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Н. Пр. Анатолий Макаров:
За нас България продължава
да е държавата на духа

Не искам България да
катастрофира от самодоволство,
а да върви напред и нагоре
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дин от лидерите на управляващата коалиция,
Валери Симеонов, свидетелства, че намалява-
нето на партийната субсидия на 1 лев, което се
случи в края на лятото, е било стремеж на ГЕРБ
да ликвидира главната опозиционна сила БСП.

Ñâîáîäàòà å íàøà
îáùà ãðèæà

Интересно е и мнението му, че у нас няма такъв "луд
управител на фирма", който да дари средства на опози-
ционна партия, знаейки, че дарението ще влезе в пуб-
личен регистър. Само тези две признания са достатъч-
ни, за да разберем в каква точно политическа и иконо-
мическа среда живеем при управлението в последните
10 години. На всички бе ясно, че от ГЕРБ не се бяха
загрижили за народната воля от референдума отпреди
три години, нито за строежа на детски градини с каква-
то лицемерна формулировка рязаха държавната субси-
дия. Целта е била служебна победа за ГЕРБ и да се
спре отчетливият процес на вдигане на вота за левица-
та (на парламентарни и европейски избори), да не се
позволи сериозен пробив на опозицията в местната власт.
С така проведени избори с репресия срещу опозицията
получаваме и изкривяване на политическото представи-
телство и нарастване на нивото на корпоративните за-
висимости в местната власт за сметка на политиката,
базирана на идеи и на социалния глас на хората. Случи-
лото се слага тежка сянка на съмнение върху местния
вот като цяло. Игрите и рекетът с партийните субсидии
бяха част от по-голям сценарий с корпоративен, купен
вот, на използване на административен и силов ресурс
в полза на ГЕРБ, така се вижда в цялост моделът, по
който управляващите се задържат на власт толкова
години. И без Цветанов - по цветановски…

Нека най-после да се спре с популизма на тема
партийни субсидии. В разумният размер от 8 лева на
глас, който Народното събрание гласува, те са нужни и
справедливи. Държавното финансиране на партиите е
част от имунната система на демокрацията срещу ко-
рупция, лобизъм и икономически зависимости. За рав-
нопоставеност между власт и опозиция, между големи и
малки партии. Никой не е казал, че демокрацията е
евтино удоволствие - хленчът, че се харчи много за
провеждане на избори и за партиите, е скрита агитация
за диктатура. Популисткото заиграване срещу партиите
трябва да престане,  а репресията срещу политическия
опонент и корпоративният и купен вот трябва да полу-
чат ясен европейски отговор (време е да се сезират
евроинституциите!), а народът да отвоюва демократич-
ните си права с масово и свободно гласуване.

Теофан ГЕРМАНОВ
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Íà 16 ÿíóàðè ùå
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Честотата на тежки при-
родни бедствия в света
се е увеличила четири пъти
от 80-те години на 20.
век насам, а щетите от
тях - 6 пъти. Това заяви
руският министър на граж-
данската отбрана Евгений
Зиничев в интервю. В док-
лад на Службата на ООН
за координация по хума-
нитарни въпроси се каз-
ва, че догодина може да
бъде поставен рекорд по
броя на нуждаещите се от
спешна помощ хора - 168
млн. души. От тях 109 млн.
са в най-уязвимите слое-
ве от населението и за
да им се помогне, ще има
нужда 29 млрд. долара. ç

УС на Българската феде-
рация по волейбол взе
решение на свое засе-
дание вчера да насрочи
извънредно Общо събра-
ние на 16 януари 2020
година, съобщава
Sportal.bg.  "Не ми харе-
са, че на сбирката вчера
толкова хора, които дъл-
ги години бяха дясна и
лява ръка на Данчо Ла-
заров, сега искат проме-
ни. Къде бяха те досе-
га?", заяви Борислав Кьо-
сев. "Данчо Лазаров ми
каза: Аз няма да се кан-
дидатирам за президент",
добави Кьосев, на когото
също бе издигната кан-
дидатурата за шеф на во-
лейбола. ç

Ãîëåìèòå ïðèðîäíè
áåäñòâèÿ ñà 4 ïúòè
ïîâå÷å çà 40 ã.

дравната каса няма да зап-
лаща повече от две лекарс-
тва за едно заболяване. То-
ва гласи проектът за На-
ционалния рамков договор
(НРД) за 2020 г., който бе
публикуван в последните ча-
сове преди Лекарския съвет
и Лекарския събор, където
трябва да бъде обсъден и
приет или отхвърлен.

Ограничението ще вле-
зе в сила, ако той бъде под-
писан, предупредиха в от-

Áîëíè îò äèàáåò, ñúðäå÷íà íåäîñòàòú÷íîñò è õèïåðòîíèÿ
ùå òðÿáâà äà ïëàùàò ïîâå÷å çà ìåäèêàìåíòè

Ç
ворено писмо общопракти-
куващите лекари от София-
област. Преговарящият
екип на Лекарския съюз не
е изразявал съгласие и не
е подписвал протокол за
текстовете в НРД, ограни-
чаващи лечението на хро-
нично болните пациенти,
съобщи председателят на
БЛС д-р Николай Брънза-
лов по повод изразените
притеснения на джипитата,
че новият рамков договор

ще ограничи възможности-
те им да изписват най-адек-
ватно лечение за хронич-
ни заболявания, частично
заплатено от осигурителния
фонд. Според тях това оз-
начава, че тежки заболява-
ния като диабет, сърдечна
недостатъчност, по-тежките
форми на хипертония, ще
трябва да закупуват по-го-
лямата част от необходими-
те им медикаменти на сво-
бодни цени. < 2

с хронично болните

75-80% от храната
на трапезата ни зави-
си от пчелите. Сега хи-
ляди пчелни семейства
се продават. Стигнали
сме дъното - няма па-
ри, няма бъдеще, за-
щото няма изкупуване

Öåíèòå íà ìåäà óäàðèõà äúíîòî
3 ëâ. çà êèëî
íà åäðî óáèâà
áðàíøà, êàçâàò
ï÷åëàðè

на меда. Това заяви
вчера пчеларят Миха-
ил Михайлов на прес-
конференция, посвете-
на на ниските изкуп-
ни цени в сектор "Пче-
ларство" и липсата на
контрол от БАБХ за

здравословното състо-
яние на пчелните се-
мейства.  По думите на
зооинженер Михаил
Михайлов "изкупните
цени на меда удариха
дъното от 3-3,20 лв. за
кг на едро". < 4

Второто
издание на
"Коледен
детски
фестивал" се
проведе в
Пловдив.
Над 70 деца
от шест
детски
градини
пресъздадо-
ха народни
обичаи и
традиции,
свързани с
дните от
Игнажден до
Нова година.

Снимка
Пресфото
БТА
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От България не идва
заплаха за Русия, споде-
ляме една азбука - кири-
лицата, която вие сте ни
донесли в Русия. Това
заяви руският посланик
Н.Пр. Анатолий Макаров,
предаде БГНЕС. "Не
виждаме заплаха за
националните интереси
на Русия, която да идва
от Балканите", подчерта
посланик Макаров и
добави, че в Москва
наблюдават процесите в
региона на Югоизточна
Европа. Той изрази
тревогата от разширява-
нето на Северноатланти-
ческия алианс и предсто-
ящото включване на
Македония в него.

"Виждаме как активно
подготвят Македония за
членството в НАТО.
Разширяването на Север-
ноатлантическия алианс,
който си поставя за цел
противопоставянето с
Русия, не може да не ни

Í. Ïð. Àíàòîëèé Ìàêàðîâ: Çà íàñ Áúëãàðèÿ
ïðîäúëæàâà äà å äúðæàâàòà íà äóõà
Ðóñêèÿò ïîñëàíèê ãîâîðè â ðàìêèòå íà
"Ïðèìàêîâñêè ÷åòåíèÿ", îñúùåñòâåíè
ïî èíèöèàòèâà íà Ôîðóì "Áúëãàðèÿ-Ðóñèÿ",
ðóñêèÿ Èíñòèòóò çà ñâåòîâíà èêîíîìèêà
è ìåæäóíàðîäíè îòíîøåíèÿ è Èíñòèòóòà
ïî ëèäåðñòâî êúì ÓíèÁÈÒ

Íàêðàòêî

:
ВСС прие оставката
на Сотир Цацаров
С 20 гласа "за" единодушно
пленумът на Висшия съдебен
съвет гласува оставката на
Сотир Цацаров като главен
прокурор. Самият Цацаров не
дойде на заседанието, предаде
Топновини.бг. След като
пленумът на ВСС прие
предсрочната оставка,
съдебните кадровици предстои
да изпратят предложението на
президента Румен Радев, който
трябва да издаде указ за
освобождаване на Цацаров.
Цацаров изрази очакване, че
държавният глава няма да
забави издаването на решение-
то. Мандатът на Цацаров няма
да се довършва от негов
заместник, директно новоизб-
раният Иван Гешев ще встъпи
в длъжност. На деня, в който
съм освободен, няма пречка
Иван Гешев да встъпи в
длъжност, заяви Цацаров.

