България Иван
Вазов не прекъсва
нито за миг творчес-
ката си дейност.
Свалянето на Батен-
берг и политическите
борби след 9 август
1886 г., принуждават
Вазов, който е акти-
вен русофил, да
емигрира. Писателят
заминава за Одеса.
Поетът изразява
носталгията и самот-
ността си в редица
стихотворения. В
Одеса написва и по-
голямата част от
романа "Под игото",
който публикува след
завръщането си в
родината. Появата
на книгата през
пролетта на 1889 г.
бележи успех и
сюжетът предизвиква
голям интерес у
читателите.

"Под игото" е една
от най-четените
родни класики, опис-
ваща обстойно под-
готовката и избухва-
нето на Априлското
въстание. Дори
120 години след
издаването си книга-
та отново получава
признание от
читателите.

Ето какво пише
класикът приживе:
"Аз не изпълнявах
дълг, за да мога да
очаквам одобрение.
Не извърших някакъв
подвиг, за да ламтя
за венци. Работих не
за награда". Въпреки
тези думи Вазов
получава най-скъпата
и престижна награда
- вечно уважение и
признание от целия
български народ.Портрет на Иван Вазов от художника Васил Стоилов

Личности като Паисий Хилен-
дарски, Софроний Врачански,
Григорий Цамблак, Братя Милади-
нови, Неофит Бозвели, Константин
Костенечки, Кузман Шапкарев,
Левски и Ботев, Раковски, Кара-
джата, Хаджи Димитър, Любен
Каравелов и още знайни и незнай-
ни герои, книжовници, обществе-
ници и революционери. Това са
имената на българките будители.

В тъмните години на едно дълго

Има ли нужда от будители днес?
владичество е имало хора с буден
дух.

Неотменим дълг за тези хора е
да се намери словото, да се преве-
де, да се препише, да се разпрост-
рани навред сред хората. Защото
такъв е човекът, дори в най-мрач-
ните времена - той трябва да
нахрани и душата си, да отвори
очите си и да знае.

Често се питаме "Има ли нужда
от будители днес?

Пресищането ни с информация
ни кара да губим критичното си
мислене. Тя ни залива отвсякъде и
не можем да я преработваме. Тук
"услужливо" ни помагат телевизия,
интернет, социални мрежи, които
мислят вместо нас.

В далечните времена будителите
са събуждали народа в името на
книжовността, самосъзнанието,
народността, сега също има нужда
да бъдем будени - в името на

свободата на мисълта. Полуисти-
ните, откровените лъжи и демаго-
гията в информацията днес са със
статут на всепризната истина, само
защото не спират да се повтарят.

Блогъри и интернет герои
воюват за вниманието ни всеки
ден. Всеки ти казва истината.
Критическото мислене се развива
именно благодарение на многото
гледни точки, от вариантите и
възможностите.

Иван Вазов: Аз вярвам в бъдещето
на нашия добър и честен народ
Иван Вазов: Аз вярвам в бъдещето
на нашия добър и честен народ
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Жерар Депардийо: Франция е
сирене и наивници

Писателката Даря
Донцова е родена в Моск-
ва, известна е с многото
си книги в стила ирони-
чен детектив. Крехка и
изящна, тя носи рождено-
то име Агрипина. Родите-
лите й избират това име в
чест на нейната баба.
Бащата на бъдещата
преводачка е известен
писател, а майка й ре-
жисьор.

За да се развива, я
записали в музикално
училище, но там определе-
но на малката Агрипина е
скучно. Често посещава
балетни спектакли и
Консерваторията, театъра,
за да развие слуха си, но
за нея това е мъчително
нещо.

Ярка надареност тя
притежава в областта на
езиците, за възпитанието
й преди училище се гри-
жат две гувернантки с
немски и френски език.
Донцова има склонност
към хуманитарните науки
и става студентка, след
като завършва училище, в
Московския държавен
университет, във Факулте-
та по журналистика. През
1974-та, завършвайки
последен курс, две години
работи в Сирия като
преводач от френски език.
Връщайки се от там,
седем години е журналист-
ка във "Вечерняя Москва"
и списание "Отечество".

През 1999 г. излиза
първата й книга в жанра
детектив, сътворена за
рекордните пет дни.
Начинаещата писателка я
нарича "Опасни наслед-
нички". Главната героиня
е Даша Василева, увлича
се от частно криминално
разследване. Романа тя
написва в болницата,
където се бори с тежката
болест - рак. Когато

автограф от Донцова е
равен на късмет и гаран-
тира успех.

Нежна и изящна,
писателката се грижи за
деца, кучета, котка и
костенурка. При това
плете на четири куки и
забърква прекрасни ястия
за семейството си. Издала
е и кулинарна книга за
начинаещата домакиня
под името "Кулинарна
книга на лентяйката".

Автобиографичната й
сага е със заглавие "За-
писки на безумната опти-

мистка". Историите са
толкова популярни, че
лесно стават за кино.
Заснети са сериали за
детективите - Иван По-
душкин, Виола Таракано-
ва, Даша Василиева и
Евлампия Романова.
Сигурно не е лесно да се
живее с четири мопса,
британска котка и косте-
нурка, но именно голямо-
то семейство и хобитата
дават нов смисъл на
живота й - неизменни
герои в смешните и
страшни романи.

Последвалата разходка
ме заведе до един двор със
странна форма, а пред мен
се извиси тя - Британската
библиотека. Опашката от де-
сетки хора, семейства, деца,
наредени кротко в очакване
да влязат и да зърнат "Маг-
на Харта" и специалната из-
ложба, свързана с прочутия
документ.

Библиотеката е дом на
над 200 милиона различни
документи, ръкописи, книги
и експонати. И още - хиля-
ди патенти, марки, звукови
записи, ръкописи, журнали,

Даря Донцова в кабинета си с ръкописите

излиза оттам, е вече
готова с цели пет романа.

Изключително добре е
приет първият й роман от
читателите. До днес
писателката е написала и
издала повече от сто
романа за десет години.

Почитателите на
нейния талант с нетърпе-
ние очакват всяка творба,
която неизбежно става
бестселър.

Известни и любими са:
"Агент 013", "Фън шуй без
натоварване", "Аполон за
милиони", "Пеперуда в
гипс", "Басейн с кроко-
дил", "Парите на цар
Соломон", "Горчиво
сладко от отмъщение",

"Несекретни материали",
"Зъболекарите също
плачат", "След всички
зайци".

Призната е за един от
най-издаваните автори в
Русия. Плодовитата Дон-
цова за един роман обик-
новено използва около
месец.

Нейните сюжети и
криминални обрати са
познати на феновете в
Русия, Западна Европа и
даже Китай. Чувството за
хумор, оптимизмът, све-
жите размисли карат
критиците да наричат
творбите й "таблетки
против депресия". Някои
почитатели смятат, че

Британската библиотека съхранява
60 милиона вестника

географски карти. Британс-
ката библиотека архивира
уеб домейните, които са съб-
рани на 68 терабайта вир-
туално пространство и пред-
ставляват над 2 милиона
уебстраници. Всичко това се
съхранява на общо 625 ки-
лометра лавици на 14 етажа
- 9 над земята и пет под зе-
мята.

И тъй като мястото се
оказва малко, построена е
още една сграда в Западен
Йоркшир, където се пазят
някои литературни реликви,
включително Националният

британски вестникарски ар-
хив. Той съдържа над 60 ми-
лиона вестника от три века.
Те са пазени в камери с нис-
ко съдържание на кислород.
Ако потребител поръча от
тях, специални роботи му
доставят търсения вестник.

Мазето на библиотека-
та е осем етажа, където се
намират помещения със
строго контролирана среда.
Там се пазят милионите
книги, ръкописи, карти, по-
щенски картички, рисунки,
аудиозаписи и снимки.
Най-ценните публикации са

в специални камери, които
ги предпазват от времето и
евентуален пожар. Необхо-
дими си около 80 хиляди
години за един човек, ако
иска да чете по пет различ-
ни експоната от библиоте-

ката. Сградата всъщност е
само на 18 години. Преди
това, всичко се е съхраня-
вало в Британския музей.
За строежа са използвани
10 милиона тухли и 180 хи-
ляди тона бетон.

Писателката с мопсовете и котката

Романите на Даря Донцова -
„хапче против депресия“
Романите на Даря Донцова -
„хапче против депресия“
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Узунджовската църква разкрива
своите тайни
Узунджовската църква разкрива
своите тайни

Петвековното османско
владичество на Балканите е
оставило своя отпечатък
както върху някои от оби-
чаите и нравите ни, така и
в архитектурата на градове
и села.

Много от християнските
храмове са били превърна-
ти в джамии, но обратното
е рядкост. Пример за джа-
мия, превърната в църква,
е храмът "Свети седмочис-
леници" в София, който до
1900 година е бил мюсюл-
мански.

Известен е като "Черна-
та джамия" заради минаре-
то й, изградено от витошки
гранит, който е черен на
цвят. Сред сградите у нас, в
които съжителстват белези
и на джамия, и на правос-
лавен храм, е църквата "Ус-
пение Богородично" в хас-
ковското село Узунджово.
Историята й все още е не-
ясна, но затова пък има
доста предания, които я до-
пълват.

Според едно от тях, око-
ло 1593 година църквата в
селото била разрушена, а на
нейно място изградили джа-
мия. Тя била част от голям
комплекс, който служел за
почивка на пътниците в то-
зи край. Любопитно е, че
за разлика от другите джа-
мии, които са обърнати на
юг към Мека, тази "гледа"
на югоизток. Затова се смя-
та, че строителят е бил
християнин, който се надя-
вал, че един ден селото от-
ново ще бъде свободно. Ос-
вен това построил джамия-
та по такъв начин, че тя

"Состра" е древна
римска крепост,
разположена в зем-
лището на село
Ломец, на около 16
км от Троян. Крепост-
та "Состра" е разпо-
ложена почти по
средата на важния
античен път Виа
Траяна. В древността
този път е една от
основните римски
военни пътни арте-
рии, свързващи
провинция Долна
Мизия през Хемус с
Тракия и стигащ до
Филипополис (дне-
шен Пловдив). Сост-
ра е бил малък
римски град, основан
в средата на II век и
съществувал малко
повече от 300 години.
Тук е била разполо-
жена пехотна част с
до хиляда войници.

Може да се каже,
че "Состра" е бил
римски военен лагер.
Край разкопките са
намерени много

лесно да бъде превърната
отново в християнски храм.

Повече за историята на
мястото ще научим от Ро-
сица Паскова - уредник в
църквата "Успение Богоро-
дично": "Тук в древността е
имало църква. Впоследст-
вие, когато идват османски-
те турци по нашите земи,
тя е била разрушена. Зара-
ди Узунджовския панаир тук
е построен кервансарай с

джамия. В 1890 година в се-
лото не остават мюсюлма-
ни, джамията не се използ-
ва, а християните са няма-
ли храм. През 1900 година
държавата връща този имот
на селището. Интересен

факт е, че има издаден указ
от турското правителство с
разрешение за преустройст-
вото на джамията в църква.
През 1906 година тя става
християнски храм. Единст-
веното, което е нарушено в
архитектурата на сградата,
е, че разрушават минарето
и пристрояват олтара. През
2007 година е направена
пълна реставрация на хра-
ма. На стените нямало мяс-

то за стенописи. Затова са
поставени стъклописи."

Иконостасът на църква-
та е единственият в света,
на който е изобразена гла-
голицата. Висок е 9 метра,
а дължината му е 14 мет-

ра. Негов майстор е дър-
воделецът Дарин Божков,
който решава да използва
глаголицата, тъй като точ-
но с нея е пренесено Бо-
жието слово на български
език. Когато оглежда мяс-

тото, той вижда, че в църк-
вата вече има стар иконос-
тас, правен около 1913-1914
година. Запазва елементи
от него, от уважение към
старите майстори. Затова и
иконостасът е така проек-
тиран, че да прави преход
между старото и новото.
Храмът крие и още нещо
любопитно. Неговата акус-
тика е изключителна. Това
се дължи на формата на по-
мещението, което прилича
на камбана. Името на цър-
квата също не е избрано
случайно, тъй като за Хас-
ково и околностите му Де-
ва Мария има особено зна-
чение. Градът чества своя
празник на 8 септември -
Рождество Богородично.
Освен това в него през 2003
година е издигната една от
най-високите в света ста-
туи на Божията майка, с ви-
сочина от 31 метра. С тези
два туристически обекта,
както и с тракийската гроб-
ница в село Александрово,
районът на Хасково се ут-
върди като популярен мар-
шрут за поклоннически ту-
ризъм.

монети, съдове,
паметници. Най-
ценната находка
представлява древна
тракийска маска от V-
IV в. пр. Хр. Разпо-
ложението на кре-
постта е изключител-
но стратегическо,
защото контролира
подстъпите на юг към
Троян, а трасето на
пътя преминава в
непосредствена бли-
зост до него.

Източната порта
на крепостта е обър-
ната в посока на
местността Калугерс-
кото, откъдето е бил
единственият проход
към горното течение
на река Осъм. Цялата
долина, в която се
намира крепостта,
обхваща приблизи-
телна площ от 4 кв.
км. В нея се намират
частично проучени
антични обекти.
Въпросната речна
долина е част от
Троянския предбал-

кан. Той се състои от
ниски хълмисти
ридове с посока на
простиране изток-
запад, прорязани от
реките, какъвто е

случаят с долината на
река Осъм през село
Ломец. "Состра"
прекратява съществу-
ването си в края на
V век с разрушаване-

то й от хуните. Чак
през XIX век на това
място е построен
малък пътен хан,
наречен "Ломешки
ханчета". Проучване-

то и възстановяване-
то на "Состра" е
извършено в периода
2002-2011 година от
Националния истори-
чески музей.

„Состра“ е римски град, основан през II век„Состра“ е римски град, основан през II век
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Ñóïåðìåí
çàêðèâà

äúðæàâàòà

Днес премиерът Бойко Борисов присъства
на тържественото закриване на малко бал-
канско селце в Стара планина. Закриването
на селото се ознаменува с погребението на
последния му жител баба Пена, а премиерът
даде знак за започване на тържеството, като
разби бутилка шампанско в ковчега на почи-
налата. На тържеството присъстваха ограни-
чен кръг от хора, а именно - премиерът, ми-
нистърът на регионалното развитие и благо-
устройството, вицепремиерът Цветанов, жур-
налисти от водещите национални медии, дош-
ли да отразят поредното паметно събитие от
господството на премиера, както и група ро-
ми, очакващи с нетърпение края на тържест-
вото, за да опоскат докрай селото. Близките
на починалата не присъстваха, тъй като отдав-
на бяха емигрирали зад граница, но изпратиха
поздравителна телеграма до българското пра-
вителство, изразявайки своята признателност
за това, че са успели да ликвидират и послед-
ната причина, която ги карала да се връщат от
време на време в България, и с това оконча-
телно са ги накарали да се чувстват свободни
граждани на обединена Европа. Премиерът из-
рази своята благодарност към представители-
те на ромския етнос за положените от тях
усилия  в подкрепа политиката на правителс-
твото по обезлюдяването на страната и със-
редоточаването на българското население в
няколко по-големи града, като им гарантира
по-нататъшната свобода относно действията им
за подтикване към изселване на останалите
жители по българските села. Премиерът зая-
ви, че това събитие е поредна крачка към за-
ветната цел - превръщането на България в мо-
дерна държава от античен тип, а именно съв-
ременно подобие на древните полиси на Ела-
да. Целта е до 2020 г. населението на страната
да се съсредоточи в няколко основни града,
разположени на магистрала "Тракия" - София,
Пловдив и Бургас, на магистрала "Хемус" - Шу-
мен и Варна, и по поречието на Дунав - Видин
и Русе. Скоро след това ще бъде успешно
закрита държавата.

Ñóïåðìåí
çàêðèâà

äúðæàâàòà

Предизборно студио

Уводна статия

  

Блъскат се джип и
таратайка. От джипа
излизат едни страхо-
вити мутри и се на-
сочват към таратай-
ката. В нея седи един
дядо и им казва:

- Момчета, поча-
кайте. Ще се обадя на
внука, той е директор
на птицеферма, ще
дойде и ще плати ще-
тите.

Ония се съгласили.
Дядката звъни и след
две минути отнякъде
се появяват три хе-
ликоптера ,  от  тях
слизат едни барети от
по два метра и сгъват
мутрите на салфетка
за секунди. След ка-
то утихнало всичко,
към дядото се приб-
лижава най-огром-
ният от баретите:

- Дядо, колко пъти
да ти казвам, че не
съм директор на пти-
цеферма, а командир
на отряд "Сокол"!?

Марин КРЪСТЕВ

Âíîñåí õóìîð
  

Много пиян мъж се
прибира много късно ве-
черта вкъщи. Целият
раздърпан, нацапан с
червило. Започнал да се
оправдава пред жена си.

- Скъпа, всичко ще ти
обясня. Първо, с прияте-
ли се видяхме да пием по
бира.

- Моят Супермен - ка-
зала жената.

- След това гледахме
мач.

- Моят Супермен.
- После ходихме да

вечеряме.
- Моят Супермен.
- Ама защо все ме на-

ричаш Супермен - не из-
държал и попитал мъжът.

- Защото само Супер-
мен си обува слиповете
отгоре върху панталони-
те. Фейсбук
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Поведението на повечето
видове риби се определя от
общите метеорологични усло-
вия към момента и от някои
хидроложки показатели на во-
дата (например температура
и съдържание на кислород в
нея). Малко встрани от тези
фактори трябва да поставим
наличието на някаква храна
за рибите във водата, но то-
ва явно също оказва влия-
ние. Както става ясно, това
са параметри извън възмож-
ностите за влияние на съот-
ветния въдичар. Останалото
- избор на място, стръв, мон-
таж и тактика на риболов,
както се казва, вече е в него-
вите ръце. Но колкото и го-
лям познавач на риболова и
на местните условия за ри-
болов да е човекът с въдица,
той несъмнено не може на-
пълно да се пребори с евен-
туално неблагоприятните
външни условия.

По отношение на есенния
риболов съществуват различ-
ни мнения. Някои - а те са
мнозинството, приемат, че
охлаждането на водата в оп-
ределена степен стимулира
активността на рибите, сто-
пирана през лятото от голе-
мите жеги и засушавания.
Другият техен довод в посо-
ка по-сериозни надежди се
върти около наближаващата
зима. Рибите инстинктивно
възприемат тази смяна на се-
зоните и като че ли бързат
да натрупат енергийни запа-
си за бъдещото студено и ло-
шо време. Действително през

есента, особено ако не е изя-
вено ветровита и дъждовна,
се забелязва явно засилено
кълване на доста видове ри-
би: мряна и особено едрите
бели мрени, стабилни екзем-
пляри речни кефали, плати-
ки, живват и хищниците с
основни представители щу-
ка, бяла риба, распер, кос-
тур…

Срещат се обаче и про-
тивници на поднесената по-
горе теза. Според тях тъй
като доста видове явно пред-
почитат вода с по-богато
кислородно съдържание, те
не се чувстват толкова ком-
фортно в по принцип нама-
лялото есенно време ниво на
водоемите. Разбира се, пре-
ди очакваните есенни дъж-
дове. Като съпътстващо яв-
ление е отдръпването на ри-
бите в по-дълбоките участъ-
ци на водоема, където тър-
сят по-висока и по-постоян-
на температура на заобика-
лящата ги среда. Забелязва
се намаляване на интензив-
ността на техните жизнени
функции, което означава и
по-малка нужда от храна, а
и - за съжаление на въди-
чарите, разредено кълване.
Изтъква се още един инте-
ресен, макар и малко съм-
нителен, довод: по-ниската
температура оказва влияние
върху зрението на рибите.
Като принципно късогледи
създания, сега те могат да
забележат поднесената им
примамка само когато тя е
в непосредствена близост до

тях - примерно на метър-ме-
тър и нещо.