Пуснаха кмета на
Несебър срещу гаранция
от 40 000 лв.
Спецсъдът измени мярката за
неотклонение на кмета на
Несебър Николай Димитров в
парична гаранция от 40 000
лв., съобщиха от съда.
Димитров, който беше
арестуван и обвинен за
купуване на гласове дни преди
вота, беше избран за четвърти
мандат като градоначалник.
Преди около месец той беше
конвоиран от София до
Несебър, за да положи клетва,
след което отново беше върнат
зад решетките. Определението
на спецсъда обаче не е
окончателно и може да бъде
протестирано пред по-горната
инстанция. Заседанието пред
Апелативния спецсъд е
насрочено за 19 декември. От
прокуратурата съобщиха, че ще
протестират. Той ще остане в
ареста, докато не се произнесе
апелативната инстанция,
съобщи БГНЕС. Освен на кмета,
спецсъдът е изменил и мярката
на общинския съветник Петър
Тодоров в "парична гаранция"
от 20 000 лв.

Съдът освободи сина на
Миню Стайков от ареста
без мярка за
неотклонение
Синът на Миню Стайков излиза
на свобода. Софийският
районен съд реши да не му
бъде наложена никаква мярка
за неотклонение. На задържа-
ния в четвъртък син на
алкохолния бос бяха повдигна-
ти две обвинения, припомни Би
Ти Ви Едното е за отказ да
даде документите си на
полицаи, които са спрели
бронирания му автомобил за
проверка. Второто е за
фалшив сигнал към телефон
112, че е отвлечен.

тревожи. Но като цяло
бих казал, че не виждам
никаква заплаха за Русия
от страна на България",
каза посланик Макаров.

Той заяви, че в Русия
все още гледат на Бълга-
рия като "държава на
духа", както я беше
определил големият
руски учен акад. Дмитрий
Лихачов. "Като държава
на духа - да. Като държа-
ва, държаща на думата
си - надявам се, че
всички споразумения,
които има между нашите
две страни, ще бъдат
реализирани", подчерта
посланик Макаров. Той
припомни, че сред неща-
та, които ни свързват, е
общата азбука. "С Бълга-
рия споделяме кирилица-
та, която вие сте ни
донесли в Русия", каза
посланик Макаров и
добави, че неговият син е
кръстен на свети Кирил -
име, което олицетворява

За доброто сътрудничество и
през отиващата си година бла-
годари на представителите на
дипломатическия корпус в Бъл-
гария вицепрезидентът Илияна
Йотова, която беше гост на тра-
диционния прием, организиран
от Министерството на външните
работи. Вицепрезидентът изказа
специални благодарности на да-
мите посланици, с които има ре-
дица съвместни инициативи, съ-
общи Епицентър.бг. В приветст-

Éîòîâà áëàãîäàðè íà äèïëîìàòè÷åñêèÿ êîðïóñ ó íàñ çà äîáðàòà ñúâìåñòíà äåéíîñò

дипломат участва в
конференцията "Прима-
ковски четения" в чест на
акад. Евгений Примаков,
на която се обсъждаха
актуални геополитически
въпроси. Тя се провежда
по инициатива на Форум
"България-Русия", Институ-
та за световна икономика
и международни отноше-
ния към Руската академия
на науките и Института
по лидерство към УниБИТ.

"Акад. Евгений Прима-
ков има огромна значе-
ние за историята на
Русия. Той е направил
много за нашата страна в
един труден период за
нея през 90-те години на
ХХ век. Акад. Примаков
беше и директор на
външното разузнаване, и
външен министър, и
министър-председател.
Неговата работа беше
свързана с възраждането
на руската държавност, с
възраждането на съвре-
менна Русия. Той застъп-
ваше идеите на многовек-
торността и многополюс-
ността във външната
политика. Това са неща,
които са необходими за
стабилното развитие на
нашия народ", подчерта
посланик Макаров.ççççç

вието си Илияна Йотова подчер-
та огромната роля на диплома-
цията в днешния все по-разде-
лен свят. Радикализмът, ксенофо-
бията, отричането на другия не
са били толкова силни от години
насам, затова са ни нужни про-
фесионализъм, добри думи, по-
зитивни послания. През XXI век
е много по-лесно да прокараш
разделителни линии, да сееш език
на омразата, отколкото да проя-
вяваш солидарност, да подаваш

ръка, изтъкна вицепрезидентът и
подчерта необходимостта от за-
силване на ролята на междуна-
родните организации. В европей-
ски план Йотова приветства иде-
ята на Франция и Германия за
двугодишна конференция, посве-
тена на бъдещето на Евросъюза.
Именно този диалог трябва да по-
каже, че в ЕС няма място за
двойни стандарти, разделение на
център и периферия, заяви ви-
цепрезидентът. Разчитам във Ва-

дружбата и сътрудничест-
вото между нашите наро-
ди.

Той заяви, че Москва
отделя сериозно внима-
ние на своите балкански
партньори. "Посланик съм
вече от три години и
правя всичко, за да могат
нашите взаимоотношения
да получат ново разви-
тие. Знам, че и останали-
те руски посланици,
които са акредитирани в
другите балкански страни,
правят същото", каза
посланик Макаров. Висо-
копоставеният руски

От Сдружението на общопрак-
тикуващите лекари в София пре-
дупреждават, че в проекта за Рам-
ковия договор за 2020 г. има тек-
стове, които ограничават право-
то да се лекуват хронично бол-
ните пациенти с лекарствени про-
дукти, заплащани от Здравната
каса. Според сдружението, така
хора с тежки заболявания като
диабет, сърдечна недостатъчност
и по-тежките форми на хиперто-
ния ще трябва да купуват по-го-
лямата част от необходимите им
медикаменти на свободни цени.
От пациентски организации "За-
едно с теб" в обръщение до ме-
диите посочват, че са силно при-
теснени от тези факти и от това,
че се крие проектът на Рамковия
договор. Според проекта на Рам-
ковия договор личните лекари ще
могат да изписват не повече от

Ëåêàðè ïðåäóïðåæäàâàò, ÷å íà õðîíè÷íî áîëíè ìîæå
äà ñå íàëîæè äà ïëàùàò çà ïîâå÷åòî ëåêàðñòâà

три препарата, а когато се из-
ползват комбинирани лекарства
- не повече от два медикамента
за хора с тежки заболявания ка-
то диабет, сърдечна недостатъч-
ност, по-тежките форми на хи-
пертония, обясни Гергана Нико-
лова - личен лекар и член на
Управителния съвет на Лекарс-
кия съюз. До момента НЗОК зап-
лащаше три продукта, независи-
мо че в един продукт може да
има две съставки.

В момента минават на запла-
щане на съставка. Ако вие до то-
зи момент сте взимали три ле-
карства, всяко едно от себе си с
две съставки вътре, вече няма
да можете да ги купите по Здрав-
на каса, обясни Николова пред
БНР. В проектодоговора отпада
и възможността с едно посеще-
ние при личния лекар да си нап-

равиш профилактичен преглед и
да се консултираш при остро за-
боляване. В момента с въвежда-
нето на нови членове тази въз-
можност за пациентите отпада,
предупреди Николова. Пред ра-
диото зам.-председателят на Ле-
карския съюз д-р Николай Брън-
залов потвърди притесненията, че
основният потърпевш ще бъде па-
циентът, а за лекарите ще дове-
де до допълнително администра-
тивно натоварване, което е ог-
ромно и никой няма да се съгла-
си в този му вариант.

Ние настояваме на първона-
чалния вариант. Само с едно по-
яснение  - да се пишат лекарст-
ва по наредба четири. Това ина-
че е с цел икономии и е написа-
но от хора, които никога не са
виждали болни хора и никога не
са ги лекували. ççççç

ше лице България да срещне съ-
юзници за отпадане на Механиз-
ма за сътрудничество и провер-
ка, обърна се Илияна Йотова към
присъстващите посланици на
страните-членки на ЕС. Вицепре-
зидентът посочи, че следващата
пролет предстои преглед на Шен-
генското споразумение, и изра-
зи надежда този процес да за-
върши с приемането на Бълга-
рия и Румъния, които са изпъл-
нили всички критерии.ççççç
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В Декларация на УС на
Българския антифашистки
съюз, разпространена до
медиите и до посланика
на САЩ Н. Пр. Херо
Мустафа, се казва: "Уважа-
ема госпожо Посланик,

Поднесените от Вас
цветя пред паметника на т.
нар. жертви на комунизма
в България пред Нацио-
налния дворец на култура-
та предизвикаха възмуще-
ние и тревога сред българ-
ските граждани, което те
изразиха в социалните
мрежи и многото обажда-
ния в централата на
Българския антифашистки
съюз.