Заслужава да се отбележи
неоспоримият факт на есен-
ния риболов: независимо да-
ли въдичарите са привърже-
ниците на първата теза, или
са от категорията на скепти-
ците, тоест привърженици на
втората теза, те съвсем не се
отказват от възможността да
прекарат някой и друг час на
брега на реката или на язо-
вира. Сякаш като рибите, ко-
ито в случая могат да се тъл-
куват като "идеологически про-
тивници", предусещат студени-
те зимни дни, в които е по-
добре да не се отдалечават от
печката. Само че ако решите
по това време да предприеме-
те риболовен излет, не е лошо
да се съобразите с някои поч-
ти утвърдени правила. Така
поне от малко-малко можете
да повлияете на онези факто-
ри в риболова, които са в рам-
ките на вашите възможности.

На първо място е откъ-
сът от деня, в който можете
да се надявате на успех. Тъй
нареченият времеви прозо-
рец за риболов определено
се измества към светлата
част на деня. Ако през юли-
август имахме право да ка-
жем, че до успех се добират
само ранобудните, сега мо-
жете да си отпуснете още
час-два за доспиване. Услов-
но часовата граница за ве-
роятен успех се определя
между 9-10 часа сутринта
докъм 16-17 часа следобед.

От особено значение е и

стръвта, която ще поднесем
ва рибите. Позастудее ли, те
- независимо дали спадат
към категорията "мирни",
или "хищни" риби, демонст-
рират явни предпочитания
към стръв на месна основа.
Това са видовете стръв, в ко-
ито съдържанието под някак-
ва форма на "месце" осигу-
рява на рибите повечко про-
теини в хапката, която са по-
ели. А рибите определено усе-
щат това. Така примамките
на хлебна или зърнена ос-
нова полека-лека отпадат от
спектъра на видовете стръв
и на преден план излизат
примамки от рода на черве-
ите (торни, земни, бели или
оцветени), дребните рибки,
малките жабчета от поредно-
то, вероятно последно за го-
дината поколение, попови
прасета, пиявици, та даже и
голи охлюви. Към перспек-
тивните примамки по това
време трябва да отнесем и
изкуствените примамки, пре-
ди всичко воблери, туистери,
въртящи се блесни... Те явно
провокират по някакъв на-
чин вниманието на най-изя-

вените речни хищници - бя-
ла риба, костур, щука, пъс-
търва, речен кефал…

И последно, за т. нар. так-
тика на риболов. Ако през
лятото сте разчитали при ри-
болов с изкуствени примам-
ки на по-бързото им движе-
ние или на пулсации при
движението (при тях се про-
меня скоростта на придърп-
ване на изкуствената при-
мамка), сега определено тряб-
ва да изберете по-бавното и
по-равномерно движение на
изкуствената примамка, кое-
то ще й даде възможност да
обхожда и участъци в бли-
зост до дъното. При риболов
на плувка или при замятане
на дънна въдица, нормално
е да изберете по-дълбоки
участъци с не толкова бързо
течение, устия на вливащи
се по-малки потоци, тихите
участъци непосредствено след
бързеите или след по-стабил-
ни прегради по водното те-
чение. Естествено, изисква-
нето за използване на пряс-
на, жизнена, жива стръв си
остава, та даже се подсилва
с още няколко пункта.

Сега скобарите си падат по хлябЕсенният риболов - между надеждата
и разочарованията

Преди около четвърт век ку-
тийка със 100 висококачестве-
ни норвежки куки за риболов
струваше 2 лева. Днес 2-3 лева
е цената на пакетче с 10 куки?!.
Що се отнася до воблерите, към
които отношението на рибарите
отбелязва своеобразен Ренесанс,
сравнението на предишните и
днешните цени е още по-отчай-
ващо. Кутиите със стотина воб-
лера от различни модели, които
ви показват някои телевизионни
предавания, нямат нищо общо с
реалната действителност. Редо-
вият български въдичар отива със
запас от 2-3, максимум до 1/2
дузина воблери и трепери при
всяко замятане да не закачи ня-
кой от тях и да го остави в сту-
дената вече вода.

Така че идеята да се научим
сами да си правим воблери е
добре подплатена икономически.
А на всичко отгоре, има и свое-
образно задоволство, когато си
проявил известна сръчност и
майсторлък, а после започваш
да ловиш риби със собственото
си творение. Най-малкото не мо-
жеш никого да упрекнеш, че то
не е точно такова, каквото ис-
каш да бъде. Нали сам си го
направил?!

Между другото идеята е на
руски рибари. Но както е близо
до ума, причините да стигнат до
нея са горе-долу същите, както
и нашенските. Е, вярно е, че ус-
ловията им за риболов - богати,
пълноводни реки и огромно ко-
личество езера, са по-различни,
но в това отношение нищо не
може да се промени.

Íàïðàâè ñàì Воблер от коркова тапа
Ето какво ви е необходимо,

за да преминете към домашно
производство на воблери: по две
коркови тапи за всеки отделен
воблер, хлорвинилови тръбички
с диаметър около 2,5-3 мм, под-
ходящи по твърдост телчици (мо-
же от кламери), парче ламари-
на от консервна кутия за ло-
патката на воблера), водоустой-
чиво лепило, шкурка, куки трой-
ки, оловни сачми с диаметър око-
ло 5 мм за утежняване на воб-
лера, ако прецените, че това е
необходимо, водоустойчиви бои
за придаване на окончателен
външен вид. Добре е, за да мо-
жете по-лесно да обработите
кламерите и да оформите хал-
кичките ухо, да разполагате със
специално приспособление.
Всъщност то съвсем не е тол-
кова специално, защото е фак-
тически дъсчица, със забити в
нея два по-големи гвоздея. Не
можете в никакъв случай да ми-
нете без приспособление за про-
биване на дупките - предпочита
се свредло с диаметър около
2,5-3 милиметра.

От едната тапа се оформя
основният цилиндър, като с
шкурка се отнема част от кор-
ка до желания диаметър. От вто-
рата тапа с шкурка или с тънка
ножовка се оформя конусовид-
на водеща част на воблера. Спо-
ред избрания диаметър на тя-
лото на воблера, се оформя и
ламаринената пластинка, която
се монтира в началото на ос-
новния цилиндър. Според лич-
ните предпочитания в него мо-
гат да се пробият няколко глухи

отвора, в които се слагат утеж-
няващите оловни сачми. Лама-
ринката, основният цилиндър и
конусовидната част се намаз-
ват с водоусточиво лепило. След
като изсъхнат добре, в средата
се правят отвори с диаметър
около 2,5-3 мм. В тях се вкар-
ват 2 отделни хлорвинилови тръ-
бички с подходяща дължина,
предварително намазани с водо-
усточиво лепило. Върху две от-
делни телчици се прави по едно
малко съединително "ухо", а след
като преминат през хлорвинило-
вите тръбички, в другия им край
се прави по още едно метално
"ухо". Върху воблера могат да се
монтират поне две куки тройки
(както е известно, те фабрично
се произвеждат с метално "ухо").
Едната кука се монтира шарнир-
но между цилиндъра и конуса от
корк, а другата - откъм челото
на конусовидната част. Воблерът
е готов, остава само да го боя-
дисате. Както е известно, хищ-
ниците проявяват засилен инте-
рес към дребните рибки, които
са привикнали да срещат във
водоема, където живеят. Това от-
крива възможности за доста
комбинации при оцветяване на
воблера, но най-често се пред-
почитат бои със сребрист или
алуминиев оттенък.

Продукти: 1 кг бяла риба, 1
кг спанак, 1 глава лук, 2 ски-
лидки чесън, масло, олио, гале-
та, сол. Изчистете рибата и я
сварете в подсолена вода. Отде-
лете кожата и костите, накъсай-
те рибата на парчета, ако тряб-
ва, добавете още сол. Спанакът
сварете в леко подсолена вода.
В няколко лъжици олио задуше-
те ситно нарязания лук и когато

Ëþáîïèòíî

Хари обожава
шоколад

Хари е от рода на трихо-
гастерите. Сега той е жител
на лондонския аквариум Sea
Life, но преди това бил дома-
шен любимец. За съжаление,
сред онези, за които собстве-
ниците му вече нямат възмож-
ност или желание да се гри-
жат. Така попаднал в аквари-
ума. Но тогава пък започна-
ли да съжаляват служителите,
които трябвало да поемат гри-
жата за Хари. Явно стресира-
на от новата обстановка, риб-
ката отказала да приема пред-
лаганите й различни видове
храни и била застрашена от
почти сигурна смърт. Криза-
та продължила дотогава, до-
като един от сътрудниците на
шега "почерпил" Хари с пар-

ченце шоколад. Всички били
изненадани, когато видели как
той яростно напада предложе-
ната му храна, към която яв-
но бил привикнал в предиш-
ното си местообитание. За да
отучат Хари от неговите вред-
ни хранителни навици, на
служителите им се наложило
да приложат хитрости - те за-
почнали да слагат парченца
шоколад в гроздови зърна. Та-
ка Хари постепенно привик-
нал към храна, която е по-
близка до онази, която му е
предопределила природата.
Днес проблемът с Хари е ре-
шен, защото той вече приема
и малки парченца банан.

Êóëèíàðèÿ

Бяла риба
със спанак

се позачерви, добавете към него
отцедения нарязан спанак, че-
съна, малко вода. Оставете да
поври няколко минути. В намас-
лена тавичка наредете последо-
вателно ред спанак, ред риба -
до изчерпване на количеството.
Най-горният слой да бъде от спа-
нак. Поръсете с галета и малко
олио, запечете във фурната до
готовност.
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Дан Браун се запалва
да напише нов хит от
недоказани теории в
науката, религията и
културната история. Сюже-
тите му са готови за
екрана.

Оживяват с участието
на симпатичния учен
Робърт Лангдън. Актьорът
Том Ханкс се заравя във
всяка екранна версия,
която Браун нищи в
романите си. Писателят
заплита интриги, като се
вдъхновява от разни
теории - например Исус е
имал любовна връзка с
Мария Магдалена и
двамата имат деца.

Светият Граал е в
основата на сюжета на
"Шифърът на Леонардо".
Темата обаче се измества
към вероятността Христос
да има наследници, които
да представляват "истинс-
кия свети Граал". Това
богатство е пазено в тайна
от "Ордена на Сион",
който бил основан през
1099 година.

Тази хипотеза е подкре-
пена от авторите на книга,
излязла през 1982 г., от
която писателят заимства
идеята.

Американските банкно-
ти са пълни с франкма-
сонски символи. Най-
малко, един от бащите
основатели - Бенджамин
Франклин, е бил масон.
Но дали американската
валута представлява и
някаква тайна кодирана
карта за това общество?
Браун използва тази

Конспирациите
вдъхновяват
Дан Браун

теория в "Изгубеният
символ". "Око на провиде-
нието", което е над пира-
мидата на банкнотите, не
е обичайна част от масон-
ския ритуал във времето,
когато са създадени банк-
нотите.

Мощно тайно общество
от илюминати контролира
света. Това е хипотеза,
залегнала в "Шестото
клеймо", където се говори

световно събитие - от
Френската революция,
през убийството на Джон
Кенеди до избора на Барак
Обама за президент на
САЩ.

Друго религиозно тайно
общество е "Опус Деи". За
тази група хора се споме-
нава в "Шифърът на
Леонардо". Тя подклажда
антикатолически предраз-
съдъци според писателя.

учените, които били изби-
вани заради трудовете и
откритията си. Според
повечето историци обаче
подобно преследване не се
е случвало.

Но как да си обясним
испанската инквизиция и
заклеймяването на някои
учени за еретици? Напри-
мер Джордано Бруно,
който бил екзекутиран през
1600 г., вярвал, че вселе-
ната е безкрайна. Но не
това, а антихристиянските
му убеждения са станали
причина за убийството му.

Дали антиматерията ще
разреши енергийната
криза на човечеството?
Сблъсъкът между религия
и наука е в основата на
повечето книги на Дан
Браун. В "Шестото клеймо"
във фокуса е физиката.
Ученият д-р Леонардо
Ветра открива нов начин
да създаде антиматерия,
която да помогне на
дъщеря му Витория. Но
това е невъзможно и от
много лаборатории приз-
нават, че отнема повече
енергия да се създаде ан-
тиматерия. Тези теории ни
препращат към други - за
Големия взрив и Големия
адронен колайдер…

Планетата ще се само-
разруши, ако броят на

населението продължава да
нараства. Възможно ли е?

Тази теория е в центъра
на сюжета на "Ад" и
ръководи злодея в действи-
ята му. Има наистина
такава теория, създадена
през XVIII век от английс-
кия еретик Томас Малтус,
продължена от биолога
Пол Ерлих в книгата му
от 1968 година. Тя обаче е
оборена от съвременната
науката. През 2014 г.
Националната академия
на науките на САЩ прави
изчисление, че през 2100
г. населението на земята
ще бъде 10,4 милиарда.

Катедрала близо до
Единбург крие тайната на
светия Граал. Нещо лю-
бопитно, което се появява в
"Шифърът на Леонардо".
Там Робърт Лангдън раз-
крива истинската тайна на
светия Граал. Според някои
вярващи, катедралата е
копие на "Купата на
Соломон" в Йерусалим и е
била построена от рицари-
те тамплиери. Официални
източници сочат, че е била
издигната 150 години след
закриването на Братството
на рицарите тамплиери.
Мистификациите изглеждат
още по-невероятни след
доказването, че "Орденът
на Сион" не е съществувал.

за такава клика от хипер-
овластени хора по цял
свят, които според някои
са илюминати. Всъщност
става дума за истинска
организация, основана в
Бавария през 1776 г.,
която е разформирована.
Темата обаче остава жива
и според някои автори
това тайно общество
продължава да съществува.
Тези хора са обвинявани
за почти всяко важно

Основана е през 1928
година - повечето журна-
листи, които разследват
тази група, прилагат
доказателства, че престъп-
ната дейност на общество-
то е по-скоро мит.

Католическата църква се
опитва да забрани и
разруши науката през
1668 г. Този факт е ключо-
вата идея на "Шестото
клеймо" - имало атака от
страна на църквата срещу

"Ангели и демони" на екрана с актьора Том Ханкс

Кадър от филма "Инферно" с рекорден брой зрители досега "Шифърът на Леонардо" и тайната на светия Граал

Дан Браун
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Полицая Евгени Димов
перничани познават като
човека, направил и дарил
на Перник изработени от
дърво символи, свързани с
историята ни.

Красива и огромна
дървена статуя, вдъхнове-
на от кукерска маска,
монтират в момента в
Перник - ежегодна столица
на фестивала за маскарад-
ни игри "Сурва".

Маската е направена от
дънер на топола, дарение

Полицай от Перник
дялка чудни фигури

от кмета на село Сопица.
Самият дънер е тежал 3.5
тона, а статуята от него е
висока 3,20 м и широка
1,10 м.

Интересна е историята
и на нейния автор. Създа-
телят на това произведе-
ние е полицаят Евгени
Димов, когото перничани
познават като човека,
направил и дарил на
Перник изработени от
дърво символи, свързани с
историята ни.

 Евгени живее в Пер-
ник, но ежедневието му е
разпокъсано между родния
град и столицата, в звено-
то за борба с масовите
безредици.

Много хора се чудят
къде е връзката между
полицейската работа и
необичайното му хоби.
Признава, че всичко е
започнало преди 5-6
години, когато при поли-
цейска акция едва остава
жив. Тогава, поглеждайки

живота от другата му
страна, решава да се
занимава с нещо полезно
на хората. Започва да
прави различни фигури и

да ги дарява. Всяка година
с приятели, полицаи и
бизнесмени, прави дари-
телски акции за децата с
онкологични заболявания.

Замъците оживяват в
детството и приказките, но
много от филмите на "Уолт
Дисни" започват със зас-
тавка на красив замък, кой-
то реално съществува. То-
ва е Нойшванщайн", а в
превод означава "Нова ле-
бедова скала", фигури и мо-
тиви на лебеди, може да се
видят навсякъде. Крал Луд-
виг II е бил поклонник на
композитора Рихард Ваг-
нер, отъждествявал себе си
с един персонаж - Цар на
лебедите.

Кагато наследява крал-
ския трон, той осъществя-
ва фантазията си - да из-
дигне замък с несравнена
красота.

И наистина, днес замъ-
кът се намира в Германия,
в района на Бавария в до-
лината Швангау. Замислен
е като място за отдих, за
съзерцание и красота.

Неслучайно големият
композитор П. Чайковски,
също гостувал в замъка, се
наслаждавал на алпийските
езера, това го вдъхновява да

композира известната си
творба "Лебедово езеро".

Величественият замък се
издига сред лесове и езера
в Бавария. Наблизо, в сел-
цето Швангау, е разполо-
жен замъкът Хоеншвангау,
резиденция на кралете от
това време. Крал Лудвиг II
прекарва в него своята мла-
дост. Счита се, че се е уда-
вил в езерото. Построена е
площадката мост "Марин-
брюк", за да се любуват ту-
ристите на това приказно
и вълшебно място.

Чувството за хумор и ко-
мичната оценка, която пра-
вим на ситуацията около нас,
са важни. Народната мъдрост
гласи, че "смехът удължава
живота".

Резултатите показват, че се
намалява рискът от сърдеч-
ни болести, психичното нап-
режение спада, кръвното на-
лягане се нормализира. Се-
риозни изследвания в тази
област няма, но има налич-
ни данни на американеца Лю-
ис Термън.  Той работи по
този въпрос от 1922 година,
а завършва през 1986-а.

През тези години той
наблюдава 1528 деца от Ка-
лифорния, изяснявайки вли-
янието на интелекта и смеха
върху живота им.

За дълголетието са важ-

 Смехът действително удължава живота...
ни черти на характера като
чесност, бодър дух, оптими-
зъм, отлично настроение.

Норвежките учени правят
проучване с 53 556 участни-
ци. Те твърдят, че да имаш
работа с хора без чувство за
хумор, е тъжно. Заключени-
ето е, "че хората без чувство
за хумор са безотгорони, по-
добре не се свързвайте с тях
по работа и за приятелство".
С други думи, болестите ряд-
ко посещават смеещите се -
те са по-продуктивни на ра-
ботното си място.

Свен Свебак е професор,
занимаващ се дълги години
с невромедицина. Той сочи,
че чувството за хумор е вро-
дено, но може да се развива
заедно със социализацията на
човека.

Една огромна част от
жителите на Италия -
80,6% - на възраст от 15
до 29 години живеят при
родителите се. Това доказ-
ва доклад на Организация-
та за икономическо сътруд-
ничество и развитие.
Инфлацията в Италия
расте, а заплатите си
остават на старото ниво.
Огромна част от младите
хора остават безработни.

Статистиката сочи, че
26,9% от младежите не
работят и не учат. В
Америка и Англия тези

Ако не беше това благо на цивилизацията баня-
та, едва ли щеше да има и четка за зъби. В древни
времена зъбите се почиствали с клончета и вейки, в
Близкия изток и Южна Азия са направени от спе-
циално дърво - арак. В Европа пък използват пар-
ченца плат, по-точно много хора не са чистили въ-
обще. Четката за зъби е измислена именно в Евро-
па - Англия, през 1770 година я създава Уилям Еди-
сон. Масовото й производство започва едва през
XIX век. Тогава е открит и зъбният прах. Козметич-
ното средство, което бихме нарекли дезодорант, е
известно в Европа през 1880 г. Наистина, още през
IX век някой си Зиряб предлага да се използва дезо-
дорант, производство в мавританска Иберия, но ни-
кой не му обръща внимание.