Върху мемориалната
плоча са изписани имена-
та на хората, които са
виновни за
” въвличане на Бълга-

рия във Втората световна
война на страната на
фашистката ос Рим-Бер-
лин-Токио;
” предоставяне терито-

рията на България на
германския Вермахт,
откъдето германски войски
нападнаха и окупираха
Югославия и Гърция и

Îò îðãàíèçàöèÿòà ïðèïîìíÿò, ÷å áúëãàðñêèòå àíòèôàøèñòè áÿõà
ñúþçíèöèòå íà ÑÑÑÐ, ÑÀÙ è Âåëèêîáðèòàíèÿ â áèòêàòà èì ñ êàôÿâàòà ÷óìà

ÁÀÑ: Öâåòÿòà ïðåä ïàìåòíèêà
íà "æåðòâèòå íà êîìóíèçìà"
å ïîêëîíåíèå ïðåä ôàøèçìà

В позиция на ръковод-
ството на ПГ на "БСП за
България" се казва: "По по-
вод гласуването на пред-
седател на КПКОНПИ и
разпространяваната не-
вярна информация, че пар-
ламентарната група на
"БСП за България" не е
имала политическо реше-
ние, заявяваме, че на об-
що събрание на групата,
проведено на 10.12.2019 г.,
с гласуване беше прието
политическо решение - не
подкрепяме кандидатурата
на Сотир Цацаров". Про-
тив това решение гласува-

ÁÑÏ: Èìàõìå ðåøåíèå çà íåïîäêðåïà íà Öàöàðîâ, ãëàñóâàëèòå çà
íåãî íîñÿò ëè÷íà îòãîâîðíîñò

Събития
” 1294 г. - Папа Целес-
тин V абдикира от папст-
вото, което е първият
случай на абдикация на
папа в историята на
католицизма.
” 1519 г. - Експедицията
на Фернандо Магелан
акостира на южноамери-
канския бряг - днешна
Бразилия.
” 1642 г. - Холандският
мореплавател Абел
Тасман открива Нова
Зеландия.
” 1879 г. - Основано е
първото българско
земеделско училище
"Образцов чифлик" край
Русе.
” 1937 г. - Японската
армия превзема китайс-
кия град Нанкин, проявя-
вайки варварска жесто-
кост към местното
население.
” 1966 г. - Американска-
та авиация за първи път
бомбардира столицата на
Северен Виетнам - Ханой.
” 1981 г. - Генерал
Войчех Ярузелски въвеж-
да военно положение в
Полша.
” 2002 г. - Разширяване
на ЕС: Европейският
съюз обявява, че Кипър,
Чехия, Естония, Унгария,
Латвия, Литва, Малта,
Полша, Словакия и
Словения ще станат
пълноправни членки на
Съюза на 1 май 2004.

Родени
” 1878 г. - Адриана
Будевска, българска
актриса
” 1929 г. - Кристофър
Плъмър, канадски актьор
” 1989 г. - Тейлър
Суифт, американска
певица

Починали
” 1466 г. - Донатело,
италиански скулптор
” 1944 г. - Василий
Кандински, френски
художник
” 1947 г. - Николай
Рьорих, руски художник
” 1971 г. - Иван Башев,
български политик,
външен министър от
1962-1971 г.

:
Íà òîçè äåí

Няма да подкрепим приватиза-
цията на ферибота "Героите на Оде-
са", защото парите няма да отидат
в Сребърния фонд.

Това каза народният представи-
тел от ПГ на "БСП за България" Хрис-
то Проданов по време на дебатите
по проекта на решение за привати-
зация на обособена част от иму-
ществото на "Български морски ква-
лификационен център" ЕАД - Варна

ха само трима депутати.
Беше взето решение - кой-
то има друго мнение, да
се възползва от член 58,
ал. 4 на Правилника за ор-
ганизацията и дейността
на Народното събрание и
да изрази различната си
позиция от трибуната на
парламента. Чл. 58, ал. 4
дава възможност "на на-
роден представител, кой-
то има мнение, различно
от това на ПГ, да го изра-
зи в рамките на 3 минути".

Никой от гласувалите за
Сотир Цацаров не направи
публично това. Парламен-

Ñîöèàëèñò: Íå ïîäêðåïÿìå ïðèâàòèçàöèÿòà íà ôåðèáîòà "Ãåðîèòå íà Îäåñà"
- ферибот "Героите на Одеса", пре-
даде Агенция "Фокус".

"Не е нормално Народното съб-
рание със свои решения да нару-
шава законите и да ги погазва. Ед-
на от причините, поради които сме
против това решение, е, че парите
не отиват в Сребърния фонд", каза
още Проданов

Той поясни, че другата основна
причина е, че преди три-четири ме-

сеца е било прието подобно реше-
ние. "Тогава мотивите бяха абсолют-
но същите, корабът е стар, висока
амортизация, високи разходи за
поддръжка и т. н. Така че това е
показател, че държавното дружес-
тво и държавата респективно не же-
лае да се заеме и да се ангажира и
да развива този актив", допълни още
Проданов.

Той попита кой е този частен опе-

ратор, който ще купи този кораб.
"Защо ще го купи този кораб? Най-
вероятно да печели? Не може ли
държавното дружество да печели за
сметка на държавата, а трябва по-
редният актив да се приватизира за
сметка на държавата и държавата
да се лишава от възможността да
печели от този ферибот в случая",
допълни още зам.-председателят на
ПГ на "БСП за България". ç

провеждаха военни опера-
ции срещу Русия;
” обявяване от Бълга-

рия на "символична война"
на Англия и САЩ, за
загиналите 4200 българи,
близо 5000 ранени и
разрушените 2100 сгради
от англо-американските
бомбардировки над София;
” За убитите над 29 210

партизани, ятаци, помага-
чи; за преминалите над 95
595 антифашисти през
полицейските участъци,

затвори и концлагери и
екзекутираните 1500; за
изгорените от полицията
2139 яташки и  партизанс-
ки къщи; за убийството на
над 200 деца под 16-годи-
шна възраст;
” За приемането и

прилагането на безчовеч-
ния Закон за защита на
държавата и за създаде-
ните специално антисе-
митски държавни органи,
виновни за гибелта на 11
000 евреи от Македония,

Беломорска Тракия и
Западните покрайнини в
газовите камери на
смъртта.

Ето защо прогресивна-
та българска общественост
не приема този паметник
като паметник на жертвите
на комунизма. Приема го
като символ на кървавата
дейност на фашисткото
правителство срещу анти-
фашисткото движение в
България, което беше
съюзник на САЩ, Англия,
СССР и другите съюзни
държави по време на
Втората световна война.

Поднасянето на цветя
приемаме като поклонение
пред фашизма в България.

Това буди недоумение
от Вашата постъпка. Такъв
акт е несъвместим с
принципите и практиката
на дипломацията, която
води велика страна като
САЩ.

Пред кого свеждате
глава, на кого поднасяте
цветя?!

Считаме подобно
поведение за Ваша дипло-
матическа грешка", заявя-
ват от БАС. ç

тарната група на "БСП за
България" има политическо
решение за неподкрепа.

Всеки, който не се е съоб-
разил с това, носи своята
лична отговорност". ç
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Èçêóïíèòå öåíè íà ï÷åëíèÿ
ìåä óäàðèõà äúíîòî

75-80% от храната на
трапезата ни зависи от
пчелите. Сега хиляди
пчелни семейства се
продават. Стигнали сме
дъното - няма пари, няма
бъдеще, защото няма
изкупуване на меда. Това
заяви Михаил Михайлов
на пресконференция в
БТА, посветена на ниските
изкупни цени в сектор
"Пчеларство" и липсата на
контрол от БАБХ за здра-
вословното състояние на
пчелните семейства. Той
припомни, че на пчелари-
те след Втората световна
война са давали захар,
примесена с въглища, за
да се поддържат пчелните
семейства, а сега мнози-
на пчелари се отказват от
този бизнес.

По думите на зооинже-

3 ëâ. çà êèëî
íà åäðî óáèâà
áðàíøà,
êàçâàò
ï÷åëàðè

нер Михаил Михайлов
"изкупните цени на меда
удариха дъното от 3-3,20
лв. за кг на едро". Проб-
лемът е от вноса на
украински мед, който по
показатели заради еднак-
вите географски ширини
съвпада с българския
мед. Има по-голям проб-
лем - търговско споразу-
мение между ЕС и МЕР-
КОСУР за ежегоден
безмитен внос на  тонове
мед в ЕС. Държавата да
реши как да подпомогне
пчеларите - да се намес-
ва в ценообразуването на
пазарна икономика, е

невъзможно, призна
Михайлов. "В рамките на
ЕС е невъзможна протек-
ционистична политика, по-
вероятно е директно да се
подпомагат пчеларите,
заяви той.

Той обясни, че пчела-
рите са планирали да
излизат на протест зара-
ди лошото състояние на
сектора, но решили първо
да излязат с искания за
подобряване състоянието
на бранша.

Държавата заявява, че
подпомага или субсидира
тази пчеларската дейност,
но на практика това не се

Държавен фонд "Земе-
делие" (ДФЗ) ще изплати
635 млн. лв., предвидени
за плащания по Схемата за
единно плащане на площ
(СЕПП), и 115 млн. за схе-
мите за обвързано подпо-
магане. Земеделските сто-
пани ще получат субсидии-
те си съгласно разчетите за
декември, които се запаз-
ват без промяна от първо-
начално одобрените дирек-
тни плащания по линия на
Европейския фонд за гаран-
тиране на земеделието в
размер до 750 млн. лв. Съ-
общението е на пресцентъ-
ра на фонд "Земеделие".

ДФЗ планира до 20 де-
кември 2019 г. да плати и
финансовото подпомагане
по мярка 13 от Програма-
та за развитие на селските
райони (ПРСР) 2014-2020
- за необлагодетелствани
райони. За целта на фонда
са необходими общо до
83,8 млн. лв. С решението
на Министерския съвет от
днес се осигуряват допъл-
нителни 41,5 млн. лв., ко-
ито не достигаха, за да са
обезпечи превеждането на
субсидиите на всички кан-
дидати по мярка 13, пода-
ли заявления за Кампания
2019 г.

Козевъди и овцевъди по-
лучиха 22 млн. лева обвър-
зана подкрепа за Кампания
2019

ДФ "Земеделие" продъл-
жава изплащането на фи-
нансовата подкрепа на зе-
меделските стопани за Кам-
пания 2019, информират от
финансовата институция.
Близо 22 млн. лева вече са
били разплатени на 2042
животновъди по Схемата за
обвързано подпомагане за
овце майки и/или кози май-
ки под селекционен конт-
рол (ДПЖСК). Ставката за
плащането на едно допус-
тимо за подпомагане жи-
вотно по ДПЖСК е 80,11
лв. за първите 100 броя жи-
вотни включително и 72,83
лв. за над стотното допус-
тимо животно, съгласно за-
повед от септември 2019
г. на министъра на земеде-
лието, храните и горите.

До момента ДФ "Земе-
делие" е разплатил над 106
млн. лева по схемите за об-
вързано подпомагане за
дребни и едри животни за
Кампания 2019.ç

получава. Липсват пчела-
ри-проверители, статутът
им бе променен, обясни
зооинженерът Михайлов.
Субсидирането на пчела-
рите трябва да е дело на
самата държава.

Ежегодно загиват
стотици хиляди пчелни
семейства, там, където
има условия за третиране
на селски култури. В
Плевен голяма фирма
съди БАБХ, вместо да е
обратното - за това, че
фирмата не прилага
нормативната уредба,
поясни той.

Нямаме българска
марка мед. Около 8 -10
хил. тона пчелен мед
годишно се изнася. Ма-
нол Тодоров успя да
регистрира Странджанс-
кия манов мед, но няма
българска марка мед.
Нашият мед е неразпоз-
наваем на международ-
ния пазар.

Търси се, в Германия
го ползват като подобри-
тел. Трябва да се регист-
рираме и тогава може да
претендираме за по-
висока цена, заяви зоо-
инженерът Михайлов.ç

Законопроектът за маслодай-
ната роза, внесен от Министер-
ския съвет на 16 април тази го-
дина, бе единодушно приет на
второ гласуване в Комисията по
земеделие. На 22 ноември вто-
рото четене на Закона беше от-
ложено, тъй като възникнаха спо-
рове по някои текстове в него.
"Смятам, че сега беше приет еди-
нодушно, защото миналия път ус-
пяхме да си свършим работата.
Имаше само дребни корекции по
конкретни текстове, които тряб-
ваше да се изчистят, за да може
днес да бъде подложен на гласу-
ване", коментира за Агри.БГ Хрис-
то Николов, председател на Про-
фесионална асоциация на розоп-
роизводителите в България
(ПАРБ).

Един от текстовете, по които

Çåëåí ñåìàôîð çà Çàêîíà çà ðîçàòà
е трябвало да се работи, е уреж-
дането на въпроса с регистъра
на розопроизводителите. Но най-
важният момент е бил срокът за
идентификация на насажденията.
"В първоначалния вариант на За-
кона се предвиждаше двугодишен
период, в който Изпълнителна
агенция по сортоизпитване, ап-
робация и семеконтрол (ИАСАС)
съвместно с Областните дирек-
ции по земеделие да извършат
идентификация на насажденията
от маслодайна роза.  На послед-
ното заседание този срок беше
намален от администрацията на
Министерството на 2 месеца, ко-
ето ние счетохме, че практичес-
ки е невъзможно да се случи. От
тази гледна точка това беше съ-
ществена корекция", обясни Ни-
колов.

Следващата стъпка е гласу-
ване на Закона в Народното съб-
рание, след което автоматично
ще започне неговото прилагане
по отношение на доброволната
регистрация на розопроизводи-
телите. "Ще разчитаме на бърза
реакция от страна на Министер-
ството на земеделието за изгот-
вяне на електронния регистър на

Áðþêñåë ðåæå ñ 16,6% ïàðèòå çà Ñåëñêàòà ïðîãðàìà

В Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР) след 2020
г. e предложено намаление от
16,6% спрямо настоящата, която
е по-малка и от първия програ-
мен период. Това коментира зе-
меделският министър Десислава

Танева на форума на Национал-
ното сдружение на общините. Тя
припомни, че дебатът за Много-
годишната финансова рамка
(МФР) продължава, като повече-
то страни членки настояват нас-
тоящият бюджет да се запази.

"Какво ще се реши накрая, ще
определи окончателно бюджетът
и как ние ще подходим. Ако край-
ното решение е настоящото пред-
ложение, ние имаме определени
намерения, които ще обсъдим",
обясни ресорният министър.

Нагласите в Брюксел са МФР
да бъде определена в средата на
следващата година, което обаче
доста забавя всички процеси,
включително и старта на новата
ПРСР. "Към момента страната ни
в лицето на Министерството на
земеделието работи по три SWOT
анализа, които са фундаментът,
който ще определи и как ще из-
глежда националният стратеги-

розопроизводители и розопрера-
ботватели. Необходимо е техно-
логично време Министерството
да възложи на външни изпълни-
тели да изработи въпросния ре-
гистър", уточни фермерът.

Той е категоричен, че този
електронен регистър няма да за-
работи преди предстоящата кам-
пания.ç

Íà 16 äåêåìâðè
èçïëàùàò 750
ìëí. ëåâà íà
çåìåäåëöèòå

чески план", припомни Десисла-
ва Танева.

"Формалното представяне на
стратегическия план на България
е предвидено за април 2021 г.
Най-късно до декември 2020 г.
обаче ЕК ще покани всички дър-
жави членки, за да предадат сво-
ите формални предложения.
Всичко това зависи от продъл-
жителността на преходния пери-
од", коментира наскоро за Агри.БГ
Марио Милушев - директор на
дирекция "Развитие на селските
райони и предприсъединителна
помощ" в Генерална дирекция
"Земеделие и развитие на селс-
ките райони" на ЕК.ç
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Планираната за този
петък предупредителна
стачка на автобусните
превозвачи ще се прове-
де, съобщи вчера предсе-
дателят на Управителния
съвет на Конфедерацията
на автобусните превозва-
чи Магдалена Милтенова.
Протестът ще се изразява
в поставяне на плакати на
автобусите. Ако до месец
от страна на управлява-
щите няма ясни ангажи-
менти за решаването на
проблемите на превозва-
чите, на 13 януари ще има
ефективна стачка със
спиране на линии и
протестни шествия. Спо-
ред Милтенова от 10
години не се прави нищо,
за да се улесни животът

Çàïî÷âà ñòà÷êà íà àâòîáóñíèòå
ïðåâîçâà÷è
Íåðåãëàìåíòèðàíèòå ïðåâîçè íîñÿò
ãîäèøíè çàãóáè îò íàä 300 ìèëèîíà
ëåâà íà äúðæàâàòà è ñà äîâåëè äî
ôàëèòà íà 1500 òðàíñïîðòíè ôèðìè

Институциите на ЕС са
постигнали съгласие по два
от най-спорните въпроси в
пакета "Мобилност", на кои-
то обаче България се проти-
вопоставя. Става дума за
срока, в който шофьорите на
камиони трябва да се връ-
щат в страната и за техните
почивки.Водачите на тежко-
товарни камиони ще могат да
спят не повече от 45 часа в
кабините, а през останалото
време в хотел, който трябва
да се плаща от работодате-
ля. Това е част от постигна-
тото тази нощ споразумение
по пакет "Мобилност" между
Европейската комисия, Евро-
парламента и Съвета.

Шофьорът ще бъде задъл-
жен да се връща в страна-
та, в която е регистрирано

Общественото обсъждане на
тарифите за тол системата прик-
лючва на 16 декември, поради
тази причина няма да коменти-
рам цени, каза вчера на обсъж-
дане по темата с автобусни пре-
возвачи членът на Управителния
съвет на Агенция "Пътна инфра-
структура" проф. Олег Асенов. Той
посочи, че предложените тари-
фи са достатъчно добре аргумен-
тирани. Както е известно, от 1
март всички превозни средства
с обща маса над 3.5 тона ще
плащат ползването на пътната
мрежа не с винетка, а с пътни
такси на база пробега. На 14 но-
ември бяха пуснати предложе-
нията за цени на пътната аген-
ция, разработени съвместно с ек-
сперти на Световната банка.
Проф. Асенов призова и тези, ко-
ито не са доволни и искат раз-
лични цени, да дадат мотивира-
но предложение. До момента не-
доволство има както от собстве-
ниците на камиони, така и от ав-
тобусните превозвачи. Пред жур-
налисти той допълни, че до мо-
мента има повече от 10 стано-
вища.
Олег Асенов допълни, че след

като бъдат анализирани предло-
женията, ще се предложат на Ми-
нистерския съвет за гласуване
окончателните тарифи. В момента
цените за автобусите са разде-
лени на две. Тези с обща маса
до 12 тона ще плащат между 4 и
7 стотинки на километър в зави-
симост от екологичната катего-
рия. За по-тежките автобуси ще
се дължат между 4 и 9 стотинки.
На обсъждането председателят

на управителния съвет на Кон-
федерацията на автобусните пре-
возвачи Магдалена Милтенова
посочи, че при изчисляването на
сумите са взети статистически
данни, а не информация от пре-
возвачите. В резултат бяха съ-
общени данни на база допълни-
телните разходи, че за най-дъл-
гите маршрути на автобусите би-
летите ще поскъпнат с почти лев-
че, а за по-късите с 2 до 5 сто-
тинки. Според Милтенова не се
отчита и фактът, че често няма
пътници или те са много малко,
но курс се прави.
От своя страна Олег Асенов ка-