Кой измисли зъбната четка?

В Италия младите хора
живеят с родителите си

показатели са 14,4% и
13,6% съответно.

Младите американци,
които делят площ с родите-
лите си, са 66,6%, а
англичаните са цели
52,4%.

Най-малко младежи
предпочитат да делят
жилището с възрастните
са в Канада - 30,9%.

В Словения, Гърция,
Португалия, Испания,
Унгария, Чехия около 70%
от младите хора все още
зависят от парите на
родителите си.

Замъкът Нойшваншайн“ -
земя на крале
Замъкът Нойшванщайн“ -
земя на крале
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Задължителното гласуване ще
намали силата на корпоративния
вот, затова нашият инициативен
комитет агитира гражданите да
гласуват с "ДА" на задължител-
ния вот на националния референ-
дум, иницииран от Слави Трифо-
нов. Това заявиха пред в. "Земя"
от инициативния комитет на Нес-
тор Мильов, който агитира да се
гласува с 3 пъти "ДА" в предсто-
ящия референдум.

"В много фирми служителите
са принудени да гласуват за оп-
ределена партия или фигура, по-
сочена от шефа. Работниците се
привикват един по един в офиса
на собственика, за да им бъде ра-
зяснено кой е "нашият човек". По-
наглите дори си позволяват съ-
бирането на всички работници на
едно място и директна агитация
от страна на политическия субект.
Ако служител не се съобрази с
волята на шефа, следва уволне-
ние. Въвеждането на задължител-
ното гласуване обаче ще сложи
край на корпоративния вот, за-
щото силата му ще намалее. Гла-
суват ли всички граждани, няма
никакво значение как ще са уп-
ражнили волята си служителите
в няколко фирми. Това ще демо-
тивира бизнесмените и ще осво-
боди избирателите от тежкото
бреме", добави пред медията ни
председателят на комитета Нес-
тор Мильов.

"Мажоритарното гласуване ще
бъде предпоставка партиите да
предлагат личности, които са
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местни и доказали се във времето
със своите действия, а не спуска-
нето на кандидати от другия край
на страната, никому неизвестни и
недостойни за доверието на гла-
соподавателите. Избирането на
местен деец ще позволи на гласу-
валите да поддържат по-добра ко-
муникация с избраника си, а съ-
що и да упражняват контрол над
начина му на гласуване в местния
или националния парламент. Кан-
дидатът ще бъде пряко отговорен
за действията си пред избиратели-
те и няма да може да се скрие зад
партията си. Мажоритарният вот
ще задължи избраниците да се съ-
образяват повече с гласоподава-
телите си и да поддържа връзка с
тях не само преди избори", каза
още той.

"Намаляването на партийните
субсидии до 1 лев на получен глас
ще спести много средства на дър-
жавата, които може да се вложат
в проблемни сектори или директ-
но подпомагане на определени гру-
пи в обществото като например де-
ца без родители, деца, нуждаещи
се от животоспасяващо лечение, и
т.н. Освен че средствата, спестени
от субсидии, може да бъдат вло-
жени в по-благородни каузи, ще
има и друг ефект - липсата на ги-
гантски суми ще върне партиите
към политиката и ще пресече тру-
пането на пари във влогове с голе-
ми лихви", поясниха от комитета
и призоваха хората масово да гла-
суват с "ДА" в референдума и по
трите въпроса.

Гласувайте! Вашият глас е важен!

ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ 2016ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ 2016

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ НЕСТОР МИЛЬОВ

Нестор Мильов, председател на инициативен комитет
за националния референдум на 6 ноември

Защо управляващите от
ГЕРБ не пожелаха да про-
менят Изборния кодекс и да
въведат активната регистра-
ция? Отговорът е: Защото
искат да си присвояват гла-
са на "фантомите", т. е. на
трайно пребиваващите в
чужбина български гражда-
ни (над 1 милион българи).
А това вече бе направено ус-
пешно на изборите още през
2011 г.

Изпитаният трик се под-
готвяше отдавна и за пар-
ламентарните избори 2013.
Още през есента на 2012-а,
представяйки се като служи-
тели в общината, по теле-
фона на домоуправителите
се обаждаха хора и най-нас-
тоятелно искаха домоупра-
вителите да им съобщят
имената на постоянно жи-
веещите в чужбина от тех-
ния вход. Така своевремен-
но бяха актуализирани спи-
съците на постоянно живее-
щите в чужбина.

Защо им е нужно това,
стана ясно по време на об-
щинските и президентските
избори в 2011 г. В нашата

Êàê ñå ôàëøèôèöèðàò èçáîðèòå
Ðàçìèñëè íà åäèí èçáèðàòåë избирателна секция члено-

ве на избирателната коми-
сия от страна на управлява-
щите поради недомислие
държаха на масата в бли-
зост до урната един такъв
списък на трайно пребива-
ващите в чужбина. Не е
трудно да си представим как
след приключване на избор-
ния ден управляващите на-
мират начин да сравнят под-
готвените списъци на пос-
тоянно живеещите в чужби-
на с действителните избира-
телни списъци и там, къде-
то в избирателните списъци
липсват подписите на граж-
дани от списъците с преби-
ваващите в чужбина, те
просто нанасят данните им,
полагат по един подпис в из-
бирателните списъци и до-
бавят "правилната" бюлети-
на в чувалите.

Много е просто! Затова
е тази битка за състава на
избирателните комисии и
всичко останало, което би
подпомогнало реализиране-
то на тази схема. Затова е
отклоняване на вниманието
по всевъзможни второсте-

пенни проблеми, като купу-
ването и продаването на гла-
сове например.

Затова се разнасят чува-
лите с избирателните спи-
съци в тъмна доба или се
съхраняват при общински-
те администрации или при
областните управители - наз-
начени от управляващата
партия, естествено.

А дали във всяка избира-
телна секция ще се достави
по един ксерокс за размно-
жаване на списъците след
приключване на изборния
ден, навярно ще остане са-
мо добро пожелание.

Все пак наличието на ав-
тентично, надлежно завере-
но копие на изборните спи-
съци би позволило провеж-
дането на реален гражданс-
ки контрол върху честност-
та на изборния процес.

Изводът е: най-ефектив-
ната мярка срещу подобни
фалшификации би била ак-
тивната регистрация.

Нели ГЕНОВА
От електронната поща

на ЗЕМЯ
Снимка от пресцентъра и сайта на ГЕРБ: Агитация за управляващите

се прави даже в клубовете на пенсионера

Платено съобщение
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Ñâåòîâíîòî ñîïðàíî Ôèîðåíöà
×åäîëèíñ ãîñòóâà â „Äîí Êàðëîñ"

На 29 октомври извест-
ното сопрано ще пее в Со-
фийска опера и балет в опе-
рата "Дон Карлос" от Вер-
ди. Тя ще изпълни ролята
на Елизабет Валоа, крали-
ца на Испания. Фиоренца
Чедолинс е пяла главните
роли в опери от Верди и
Пучини в някои от най-го-
лемите световни театри.
Със спектакъла Операта
чества 80-годишния юбилей
от рождението на големия
български бас Никола Гю-
зелев. В ролята на краля
на Испания Филип II ще се
изяви Роберто Скандюци.
Световният бас спечели со-
фийската публика преди го-
дина с ролята на Филип II.
Познавачите на Верди ос-
танаха очаровани от тън-
кото владеене на ролята,
фината вокална интерпре-
тация и дълбочина на об-
раза, които показа итали-
анският изпълнител, познат

Ïåéçàæèòå íà Äàôèíà Ìîëëîâà - ìàãè÷íè è ðîìàíòè÷íè

Îïåðàòà ÷åñòâà 80 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà Íèêîëà Ãþçåëåâ
Кралската опера "Ковънт
Гардън" в Лондон, Париж-
ката национална опера,
Цюрихската опера, Залц-
бургския фестивал, Бавар-
ската държавна опера в
Мюнхен, Новия токийски
национален театър, Наци-
оналната академия "Санта
Чечилия" в Рим, театър "Ре-
ал" в Мадрид, театър "Ли-
цеу" в Барселона, Арена ди
Верона, театър "Ла Фени-
че" във Венеция, театър "Ре-
джо" в Парма, "Маджо му-
зикале фиорентино", театър
"Сан Карло" в Неапол.

Работила е с диригенти
като Зубин Мета, Рикардо
Мути, Мюнг Вун Чунг, Ри-
кардо Шаи, Лорин Маазел,
Фабио Луизи, Никола Луи-
зоти, Даниеле Гати, Дани-
ел Орен, Луиджи Пици
Франко Дзефирели.ç

В Чешкия център
ще гледаме детски
спектакъл
От 1 до 6 ноември всяка
вечер в Чешкия център
на ул. "Раковска" 100
сдружение "Театър Вятър"
представя детски спекта-
къл за възрастни и деца
"Аничка Палечка и
Хуберт Сламения", по
книгата на Витезслав
Незвал. Премиерата е на
1 ноември.  Драматургия
и режисура - Валерия
Вълчева. В ролите ще
видим децата актьори
Ива Маринова и Калоян
Минчев, също и Анна-
Валерия Гостанян и
Любомир Желев.

Премиера на
"Парижки живот"
в Стара Загора
Премиерата на оперетата
"Парижки живот" от Жак
Офенбах на сцената на
Старозагорската опера е
днес. Режисьор е проф.

Румен Нейков, диригент
Димитър Косев. Участват
солистите: Милко
Михайлов, Николай
Моцов, Ивайло Йовчев,
Иван Кабамитов, Мария
Ганчева, Пролет Пенчева,
Яница Нешева, Елена
Петрова - гост, Евгений
Арабаджиев, Христо
Сарафов - гост, Нели
Нечева, Любомир
Петков, Ивайло Йовчев,
Емилия Джурова.