за пред журналисти, че трябва
да се намери баланс, защото ако
таксите са прекалено ниски, мо-
же да се обезсмисли цялото пре-
минаване към тол система. Ней-
ната основна цел е по-тежките и
цапащи превозни средства (ка-
миони, автобуси и т. н.) да пла-
щат повече и да се увеличат при-
ходите. В момента 60% от пос-
тъпленията от винетки идват от
леките коли, а 40% от тежкото-
варния трафик. Според АПИ това
не е справедливо и с въвежда-
нето на тол системата ситуация-
та ще се обърне. ç

Îñòàâàò îãðàíè÷åíèÿòà çà ñòðàíàòà íè ïî ïàêåòà "Ìîáèëíîñò"

ÀÏÈ ÷àêà
àðãóìåíòèðàíè
ïðåäëîæåíèÿ çà
òàðèôèòå íà
òîë ñèñòåìàòà

Òðèñòðàíêàòà îáñúäè ìèíèìàëíàòà çàïëàòà îò 610 ëâ.,
ðàáîòîäàòåëèòå áîéêîòèðàò

Размерът на минимална-
та заплата за следващата го-
дина беше обсъден на за-
седание на Националния съ-
вет за тристранно сътрудни-
чество. То се проведе в от-
съствието на четирите голе-
ми работодателски органи-
зации. Бизнесът бе предс-
тавляван единствено от Съ-
юза за стопанска инициа-
тива, който е "против" ми-
нималната заплата да бъде
увеличена на 610 лева от Но-
ва година. Българската сто-
панска камара, Българска-
та търговско-промишлена
палата (БТПП), Конфедера-
цията на работодателите и
индустриалците в България
(КРИБ) и Асоциацията на ин-
дустриалния капитал в Бъл-
гария (АИКБ) отказват учас-
тие в националния тристра-

на превозвачите. Сред
основните им искания са
криминализиране на
нелегалните превози,
изключването на автобуси-
те по редовни линии от
обхвата на тол системата и
компенсации за превоза
на хората, ползващи
намаление, и задължител-
ните за експлоатация
губещи редовни линии.

Нов проблем е предло-
жената методика за фор-
миране на компонента
бонус-малус в застраховка-
та "Гражданска отговор-
ност". Частните автобусни
превозвачи искат да имат
и достъп до европейско
финансиране, тъй като до
момента има забрана да
бъдат бенефициенти по

програми на ЕС.
По изчисления на

конфедерацията нерегла-
ментираните превози носят
годишни загуби от над 300
милиона лева на държава-
та и са довели до фалита
на 1500 транспортни фир-
ми. На конференция вчера,
посветена на проблемите
на сектора, беше съобще-
но, че две трети от фирми-
те, регистрирани през 1998
година, вече не съществу-
ват. "Имахме среща в
началото на година с
премиера и там бяха поети
конкретни ангажименти, но
към днешна дата нищо от
тях не е свършено. Единст-
вено Законът за автомо-
билните превози е на
финалната права по съгла-
суване и до седмица би
трябвало да бъде приет от
Министерски съвет", каза
Милтенова.

Председателят на нацио-

налния съюз на автобусни-
те превозвачи Ивайло
Константинов уточни, че
символичният протест
търси медийната и общест-
вената подкрепа. Според
него първата стъпка в
правилната посока от
страна на правителството
може да се направи със
Закона за автомобилните
превози, който да регла-
ментира платените пътува-
ния. По важната стъпка за
Константинов е създаване-
то на нов контролен орган,
който да установява нали-
чието на нерегламентиран
превоз. Той би трябвало да
има част от правомощията
на "Пътна полиция", данъч-
ните и Изпълнителна
агенция "Автомобилна
администрация".

Последният ефективен
протест на автобусните
превозвачи беше през юни
2018 година. Той беше
предизвикан от предложен
Закон за създаване на
Българска автомобилна
камара. След протеста
законопроектът беше
оттеглен. ç

превозното средство, поне
веднъж на 4 седмици, неза-
висимо къде се намира. Ка-
мионите пък ще трябва да
се връщат в държавата, в ко-
ято е регистрирана фирма-
та, поне веднъж на 8 седми-
ци. Според председателката
на транспортната комисия в
Европарламента Карима Де-
ли така се слага край на фир-
мите "пощенски кутии". "Въп-
реки натиска на много стра-
ни членки и техните предс-
тавители в Европейския пар-
ламент ние никога не сме се

отказвали от каботажа и
спечелихме тази битка", каз-
ва Дели.

Камионите и микробуси-
те трябва да бъдат оборуд-
вани с т.нар. "умни тахогра-
фи", които да отчитат меж-
дународните операции, пър-
вите - до 2025-а, а вторите -
до 2026-а година. Потвърде-
но е обаче изключването на
командироването на тран-
спортните работници от об-
щата директива за коман-
дироването.

България ще сезира Съ-
да на ЕС, ако предварител-
ното споразумение между
евроинституциите за паке-
та "Мобилност" бъде окон-
чателно утвърдено. Това за-
яви пред "Хоризонт" пред-
седателят на парламентар-

ната комисия по транспорт
Халил Летифов. Той изрази
недоволство от договорено-
то изискване не само шо-
фьорите, но и камионите де
се връщат в страната си
през определен период от
време: "За мене е изненад-
ващо това, което са напра-
вили Комисията по транс-
порта и Европейският пар-
ламент, защото е пипнато
тук-там, но ограниченията за
нас си остават. Целта е да
се накаже периферията,
разбирайте балтийските
държави, Румъния, Бълга-
рия, което е жалко". Халил
Летифов очаква правителс-
твото ще проведе разгово-
ри по темата следващата
седмица и прогнозира про-
тести на превозвачи. ç

нен съвет заради запазено-
то положение да плащат
първите 3 дни от боледува-
нето. Ще се върнат в кон-
султативния орган, след ка-
то темата за болничните бъ-
де внесена за обсъждане от
партньорите, но отказват да
плащат първите дни.

Вицепремиерът Мариана
Николова - председател на
Тристранния съвет, инфор-
мира, че е получила писмо
от социалния министър, че
до месец след обнародва-
нето на бюджета за следва-
щата година ще се внесе
анализ за обсъждане в трис-
транката и мерки за болнич-
ните. Ася Гонева от КНСБ
поиска партньорите да учас-
тват в изготвянето на този
анализ: "Ние държим да бъ-
дем включени в работен ва-

риант, а не да получим ед-
ни готови мерки, по които
да дадем само мнение".

Асоциацията на органи-
зациите на българските ра-
ботодатели (АОБР) катего-
рично не приема продължа-
ване на вмененото задъл-
жение работодателите да
заплащат първите три дни
болнични - мярка, която
трябваше отдавна да бъде
отменена. Това се отбеляз-
ва в позиция на АОБР във
връзка със състоялото се
заседание на Националния
съвет за тристранно сътруд-
ничество (НСТС), в което
нямаше представители на
работодателските организа-
ции, поради липса на точ-
ка в дневния ред за пред-
ложение за решаване на
въпроса за първите три дни

болнични. Позицията е из-
пратена до медиите от
пресцентъра на Асоциация-
та на индустриалния капи-
тал в България. В нея се
посочва, че "чрез този вме-
нен на работодателите до-
пълнителен ангажимент
фактически биват облагани
тройно - чрез осигуровки-
те, които внасят за своите
работници, дължимите обез-
щетения за първите три дни
от временната нетрудоспо-
собност и изплащането на
допълнителни възнагражде-
ния за заместващи работ-
ници". ç
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- Здравейте, вие гледате "Лице в лице".
Гостът ни днес е президентът Румен Ра-
дев, разговор на живот от "Дондуков".
Здравейте, г-н Президент. Започвам вед-
нага с въпросите, много теми са се събра-
ли, и първият ми - вашите представи за
конституционна реформа, вие обявихте, че
ще направите такава дискусия? Препок-
риват ли се с идеите на кабинета, които
бяха изложени на извънредното заседа-
ние в събота?

- Първо, начинът на реализации на те-
зи идеи не се припокриват с моите, предпо-
лагам и на много хора, представи за демок-
ратичност на законодателният процес.

- Защо?
- Понеже тръгват още в началото със

самото предложение с нарушение на зако-
на за нормативните актове. Къде е общес-
твеното обсъждане? Къде е оценката за въз-
действие? Освен ако, разбира се, управля-
ващите не мислят, че са непогрешими и
общественото мнение за тях няма значе-
ние. Но, вижте този въпрос, и този проб-
лем за ефективното разследване на глав-
ния прокурор, той се поставя от 10 годи-
ни. И чак в залеза на своето управление
г-н Борисов решава изведнъж да даде пред-
ложение, и то в типичен стил, за 20 мину-
ти. Аз не искам да коментирам това пред-
ложение, защото вие знаете много добре,
че президентът е в края на законотворчес-
кия процес, когато дойде при мен вече гла-
суваният закон, тогава давам своето мне-
ние, но аз с интерес ще следя дебатите в
Народното събрание и за мен е интересно
какво мислят българските народни предс-
тавители по този законопроект. Първо, да-
ли той е достатъчен да реши този проб-
лем, второ, дали не влиза в колизия с Kон-
ституцията, защото ние с един закон вме-
няваме независимост на този нов проку-
рор. А по Конституция главният прокурор
упражнява контрол, надзор за законност и
методическо ръководство на всички проку-
рори. А Конституцията има върховенство
над всички други закони. Какво е мнение-
то на народните представители по факта,
че се въвежда една нова мощна фигура в
някои отношения по-силна от главния про-
курор, а я няма регламентирана в Консти-
туцията. И намират ли за нормално про-
курорската колегия, която се доминира от
главния прокурор, да предлага и да изби-
ра неговия надзорник, при положение че
главният прокурор също гласува за него.
И още един въпрос - ако този нов незави-
сим прокурор наруши закона, кой ще го
разследва? Може би пак главният проку-
рор. Така че проблемът е много по-дълбок
и той няма да свърши с този законопро-
ект. Не казвам неговото качество какво е
на този етап, но неслучайно Венецианска-
та комисия издаде препоръки за дълбоки
промени, които да обхващат институцио-
нални промени, нови правила и най-вече
еволюция на политическата култура. А яв-
но това е непосилна задача в един вече
презрял етап от управлението.

- Усещам, че не сте съгласен с това,
което предлага кабинетът, което предлага
и Борисов, но има и още нещо…

- Не. Аз казвам, че очаквам с интерес
дебата. Ще си дам моето мнение, когато…

- Звучи иронично, господин Президент,
защото всичко, което казахте…

- Това е повод за размисъл.
- Това е повод за размисъл. Добре. Обаче

вие ще продължавате ли с вашата идея да
сте инициатор на конституционна промя-
на, конституционна реформа, при условие
че премиерът Борисов, в случая в качест-
вото си на лидер на ГЕРБ, каза - моята
партия няма да участва в консултациите
на президента. Да си направи партия, да
си прави консултации, да си ходи където
иска. Перифразирам, разбира се.

- Защо да правя партия, не разбрах.
- За да инициирате промени в Кон-

ституцията например. И да си правите
предложения.

Íå èñêàì Áúëãàðèÿ äà êàòàñòðîôèðà îò
ñàìîäîâîëñòâî, à äà âúðâè íàïðåä è íàãîðå

Румен РАДЕВ,
президент на

Република
България, в
интервю за

предаването
"Лице в лице"

на БТВ

Ще се
възползвам
от правото,
дадено ми
от чл. 154 от
Конституцията,
да внасям
предложения
за промени
в нея

- Може би господин Борисов не е стиг-
нал до член 154 от Конституцията, където
пише, че президентът има инициативата
да внася предложения за промени само на
един закон и това е Конституцията. И аз
ще се възползвам от това си право. Моята
мотивация не е функция от намеренията на
партия ГЕРБ. Те винаги са добре дошли.
Ако, разбира се, не смятат, че са партия на
статуквото и няма къде да грешат. И както
казах, за тях общественото мнение няма
значение. Мисля, че там има много разум-
ни хора и те приемат много тези позиции,
които аз в момента споделям.

- Но ГЕРБ няма да участват във ваши-
те инициативи. Те няма ли да се обезс-
мислят, когато управляващата и най-голя-
мата партия стои отстрани и не приема
вашата инициатива?

- Каквото и да стане като продукт за
инициатива за конституционна промяна,
аз ще го внеса в парламента. Там те ще
трябва да вземат отношение. Категорич-
но. Всяка една партия трябва да вземе от-
ношение. Но вижте…

- Ако не дойдат тук, ще трябва там -
така разбирам.

-  Те са си там. Но вижте, дебат ще има.
И в този дебат ние няма как да разграни-
чим прокуратурата от цялостния модел на
правосъдната система. Той трябва да обх-
ване и засилването на правата на българ-
ските граждани, тяхното по-силно участие
в контрола и в управлението. Например
това, което казах и в обръщението си пред
парламента - въвеждане на индивидуална
конституционна жалба в нашата конститу-
ция. Но при всички положения във време-
на, в които разделението на властите се
изпразва все повече от съдържание, кога-
то Народното събрание приема лобистки
закони между първо и второ четене - без
обществено обсъждане, без оценка за въз-
действие и отхвърля ветото на президента
дори без дебат. Когато правителството харчи
на тъмно милиарди изкуствено отглежда-
ни излишъци, те идват от капиталовите
разходи, които се блокират. Когато се ши-
ри безнаказаност на престъпност и коруп-
ция, ние трябва да преосмислим ролята и
мястото на българските институции за пре-
одоляване на колективната безотговорност
и ерозията на държавността. За неутрали-
зирането, за обезвреждането на паралелна
власт, която действа зад фасадата на инс-
титуциите.

- Ще кажете ли какво имате предвид
конкретно - за паралелната власт, за ло-
бистките закони?

- Вижте, много можем да говорим тук с
красиви думи, можем да говорим за върхо-
венството на закона и така нататък. Но аз
ще го кажа по-просто. Неведнъж съм каз-

вал, че българите ще заживеят достойно,
когато възпитат политиците си да живеят
само от заплата. И като казвам политици-
те - това са най-вече тези политици, които
вземат управленски решения. Които се раз-
пореждат с бюджет, които определят прио-
ритетите, които сключват договори за об-
ществени поръчки. И има няколко важни
за инструмента, за да го постигнем. На
първо място това е непримиримостта на
гражданите, които да изискват институци-
ите да работят в тяхна полза, а не в полза
на партии, на бизнес кръгове и т. н. Вто-
рият важен инструмент - това е свободата
на медиите. Най-вече разследващите жур-
налисти, които да разобличават прегрешили
политици. И третият най-важен инстру-
мент - това са силни и независими съд,
прокуратура и КПКОНПИ. Които да отне-
мат незаконно придобито имущество, да
запорират и много важно - да вкарват в
затвора. Затова са важни тези промени. Те
са комплексни. Без тях ние няма как да
ползваме този силен инструмент да се въ-
веде наистина ред в държавата, да има за-
конност, да има справедливост, да има сво-
бодна среда за бизнеса.

- Няма ли според вас?
- Сега, тук може да спорим много. Но

защо например бизнесът се оплаква неп-
рекъснато от една правна несигурност, та-
зи непрекъсната смяна на законите, про-
мени всякакви? Тази година например, ако
не се лъжа, за 11 месеца 10 пъти е сменят
Кодексът на труда. И много други условия.
Ако вземем дори бизнес класацията, че ние
се сриваме два пъти в последните може би
5 години. Затова и много българи изнасят
своя капитал, развиват бизнес навън. Но
нека не боравим много с чужди класации,
защото това до голяма степен може да бъ-
де измама.

- Добре. Слушам ви, говорите за пара-
лелна власт, за сриване в бизнес средата,
знаете ли - звучите много черногледо и
така смятат симпатизантите на ГЕРБ и
хората от ГЕРБ, дори и Борисов. Защото
от другата страна кабинетът казва - вие
знаете, вдига се кредитният рейтинг на
кабинета, идват нови заводи, всеки ден
режа лентичка, казва премиерът Борисов,
а вие говорите черногледо, сякаш нищо не
се случва?

- Аз говоря амбициозно. И така трябва
да разсъждава всеки българин. Ние сме
изостанали толкова много от другите из-
точни европейски държави, с които имах-
ме равен старт, че трябва да направим мно-
го, много повече. И аз искам да направим
повече. Но ако ние не кажем къде са проб-
лемите, със самодоволство ние няма да ги
решим. Казахте интересна фраза - кредит-
ният рейтинг на кабинета. Той не е на
кабинета, той е на България.

- Кредитният рейтинг на София, на
държавата.

- Но вижте, пак казвам - не е много
добре да се осланяме на всякакви външни
класации, фокусът нашият трябва да бъде
тук.

- Защото не ви харесват ли? Защото
показват развитие ли? Защото опроверга-
ват вашето черногледство ли?

- Не. Напротив. Те го аргументират. По-
точно совите не са това, което са. И сега
ще обясня, но когато премиерът с такава
охота и възторг чете тези листчета на рей-
тинговите агенции "Стандард енд Пуърс"
и така нататък - аз мисля, че би трябвало
неговите подчинени да му кажат, че на сай-
товете на неговите министерства - Минис-
терството на финансите, Националния ста-
тистически институт, има историята за мно-
го години назад. И ако се върнем назад…
да - ние получихме кредитен рейтинг ВВВ,
което е добре наистина, над нас има само
A, AA, AAA и т. н., А+ накрая. Но ние
сме имали кредитен рейтинг ВВВ, но + ,
плюсчето е много важно. Знаете ли кога?

На стр. 7
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Аз не говоря
черногледо,
а говоря
амбициозно.
И така
трябва да
разсъждава
всеки
българин

2006 до 2008 г. Кой беше на власт, вие
спомняте ли си?

- Кажете.
- Вие трябва да ги следите тези неща.

2006 - 2008 г., преди да дойде господин Бо-
рисов на власт, ако не се лъжа - Тройната
коалиция. След това на другата година плюс-
чето изчезва и ние почваме да си понижа-
ваме кредитния рейтинг и сега ние възста-
новяваме рейтинга ВВВ от 2013 г. Плюсче
още не сме постигали. Това, което Тройната
коалиция го има, може би ще го постигнем
някога. Но това не е най-важното. Искам
да ви посоча, ако направите сметка, в "B"
отбор кои държави са около нас, с нашия
кредитен рейтинг.

- Какво разбирате под "B" отбор, има-
те предвид "B"-тата в кредитните рейтин-
ги ли?