вите снаги
на тополите.
Или пък ще
се успокои
и ще засти-
не в мързе-
лива мараня
над морска-
та шир
( " М е н т о в
следобед").

Нейният
пясъчен път
край море-
то - много
деликатно и
естетски тя

е успяла да пресъздаде
пролетното настроение - с
топлината във въздуха, със
свежата зеленина на тре-

Èçëåçå êíèãà íà ñâåòè
Ñåðàôèì Ñîáîëåâ

В годината на канонизиране-
то на св. Серафим Соболев, на
книжния пазар у нас излезе пре-
веден обстойният му труд "Но-
вото учение за София Премъд-
рост Божия". Преводач на изда-
нието е Албена Симеонова. Из-
дава се с благословението на
Сливенския митрополит Иоани-
кий. За наша чест и радост тру-
дът на архиепископ Серафим е
написан в България и е издаден
в София - Премъдрост Божия.
Архиепископ Серафим е руски
епископ и светец на Руската пра-
вославна църква и Българската
православна църква. Той огла-
вява руските православни об-
щини от 1921 до 1950 г. у нас.

Импресия на сезоните
и настроенията разкрива
Дафина Моллова в своята
четвърта самостоятелна
изложба, която откри в
столичната "Галерия 10" на
ул. "Борис I". Художничка-
та е подбрала 24 живопис-
ни работи, в които остава
вярна на своя неповторим
стил - романтично-мелан-
холичен и много вдъхновя-
ващ.

В своите нови творби Да-
фина отново черпи вдъхно-
вение от природата с пъл-
ни шепи. Повечето й кар-
тини приличат на някакъв
вихрен сън. Авторката ни
пренася сред полегати хъл-
мове, през които вятърът

:

Íàêðàòêî

В служението му съществено
място заема борбата за правос-
лавната вяра. Канонизацията му
за светец е извършена на 26
февруари тази година в катед-
ралния храм "Св. Александър
Невски" в София.

Почти цялото архиерейско
служение на архиепископ Сера-
фим преминава в България, къ-
дето той написва няколко бо-
гословски трудове и проповеди,
като се противопоставя на об-
новленческия разкол и съдейст-
ва за преодоляването му. Със-
тавя акатист на свети Йоан Рил-
ски Чудотворец, когото нарича
"слава и красота на българска-
та църква".ç

кои от най-големите светов-
ни театри, включително Ми-
ланската "Ла Скала", Виен-
ската държавна опера,
"Метрополитън" в Ню Йорк,

по оперните сцени в цял
свят.

Фиоренца Чедолинс е
пяла главните роли в опе-
ри от Верди и Пучини в ня-

Êúì „Âúçðîæäåíñêè
ðàçêàçè“ íè âðúùà
àíñàìáúë „×èíàðè“

Най-новият, въздей-
стващ и вдъхновяващ
спектакъл на ансамбъл
"Чинари" е "Възрож-
денски разкази".
Премиерният спекта-
къл е днес в зала 1 на
НДК. На сцената ще
излязат "Чинари"
заедно с точно 60
музиканти, група
ETNOTIX, трио "Булга-
рина", мъжки квартет
"Българи", както и
специалното участие
на "Софийски духов
оркестър" с диригент
Юли Дамянов. Те ще
поднесат поредното
фолклорно бижу със
запазената марка
"Чинари". Вихрени
български хора, патри-
отични маршове и
възрожденски песни,
ще бъдат съчетани с
едни от най-съкрове-
ните и любими произ-
ведения на Христо
Ботев. Автор и хореог-
раф е Асен Павлов.ç

вата и ярките цветове на
маковете.  "Рисувам нещо
по-различно, което ми е
направило впечатление.
Представата от видяното,
което се е запечатало в па-
метта ми", разказва тя. В
някои работи стилът на ав-
торката е леко променен,
по-абстрактен, като напри-
мер в картината с цветни
петна - в оранжево, жъл-
то, зелено и охра, в тях
безпогрешно разпознава-
ме все същия вихрен есе-
нен пейзаж. Заглавията на
картините й са поетични и
нежни като самата автор-
ка - "Цяла сутрин танани-
ках едно и също", "Преп-
рочетох писмото ти".ç

преминава като вихрушка,
за да разроши короните на
дърветата или да подреди
в наклонена редица лила-
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Íàêðàòêî

:

Ôðåíñêèòå âëàñòè èçãîíèõà ïîñëåäíèòå
áåæàíöè îò ðàçòóðåíèÿ ëàãåð êðàé Êàëå

Снимки Пресфото БТА

Íàïóñêàéêè „Äæóíãëàòà“, íÿêîè
ïîäïàëâàõà ïàëàòêèòå
è âðåìåííèòå áàðàêè

Èíèöèàòèâåí êîìèòåò, ïðåäñòàâëÿâàí îò Äèìèòúð Ìèòîâ

Гласувайте! Вашият глас е важен!

ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ 2016ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ 2016

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Искаме намаляване
на партийните субсидии,

мажоритарно и
задължително гласуване.

Да го постигнем
с гласуване „да“

на всеки
от въпросите

на референдума.
От гражданите зависи!

Платено съобщение

Десетки мигранти, вклю-
чително непълнолетни, все
още скитаха вчера из раз-
валините на разтурения бе-
жански лагер "Джунглата"
край Кале в Северна Фран-
ция, където започна голя-
мото разчистване, предаде
АФП.

Френските власти обяви-
ха "края на "Джунглата",
след като евакуираха оттам
близо 5600 души.

Силите на реда внима-
телно изтласкаха вчера нас-
трана десетки младежи,
сред които непълнолетни,

струпали се около затворе-
ния вече транзитен център.

Малко след разсъмване
започна грубото разчиства-
не на терена. Голям багер,
придружен от два булдозе-
ра, събаряше колибите в за-
падната част на лагера; си-
ли на реда държаха любо-
питните на разстояние.

Станал символ на труд-
ностите, пред които се из-

прави Европа заради миг-
рационната криза, най-голе-
мият бордей във Франция
приютяваше до миналата
седмица 6400 души по из-
числения на властите, а
според неправителствени
сдружения - 8100. Повече-
то бяха дошли от Судан,
Еритрея и Афганистан.

Около 5600 от тях бяха
разпределени в центрове

за настаняване из цяла
Франция . Напускайки
"Джунглата", някои подпал-
ваха палатките и временни-
те бараки. В сряда огънят
се разпростря и обхвана
целия лагер и импровизи-
раните дюкяни около цент-
ралната алея, които превър-
на в пепел.

Десетки младежи - всич-
ки претендираха, че са не-
пълнолетни - се надяваха до
последната минута, че в
закрития вече транзитен
център ще се регистрират,
за да продължат към Вели-
кобритания, както предвиж-
дат френско-британски спо-
разумения за настаняване
на деца без придружители.

Доброволци от неправи-
телствени сдружения са ре-
шили да подпомогнат оста-
налите в района млади миг-
ранти.ç

Надя Мурад и Ламия
Башар, описали пленни-
чеството си от "Ислямска
държава" (ИД), печелят
тазгодишната награда
"Сахаров" на Европейския
парламент, съобщи БТА.

Мурад и Башар са от
иракско село, което през
лятото на 2014 г. бе завла-
дяно от ИД. Двете стават
част от хилядите жени
язиди, взети в плен от
терористите и превърнати
в сексуални робини. Те
успяват да избягат от
похитителите си и да
разкажат историята на
гоненията срещу язидите.

Двете жени си оспор-
ваха наградата с бившия
главен редактор на турс-
кия в. "Джумхуриет" Джан
Дюндар и с представителя

на кримските татари
Мустафа Джемилев.

Джан Дюндар бе задър-
жан миналата година,
след като вестникът му
представи разкрития, че
турските разузнавателни
служби са доставяли
тайно оръжия на бунтов-
ниците в Сирия.

Мустафа Джемилев е
депутат в парламента на
Украйна, бивш председа-
тел на Меджлиса (събра-
нието на кримските тата-
ри) и дисидент от време-
ната на СССР.

Наградата "Сахаров",
учредена през 1988 г.,
почита усилията на лич-
ности и организации,
борещи се за правата на
човека и за основните
свободи.ç

Äâåòå ïëåííèöè íà ÈÄ Íàäÿ Ìóðàä
è Ëàìèÿ Áàøàð ïå÷åëÿò „Ñàõàðîâ“

Снимки на китайския
президент Си Цзинпин
и съпругата му, а на

втория ред предшест-
вениците му на поста

Мао Цзедун, Дън
Сяопин, Цзян Цзъмин
и Ху Цзинтао украся-
ват чинии в магазин
за сувенири до пл.

"Тянанмън" в Пекин.
Китайската комунисти-

ческа партия обяви
вчера председателя си

Си Цзинпин за свое
"ядро" - определение,

което досега не е
било използвано за

него и което го
поставя в още по-

силна позиция преди
следващия партиен

конгрес. XIX конгрес
ККП ще се състои

през втората полови-
на на 2017 г.

ЕС обучава либийската
брегова охрана
Европейският съюз
съобщи днес, че започва
да обучава служители на
либийската брегова
охрана да преследват
трафиканти на мигранти
през Средиземно море
във военноморската
операция "София",
предаде АФП. Първа
група от 78 души от
бреговата охрана ще
бъдат обучавани на два
кораба на ЕС, участващи
в операцията в междуна-
родни води край брегове-
те на Либия.

Терористи обстрелват
квартали в Алепо
Терористите обстрелват
жилищните квартали на
Алепо, с което пречат на
мирните граждани да
напускат сирийския град,
заяви говорителят на
министерството на
отбраната в Москва Игор
Конашенков, цитиран от
ТАСС. Самолети от
руските Въздушнокосми-
чески сили и от сирийс-
ките ВВС девето деноно-
щие не извършват
никакви полети по-близо
до Алепо от 10-километ-
ровата зона около града.