- Да. Но за да ме разберат някои по-
добре, "B"отбор, B група, А група и т. н.
Но в "B" отбора са Андора, Португалия,
Италия, Унгария, Тринидад и Тобаго, Ин-
донезия и т. н., да не изброявам. А в "А"
отбора, където са отличниците, са Аруба,
Панама, Перу, Филипините. Тоест ние
трябва да даваме дефинициите, когато ци-
тираме някакви резултати. Този рейтинг не
мери силата и посоката на развитие на
една икономика, защото, виждате, ние сме
в група с държави, които са и в икономи-
чески възход, които са и в рецесия, като
Италия например. Той мери, по-скоро то-
ва е една субективна оценка на вероятността
за твоята възможност да покриеш своите
дългови задължения.

- Аз мога да предположа какъв би бил
отговорът, да кажем, на премиера, за ко-
гото това е радост, а той го каза и в "Лице
в лице" преди седмица - това е злоба. Това
е злоба, умират от злоба, че управляваме
толкова добре.

- Не. Това е реализъм. Аз вече невед-
нъж съм говорил, не знам, това може би е
наследство от моята предишна професия,
която аз дълбоко уважавам. Но там още
веднъж да ви кажа - слизаш от полета, ако
има нещо добро - половин минута. Оста-
налите два часа са за разбор за грешките
и причините, защото ако не ги отстраниш,
ако не ги осмислиш, ако не ги посочиш -
на следващото излитане може да си мър-
тъв. Аз не искам България да отива надо-
лу, не искам България да катастрофира от
самодоволство. България трябва да върви
напред и нагоре. Но да ви кажа за другото
по кредитния рейтинг - борбата с дълга.
Нали премиера Борисов това го дава като
огромно постижение, наистина има резул-
татите, ние снижаваме брутния държавен
дълг. Само че от къде тръгваме? 2009 г.,
когато той поема управлението този бру-
тен държавен дълг е бил по-малък от 10
млрд. - 13 % от БВП. След това расте и
2016 г. той го нараства три пъти в негово-
то управление, три пъти става, по памет,
28 млрд. - 29%. И сега плавно намалява и
отива някъде на 23 млрд., или 23%. Тоест
днес излиза, че Борисов полага неистови
усилия да ни спаси от Борисов, от прова-
ла в предишните му мандати, където този
дълг е набъбнал три пъти. Затова аз ви
казвам - да ги оставим тези неща. Да,
правителството полага усилия да си по-
добрим параметрите, да се привличат ин-
веститори. Но това трябва да става с по-
добряването на бизнес средата. И за мен
най-важният рейтинг не трябва да идва
отвън. Най-важният рейтинг според мен
за едно правителство това е благополучие-
то, благосъстоянието на гражданите.

- Разбрах ви. Но понеже все пак имаме
лимит в това интервю, а искам много въп-
роси още да ви задам, господин Прези-
дент.

- Заповядайте.
- Кажете, вие написахте мотивите, но

нашите зрители едва ли са чели в детайли
всички тези мотиви. Кое е най-краткото
изречение в отговор на въпроса - защо
отказахте да подпишете указа за назнача-
ването на Иван Гешев за главен прокурор
след първото му избиране от ВСС и го
върнахте? Защо? Най-краткото изречение.

- Аз много ясно се аргументирах. Защо-
то нямаше състезателна процедура, няма

състезателност. Тази практика не трябва да
се пренася, а тя се пренася и навсякъде.
Тя се пренася при строителството на ма-
гистрали, тя се пренася в ремонта 500-
милионен на язовири, където имаме пра-
вителството... пак ще кажете, че съм чер-
ноглед, но аз ще си го кажа, то се вижда.
Те резултатите се виждат. Използва се една
огромна обществена необходимост, пример-
но за магистрала "Хемус". И хората са пра-
ви, хората искат магистрала. Ние ужасно
закъсняхме.

- Ами искаме, да. И вие сигурно искате
магистрала?

- Разбира се, всички искаме. Само че тя
трябва да бъде направена в съответствие
със законите и да гарантира прозрачност,
конкурентност, обективност, качество. За-
щото всичко накрая е свързано с качество
и ефективност, ефикасност на разходите.
Когато без никакво обсъждане изведнъж
се дават 1 млрд., 340 млн. без санкция на
парламента и се започва от там нататък
една много сложна верига. Тези пари се
дават на АПИ, АПИ сключва договорен
хаос. Това е напълно в рамките на закона.
С "Автомагистрали" също 100 % държав-
но предприятие - да, ама то няма никакъв
капацитет да строи магистрали, не е стро-
ило магистрали. И от тук нататък става
интересното. Под каква форма "Автома-
гистрали" се разплаща и с кого, и защо?
Те не могат да сключат договор, те не мо-
гат да превъзлагат. И трябва от тези въп-
роси да се интересуваме, дали с наемна
техника, дали с договор за услуги, по как-
ви критерии за качество, по какви крите-
рии за избор. Същото е и с язовирите.
Там, от една страна, са ДКК (Държавната
консолидационна компания) и държавно-
то предприятие "Монтажи". Но затова каз-
вам - конкурентност, прозрачност, отчет-
ност и отговорност. Това е пътят. Иначе,
да, обществената необходимост е налице.
Но ние трябва да си задаваме все повече
въпроса как - как строим, как ремонтира-
ме, как обучаваме децата си.

- Господин Президент, всички тези сму-
щаващи неща, които казахте, в които се
съмнявате, бяха в отговор на моя въпрос
- защо не издадохте още веднага указ на
господин Гешев? Сега, да продължа въп-
роса си.

- За втория път или за първи път…
- За първия път, а втория път се коле-

баехте, защото го забавихте. Не, не, ми-
сълта ми е - съмнявате ли се, че той ще
може да провери тези факти, които каз-
вате? Това дали не беше отговор на въп-
роса ми - защо не издадохте веднага указ?

- За първия път казах. Ние трябва да се
научим, че принципът на конкурентност,
на прозрачност трябва да важи за всички
сфери в социално-икономическия живот на
страната.

- И за язовирите, и за магистралите, и
за главния прокурор.

- За всичко. Те са вързани. От това за-
виси благосъстоянието ни, от това зависи
качеството на живот. От това зависят до-
ходи, пенсии, прозрачна среда, бизнес среда
и т. н.

- А казахте ли ги тези неща на минист-
рите? Негови министри гостуваха тук, на-
ши български министри, нали, на Бори-
сов, бяха наскоро при вас. Казвате ли те-
зи неща на министрите на Борисов?

-  Да, имахме откровен разговор с тях.

Аз съм им казвал
много и много пре-
ди. Но това нещо
трябва да го осъзнае
обществото. Трябва
да осъзнае, че избо-
рът на главен про-
курор не е нещо аб-
страктно, което не
влияе пряко на не-
го. Както и с начи-
на, по който строим,
ремонтираме, гра-
дим и т. н. Защото
начинът на вземане
на решения, начи-
нът на случване на
нещата има пряко
влияние върху нас,
върху съдбата ни,
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върху живота на нашите деца и за напред.
България е страна с ограничени ресурси,
отчитайте го. И природни, и финансови,
икономически, демографски. Значи ние
трябва да държим много на качеството.

-  Разбрах ви. Обаче протестиращите
срещу избора на Гешев в опит да ви под-
тикнат да сезирате Конституционния съд
коленичиха тук пред сградата, какво си по-
мислихте и дали това, че една група хора
ви заплашваха с импийчмънт, ако вие не
издадете втория указ, не ви ли мотивира и
вие си казахте - сега, дето ще ме разслед-
ват и прочее, по-добре, да издам този указ?

-  Вижте, аз се старая да се водя от
рационални, а не от емоционални мотиви.
Да, разбирам тези хора, разбирам какво
искат да ми кажат. Но не приемам такъв
акт. Няма нужда. И никога не съм го тър-
сел. Очаквам гражданското общество да
осъзнае своята сила и не да моли, а да
настоява, да търси отговорност за спазва-
не на закона, за зачитане на морал. А ина-
че с импийчмънта - вижте, това изобщо
не ме интересува. Да, има такива закани
периодични…

-  Ако не бяхте втория път издали указ,
няколко човека го казаха - следва импий-
чмънт, той ще наруши Конституцията.

- Това единствено законът какво пише в
Конституцията ме мотивира, а не че някой
иска импийчмънт. Аз съм го заявил и пре-
ди. За мен изобщо не е важно колко време
ще бъда президент, а какъв президент ще
бъда. Аз следвам своите принципи.

-  Има и трети вариант на този отго-
вор. Пак ще цитирам премиера Борисов,
просто защото интервюто му с мен в "Ли-
це в лице" беше преди седмица и той каза,
че вие всъщност много си харесвате Ге-
шев. Правите го, за да влезете в новините
с това разиграване, тук си се прегръщате,
целувате с Гешев, а пък неговият брат е
ваш охранител. Беше ли един вид флирту-
вате си тук с градската десница, а всъщ-
ност си искате много Гешев?

- Не. Аз не искам да влизам в такава
полемика, защото това…

- Охранител ли е брат му, това да по-
питам?