Турция арестува
45 пилоти от ВВС
Турция задържа 45
пилоти от военновъздуш-
ните сили по обвинения,
свързани с неуспешния
опит за военен преврат
през юли, а други 28
пилоти се издирват.
Заповедите за задържа-
нето на пилотите - 71
лейтенанти и двама
полковници - бяха
издадени от прокурор в
централния окръг Коня,
предаде ДПА. Турци в
момента има повече
военни самолети откол-
кото пилоти.
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Прекъсването на елект-
ричеството и на питейната
вода в Крим след анекси-
рането на полуострова от
Русия "граничи с престъп-
ление срещу човечество-
то", заяви руският прези-
дент Владимир Путин,
цитиран от ТАСС.

"Правозащитните орга-
низации мълчат, но на
практика това е тежко
престъпление", каза Путин
на бизнес форум в кримс-
кия град Ялта.

На форума, организи-
ран от неговото движение
"Общоруски народен
фронт", Путин обеща да
възстанови електроснабдя-
ването на полуострова и
да отпусне равностойност-
та на близо 1 млрд. дола-
ра за изграждането на
система за водоснабдява-
не.

Путин каза също, че ще
продължи да подпомага

Àíêåòà: 39 íà ñòî îò ðóñíàöèòå èñêàò äà ñå âúâåäàò âèçè çà óêðàèíöèòå

Ìúæ ïî÷èíà îò óïëàõà ïðè çåìåòðåñåíèå
îò 5,9 ïî Ðèõòåð â Öåíòðàëíà Èòàëèÿ

Ïóòèí íàðå÷å ïðåñòúïëåíèå ñïèðàíåòî
îò Óêðàéíà íà òîêà è âîäàòà â Êðèì

Девет души са леко ра-
нени и има тежки разруше-
ния, сочи неокончателната
равносметка от земетресе-
нието в Централна Италия в
нощта срещу четвъртък, пре-
даде БТА. Мъж на 73-години
е починал от инфаркт вслед-
ствие на уплахата.

Сравнителният анализ със
земетресението от 24 август
в същия регион доведе уче-
ните до извода, че става ду-
ма за незатихващо явление.

Първият трус бе с магни-
туд 5,4 по Рихтер на дълбо-
чина 9,3 км. Два часа по-къс-
но същата зона бе разтър-
сена от още по-силен трус с
магнитуд 5,9, съвпадащ с то-

зи през август.
Извън епицентъра в Ита-

лия земетресението сега
разлюля градовете Рим, Ла-
куила, Перуджа, Флоренция,
Арецо, Неапол, Казерта и
Терни.

Трима са леко ранените
във Висо и шестима във Фаб-
риано, град с около 32 000
жители в провинция Анкона
на областта Марке.

Починалият вследствие
на уплаха е жител на Толен-
тино (население 21 000 ду-
ши) в провинция Мачерата
на същата област. В този
град, както и в Мателика и
Чинголи, са разрушени бол-
ниците.

Комитетът на ЮНЕСКО
за световното културно
наследство одобри резо-
люция, разкритикувана от
Израел като отричаща
връзката на евреите с из-
ключително важна свети-
ня в Ерусалим - Храмовия
хълм, предаде от Париж
АП.

Това е второ спорно ре-
шение, одобрено от Орга-
низацията на ООН за об-
разование, наука и култу-
ра в рамките на месец.

Резолюцията се отнася
за консервационния статус
на Стария град в Еруса-
лим и неговите стени.

тира решително във връз-
ка с "поредното несъгласу-
вано с Украйна посещение
на руския президент на
временно окупираната от
Русия украинска терито-
рия", заяви пресслужбата
на ведомството.

Броят на хората в
Русия, подкрепящи идеята
за въвеждане на визов
режим с Украйна, е нарас-
нал 2,5 пъти за 2 години,
констатират социолози от
руския център "Левада",
цитирани в "РБК".

За визов режим се
обявяват 39 на сто от
участниците в анкета.
Според 48 процента Русия
и Украйна трябва да са
независими държави, но с
открити граници, без визи
и митници. А 8 на сто
искат двете държави да се
обединят.ç

Снимки Пресфото БТА

развитието на местните
производствени предприя-
тия и че бъдещият мост
през Керченския проток,
който ще свърже Крим с

Русия, ще позволи на още
14 млн. туристи да посе-
щават района годишно.

Украинското външно
министерство веднага

Пациентите, както и из-
търпяващите наказания в
разрушения затвор в Каме-
рино са евакуирани. Затво-
рени са всички училища в
зоната на бедствието. Сру-
тени са църкви, представля-
ващи исторически паметни-
ци, във Висо, Норча, Усита
и Камерино.

От 24 август досега в об-
ластта Марке на площ от 40
кв. км са регистрирани 20
000 труса, от които 15 с маг-
нитуд от 4-5 степени и 250
между 3 и 4 степени. Анали-
зираните трусове се оценя-
ват като незатихващо явле-
ние, чийто епицентър се из-
мества на север.ç

При тайно гласуване
Комитетът прие да запази
обекта в списъка на заст-
рашеното световно нас-
ледство и разкритикува
Израел за постоянните от-
кази да допусне експерти
на международната орга-
низация да направят оцен-
ка на състоянието на све-
щените обекти в Ерусалим.

Израелският посланик в
ЮНЕСКО Кармел Шама-
Коен заяви, че резолюци-
ята не си струва дори уси-
лието да бъде скъсана на
парчета, след което демон-
стративно хвърли копие от
документа в кошче с над-

пис "История".
Палестинците приветс-

тваха решението, а гене-
ралният секретар на Ор-
ганизацията за освобожде-
ние на Палестина (ООП)
Саеб Еракат оспори изра-
елската интерпретация на
резолюцията.

В Комитета на ЮНЕС-
КО за световното наслед-
ство членуват 21 страни.
Резолюцията беше подкре-
пена от 10, две гласуваха
"против", 8 се въздържаха,
а една отсъстваше. Нито
Израел, нито САЩ, нито
палестинците са предста-
вени в Комитета.ç

изпрати протестна нота до
руското външно ведомство
във връзка с посещението
на Путин в Крим.

Министерството протес-

Принц Микаса - най-малкият брат на бившия японски император Хиро-
хито - и съпругата му принцеса Юрико са снимани на 16 ноември 2015
г. в резиденцията си в Токио. Микаса почина вчера на 100-годишна
възраст след пневмония. Роден на 2 декември 1915 г., той е чичо на
сегашния император Акихито и пети в линията за наследяване на трона.
Брат му Хирохито управлява над 60 години до смъртта си през 1989 г.

Земетресението в нощта срещу четвъртък разруши почти всички жилищ-
ни сгради в селцето Висо в Централна Италия. Няколко ранени са отка-
рани с линейки в спешните отделения на болници в региона и няколко
десетки души са отишли сами да потърсят лекарска помощ заради нара-
нявания или прилошаване.

Руският президент
Владимир Путин обеща
до 2 години да възста-
нови изцяло електрос-
набдяването на Крим.
Той говори на форум,
организиран от неговото
движение "Общоруски
народен фронт" в
черноморския курорт
Ялта на п-в Крим. Това е
второ посещение на
руския държавен глава
на полуострова за 2
месеца.

ÞÍÅÑÊÎ ðàçãíåâè Èçðàåë ñ íîâà
ðåçîëþöèÿ çà Åðóñàëèì è åâðåèòå
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Спортният директор на
Левски Станислав Ангелов
смята, че отпадането от
турнира за Купата на
България от Черно море
(2:3 след продължения) се
дължи на скандалите след
напускането на треньора
Люпко Петрович. "Много
интересен мач стана и
труден за нас. Определе-
но това, което се случи
през миналия уикенд и
началото на седмицата, се
отрази на играчите. Има
известна неувереност, и
то най-вече пред гола, а
създадохме доста положе-
ния. Поне за мен радва-
щото е, че успяхме да се
върнем в срещата, след
като губехме с 2 гола.
Показахме нашия дух,
смелостта, характера.
Надявам се да го затвър-
дим това нещо и следва-
щия мач да сме още по-
добре. Колкото и да ни се
иска, колкото и да желаем
да няма психологически
проблеми (след напускане-
то на Люпко Петрович)...
няма как. Самото напуска-
не стана много актуално и
доста медийно изразено -
със скандали, с напреже-
ние и беше нормално да
има лека неувереност у
играчите по мое усещане.

Øåô íà Ëåâñêè: Îòïàäíàõìå
çàðàäè ìíîãîòî ñêàíäàëè

Изпуснахме чисти, елемен-
тарни положения. Точно
това, 10-те процента, 5-те
процента накрая, които ни
липсват, си оказаха влия-
ние", коментира Станислав
Ангелов след поражението
с 2:3 на "Герена".

Пелето дори обяви, че
не е очаквал "сините" да
играят толкова добре
срещу Черно море. "Неп-
риятно е, че продължават

Нормално е футболистите да са неуверени, смята Станислав Ангелов

медийните нападки към
клуба и всички нас, които
работим. Аз лично се
радвам, че момчетата
показаха с поведението си
в този мач излизане от
тази ситуация. Надявам се
следващият мач да е все
по-добре. Мисля, че няма
да има проблем. Не очак-
вахме толкова добре да
стоим. Да, за съжаление,
ни вкараха неприятни

голове, но 70 минути от
времето не можем да
уцелим вратата. Излизаме
на положения, излизаме,
излизаме, но съвсем
малко ни липсва. Като не
можеш да уцелиш вратата,
не е до класа. Когато има
известен доза неувере-
ност, се получава така",
завърши анализа на
срещата Станислав Анге-
лов. ç

Треньорът на Черно море Ге-
орги Иванов-Гонзо се изказа не-
гативно за атаките към бившия
наставник на Левски Люпко Пет-
рович. Гонзо нападна директно
"сините" легенди Петър Курдов и
Илиян Стоянов за критиките им.
"Много легенди коментират, то-
ва пречи на отбора. Затова го-
ворих за щуки, орли... Отборът,
ако не играе добре и загуби, жур-
налистите се обаждат на две ле-
генди като и Петър Курдов, Или-
ян Стоянов и тям подобни и те
да говорят. Атмосферата от две
години от такива хора е отрове-
на в Левски", коментира Гонзо
след победата си на "Герена".
Наставникът на Черно море пох-
вали своите футболисти за мъж-
ката им игра в мача срещу Лев-
ски. "Двата отбора играхме фут-
бол. Поведохме 2:0, но Левски
се върна с два случайни гола от
рикошет и корнер. Не дадохме
на домакините да си помислят,
че може да ни отстранят. В про-
дълженията бяхме по-свежи и да-
дохме да се види, че искаме по-
вече победата", коментира Гон-
зо. "Момчетата направиха това,
което искам, а Левски въобще
не ме изненада с нищо. На този
стадион, ако не вкараш гол, не
можеш да биеш, а ние вкарах-
ме три. Бил съм дълги години
треньор, футболист, директор на
"Герена". Много хора ще кажат:
"Той победи Левски", но манта-
литетът ми е изграден тук и все-
ки мач играя за победа, незави-
симо дали е срещу Левски, или
срещу член на семейството",  за-
върши треньорът на Черно мо-
ре.ç

Ãîíçî ñêî÷è
íà "ñèíè"
ëåãåíäè

Èíèöèàòèâåí êîìèòåò, ïðåäñòàâëÿâàí îò Íåñòîð Ìèëüîâ

Гласувайте! Вашият глас е важен!

ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ 2016ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ 2016

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Да сменим системата!
Партиите назначават

неизвестни парашутисти,
търгуват с гласове

и харчат
държавни пари.

Да спрем това!
С три пъти     

”
да“

в референдума!

Футболистите на Черно море отбелязаха три попадения на вратаря на Левски Боян Йоргачевич, който през
този сезон не бе допускал гол на стадион "Георги Аспарухов".

Левски - ЧЕРНО МОРЕ 2:3
след продължения (2:2 в редовното време)
0:1 Александър Цветков 3, 0:2 Бакари 31, 1:2 Бабатунде
Адениджи 63, 2:2 Димитър Пиргов 79, 2:3 Александър
Цветков 100

ЛИТЕКС - Локомотив (Сф) 4:2
след дузпи (1:1 в редовното време)
1:0 Искрен Писаров 52, 1:1 Златко Бонев 53.
При дузпите за Литекс точни бяха Йоан Петков, Руслан
Иванов, Емил Грозев и Денил Селимински, а за Локомо-
тив - Даниел Пеев и Александър Горанов

Êóïà íà Áúëãàðèÿ - 1/8-ôèíàëè

Хуан Мата класира Ман-
честър Юнайтед на четвър-
тфинал в турнира за купа-
та на лигата на Англия, след
като вкара единствения гол
за победа с 1:0 срещу ми-
налогодишния шампион
Манчестър Сити.

Жозе Моуриньо взе ре-
ванш срещу стария си враг
Хосеп Гуардиола, а на чет-
въртфиналите "червените
дяволи" ще се изправят сре-
щу Уест Хям.

"Чуковете" отстраниха
Челси след победа с 2:1 в
лондонското дерби. На
Олимпийския стадион в
Лондон Уест Хям доминира-
ше и напълно заслужено

Ãëúòêà âúçäóõ çà
Ìîóðèíüî è Þíàéòåä

стигна до успеха. Страхотен
удар с глава на Шейку Коя-
те изведе "чуковете" напред,
а в началото на второто по-
лувреме Едимилсон Фер-
нандес удвои аванса на до-
макините. В заключителни-
те секунди Гари Кейхил от-
беляза почетно попадение
след удар отблизо. Среща-
та ще се запомни и с проб-
леми по трибуните. Фенове
на двата отбора се замеря-
ха с пластмасови бутилки и
седалки към края на двубоя,
а само стюардите ги разде-
лиха от физическа разпра-
ва. Саутхемптън също про-
дължава напред след успех
над Съндърланд с 1:0.ç

Платено съобщение
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Българката Милка Мане-
ва ще получи сребърен ме-
дал от игрите в Лондон
2012, след като Междуна-
родният олимпийски коми-
тет (МОК) потвърди нака-
занието на шампионката в
категория до 63 килограма
на турнира по вдигане на
тежести Мая Манеза от Ка-
захстан. Втората в общо-
то класиране Светлана Ца-
рукаева от Русия също е
дисквалифицирана за до-
пинг, благодарение на ко-
ето Манева става сребър-
на медалистка с двубой 233
(102 в изхвърлянето и 131
в изтласкването) килогра-
ма, а олимпийска шампи-
онка е канадката Кристин
Жирар с 236 (103 и 133) ки-
лограма.
Това не е първият слу-

чай, в който Манева пече-
ли медал по този начин.
През 2013 г. в Тирана бъл-
гарската състезателка ста-
на европейска вицешампи-
онка в категория до 63 кг.
Месеци по-късно шампион-
ката Ирина Шейнова (Ру-
сия) беше уличена в упот-

Щангистката Милка Манева вече е втора на Олимпийските игри в Лондон

реба на допинг и така Ма-
нева взе титлата служеб-
но.
Манеза и другите две

шампионки на казахстан-
ците Светлана Подобедо-
ва и Зулфия Чиншанло бя-
ха уличени в употреба на

Íàêðàòêî

:

Рилски спортист спечели
първата си победа
в турнира за европейската
купа на ФИБА, след като се
наложи със 104:100  след
продължение срещу Сигал
(Прищина).
Александрина Найденова
се класира за
полуфиналите
на двойки на турнира по
тенис на твърди кортове в
китайския град Лючжоу с
награден фонд 50 хиляди
долара. Найденова и
представителката на
домакините Сяоди Ю,
поставени под номер 1,
победиха китайките Ихун
Ли и Ифан Ван с 6:1,
7:6(7). Така за място на
финала двете ще срещнат
рускините Вероника
Кудерметова и Александра
Поспелова.
Петър Занев и Амкар
отпаднаха от турнира
за Купата на Русия още на
1/8-финалите, след като
загубиха от Урал с дузпи.
Двата тима приключиха
при 1:1 в редовното време.
Реал (М) разгроми със
7:1 третодивизионния
Културал Леонеса в първа
среща от 4-тия кръг в
турнира за Купата на
краля.
Легендата на Левски
Наско Сираков и
съпругата му
- президентът на Българс-
ката федерация по худо-
жествена гимнастика
Илиана Раева, вече са
горди дядо и баба на
внучка. Тяхната дъщеря
Виолета роди момиченце,
което  ще носи името на
своята баба - Илиана.

Áúëãàðêà âçèìà ñðåáúðåí ìåäàë
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стероиди след повторното
отваряне на пробите, кои-
то МОК съхранява за срок
от десет години. Освен три-
те спортистки от Казахс-
тан, една от Беларус също
е дисквалифицирана от
лондонския турнир по вди-

гане на тежести и тя губи
бронзовия си медал.
От надпреварата за мъ-

же има двама наказани
тежкоатлети от Беларус, а
двама руснаци в хвърля-
нето на чук и овчарския
скок също са били уличе-
ни в употреба на забране-
ни стимуланти.
Новите разкрития пра-

вят положителните проби
от Пекин и Лондон, след
повторни изследвания -
общо 98.
Така България вече има

три медала от Лондон - два
сребърни и един бронзов.
Сребърните са на Манева
и Станка Златева в борба-
та за жени, а бронзовият
е на Тервел Пулев в бок-
са. Със същия брой олим-
пийски отличия се завър-
наха българските спортис-
ти и от игрите в Рио 2016.
На последната Олимпиада
Мирела Демирева извою-
ва сребърен медал в ско-
ка на височина, а бронз
спечелиха Елица Янкова -
борба, и ансамбълът по ху-
дожествена гимнастика.ç

Варненецът Драгомир Драганов
ще ръководи един от най-интерес-
ните двубои от 12-ия кръг на Пър-
ва лига между Ботев (Пд) и Левс-
ки. Срещата в Коматево е в неде-
ля от 17,30 часа. Помощници на
Драганов ще бъдат Мартин Димит-

Âàðíåíåö ùå ðúêîâîäè Áîòåâ (Ïä) - Ëåâñêè
ров и Станимир Илков.
Георги Димитров пък ще бъде

главен съдия на двубоя без зри-
тели - ЦСКА - Локомотив (Пд). "Ар-
мейците" са наказани за един мач
без публика, а срещата е в събо-
та от 17,30 часа.

Първият мач от 12-ия кръг е днес
от 17,30 часа  - Локомотив (ГО) -
Славия, а главен съдия е Георги
Кабаков. Тази вечер от 20 часа
играят Дунав - Лудогорец, а дву-
боят ще бъде ръководен от Нико-
лай Йорданов.

Берое - Монтана играят в събо-
та от 20 часа - главен съдия Ни-
кола Попов. В неделя от 20 часа
е мачът Черно море - Нефтохи-
мик - Ангел Баялцалиев.
Последната среща от кръга е в

понеделник от 20 часа  - Пирин
(Бл) - Верея, а Владимир Вълков
е главен съдия.ç

31-годишната Милка Манева вече е носител на сребърен олимпийски
медал във вдигането на тежести

Шампионът на Италия Ювентус бързо се отърси от загубата в
дербито с Милан (0:1) през уикенда и се върна на победния път.
Това стана в домакинството на Сампдория от междинния 10-и кръг
в Серия "А". "Бианконерите" се наложиха с 4:1 над своя съперник.
На снимката: Тимът на Кротоне без българския национал Александър
Тонев измъкна точка от Фиорентина - 1:1. Други резултати: Киево -

Болоня 1:1, Интер - Торино 2:1, Лацио - Каляри 4:1, Наполи -
Емполи 2:0, Пескара - Аталанта 0:1, Сасуоло - Рома 1:3.

Снимка Пресфото БТА