- …не са моите методи. Някой пак тър-
си под вола теле. Полковник Георги Ге-
шев - това е братът на прокурор Гешев,
има дълга кариера в НСО, много преди
Иван Гешев да поеме специализираната
прокуратура и да стане, да бъде избран за
главен прокурор. Той беше назначен като
ръководител на екип в моята пряка охра-
на. Пряка, която е денонощно с мен, тези
екипи. Още в момента на моето избиране
за президент, без да знам и да съм се
интересувал изобщо кой какъв е, има ли
брат, сестра, братовчеди и т. н. Аз съм с
отлични впечатления от него, прекрасен
професионалист и човек. Но отдавна той
не е част от моята пряка охрана. Относно
това защо е бил Иван Гешев тук, в прези-
дентството, преди да му издам указа за-
щото това е моята практика и това е нор-
мално. Преди всеки указ, аз каня събесе-
да, провеждам такава беседа и това важи
за всички, досега винаги съм процедирал.
А иначе прегръдките и целувките не са
част от моя политически репертоар. За раз-
лика от господин Борисов, аз използвам
други форми на общуване.
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Президентът
Румен Радев

участва в 9-ата
годишна среща
на българските

олимпийски
отбори по
природни
науки и ги

поздрави за
постиженията

им през
изминалия

състезателен
сезон. Събитие-
то се състоя в
Националния

археологически
институт с

музей при БАН.
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Не виждам
бъдещето
на НАТО като
съюз между
продавачи и
купувачи,
а като съюз
на суверенни
държави, на
партньори

- А сега ще подпишете ли указа за пред-
срочно освобождаване на Цацаров от поста
главен прокурор, за да поеме, днес, знае-
те, избраха го за шеф на антикорупцион-
ния орган с красивото име КПКОНПИ.

- Нека изчакаме процедурата. Утре (днес
- бел. ред.) има пленум на ВСС, те са на
ход. Тогава ще дойде при мен тяхното ис-
кане…

- Нямате решение. Ще чакате тяхното
първо?

- Не, аз казвам, че следвам процедури-
те. И не искам предварително да казвам
какво ще правя. Нека всеки си извърви
пътя, всеки си носи отговорността.

- От тук нататък. Казвате никой наси-
ла не може да бъде задържан на ника-
къв пост.

- Разбира се.
- Сега, какъв знак е според вас това, че

в посолството на САЩ у нас ще има спе-
циално назначен човек, който ще отгова-
ря за свободата на словото, за малцинст-
вата и за върховенството на закона. И
като добавка - вие чухте новата посла-
ничка, която каза - ние ще санкционира-
ме корумпирани български държавни мъ-
же, политици и техните семейства с отказ
от издаване на визи. Как си го обяснява-
те това? Че те ще наказват хора, които у
нас все още няма много наказани?

-  Вижте, трябва да се отнесем с цялата
сериозност към едно такова намерение. Това
е ясен знак от Държавния департамент, че
в България явно има ненаказана коруп-
ция по високите етажи на властта. И ако
направим справка в световен мащаб кои
други държави спрямо тях са въведени та-
кива визови санкции, ще открием, по па-
мет цитирам, но Иран, Пакистан, Ерит-
рея, Нигерия, Камбоджа, разбира се, и Ру-
сия, и Китай са тук. Така че вкарването ни
в една такава група е имиджова щета за
нашата страна. И това няма как да не влияе
и на нашите отношения със САЩ. Но аз
не искат тук да се заблуждаваме - никой не
може да реши нашите проблеми с коруп-
цията отвън. Няма кой да вкара българс-
ките корупционери в затвора, освен бъл-
гарската прокуратура и българския съд. Ня-
ма кой.

- Няма кой. Добре. Понеже все пак сме
с ограничено време ще помоля за по-крат-
ки отговори, защото много теми останаха
извън това, което си казахме дотук. Смя-
тате ли, че България може да бъде заоби-
колена с "Турски поток", така както каза
Путин, както заплаши, обвинявайки ни,
че го бавим? Макар и опровергано от пре-
миера и от правителството.

-  Вижте, ние не трябва да се мотивира-
ме и да се съобразяваме със заплахите на
господин Путин, а трябва да се мотивира-
ме с нашия интерес, нашите амбиции. Бъл-
гария след провала на "Южен поток" дали
може да остане на европейската газова кар-
та като държава на транзит на газ. Това
трябва да бъде тук нашата амбиция. И да,
правителството полага усилия, но все пак
и някои неща трябва да се отчетат, че това
запазване след толкова забавяне си има и
цена. Защото тук трябва да бъдем открове-
ни и това хората трябва да го знаят. Ние,
българите, с нашите пари плащаме, за да
може руският газ да стигне до Европа. И
тук трябва да има много откровена оценка
и мотивировка за формирането на цените,
защото ние плащаме. Трябва да видим ка-
къв е планът за изплащане, за връщането
на тези пари, в какъв времеви период. Не
виждам и анализ на оценката на риска.
Ние ще можем ли да си върнем парите,
кога ще стане. Говорим може би, чувам
различни разчети, след 15 години. 15 го-
дини са много дълъг период. За 15 години
ще се построят и много терминали за втеч-
нен газ, ще има, надявам се, много дивер-
сификация, надявам се най-сетне да се пос-
трои интерконекторът между Гърция и Бъл-
гария, което чакаме отдавна. И да може да
даде някаква, макар и минимална, дивер-
сификация, защото, знаете, капацитетът е
3 млрд…

- А вие смятате ли, че ние умишлено
бавим строежа?

- Тук трябва да отговори правителството.

- Те отговориха, че няма такова нещо.
По 5 км, пак Борисов лично, освен ми-
нистърът на енергетиката.

- След като премиерът е казал лично,
значи трябва да му вярваме.

- А вие вярвате ли му всъщност?
- Аз не вярвам на думи, не вярвам на

хартия, освен ако няма документ с подпис,
вярвам на резултати.

- Ще има трети въпрос, който може да
ви прозвучи, че е твърде личен. Но все
пак, чудила съм се, ако кабинетът беше
решил да купи "Грипени" вместо амери-
канските самолети, щеше ли да има този
конфликт между вас и Борисов? Това не-
доверие, това дебнене.

- Ако кабинетът беше решил да купи
"Грипени" по начина, по който купи F-
16, аз щях да съм абсолютно същият
върл противник. Искам много ясно да
кажа за пореден път - за мен няма зна-
чение "Грипен", "Еврофайтер", "F-16". То-
ва, което залагах като ръководител на
тази група за избор на нов самолет във
ВВС, върху който работихме много дъл-
ги години, е прозрачен, конкурентен, от-
крит процес, процедура, която да избере
най-доброто съотношение качество-цена.
Това, което българското правителство
направи, сега вие ме провокирате, пак
ще се върна към премиера. Той многок-
ратно, чух във вашето интервю, казва -
ние не сме Сърбия, ние не сме Турция.
При нас има прозрачни, открити проце-
дури, когато говореше за "Турски поток".
Е, а като каква държава постъпихме, ко-
гато изведнъж каза - купуваме F-16, за-
щото така мисля, че е най-доброто и да-
же плащам накуп. Ей така, защото ми е
кеф.

- Разбрах отговора.

то на производители и купувачи. Защото,
ако ти си мощна икономика и произвеж-
даш собствена отбранителна продукция, то-
гава, когато влагаш тези големи разходи
за модернизация, ти ги влагаш в огромна
степен в своята икономика. Това не е то-
вар. Ти стимулираш икономиката, своите
социални системи, осигуряваш работни
места. Но когато по-малки държави, които
нямат тези икономически възможности, са
длъжни и те да достигнат до там и да се
модернизират 100%, това им го казах на
всички, 100% от нашите разходи отиват
при някой от вас. Строго определени. И
тогава за нас това е истински товар, за-
щото той отнема от възможността да раз-
вием икономика и социални системи. И аз
не виждам Алианса, неговото бъдеще, ка-
то съюз между продавачи и купувачи. А
като съюз на суверенни държави, на парт-
ньори, които заедно градят своята отбра-
на, заедно развиват технологии и заедно
произвеждат отбранителна продукция. За-
това отправих ясно предложение. Когато
сключваме такива договори, ние, по-мал-
ките държави, когато купуваме, да имаме
програми за разсрочено плащане там, къ-
дето българското правителство се прова-
ли. Да имаме програми…

- За F-16 ли имате предвид, там ли се
провали според вас?

- Плащаме всичко накуп в аванс. Прог-
рами за индустриално сътрудничество, прог-
рами за трансфер на технологии. Вие зна-
ете, че покрай F-16 ние сключихме също
договор за индустриално сътрудничество.
Вие няма да го разберете, защото е скрит,
но за мен в този договор няма реални па-
раметри, няма реални срокове.

- Вие виждали ли сте го?
- Аз съм го виждал, чел съм го с детай-

ли. За мен и това, което знам други държа-
ви, които постигат, ние трябваше да нап-
равим много повече. Тук трябваше да се
фокусираме. Но нищо. Аз съм му предло-
жил и на президента Тръмп на обяд, пред-
ложих нека да направим така - след като
ние сме тук клубът на държавите 2%, 9
държави, направете така, господин прези-
дент, че когато купуваме от вас, да има
много стабилна подкрепа от американско-
то правителство точно за индустриално сът-
рудничество и за трансфер на технологии.
За да може да няма тази технологична без-
дна, тази икономическа бездна. Не може
един съюз да съществува дълго време, ако
тази бездна расте. Та това е инициатива,
добра, тя се прие между другото с огромен
интерес и от президента Тръмп, който каза
- да, това може да бъде deal, и то много
добър. И от международния секретариат на
НАТО получих поздравления от почти
всички лидери. Това влезе в техния ин-
формационен обмен и в момента Алиан-
сът се задвижва по тази инициатива. Не
защото я няма между различни държави и
фирми, тя я има, но я няма като регла-
ментирана политика и цел на НАТО. И
ето как една по-скромна държава като нас
може да бъде генератор на идеи и полити-
ки, които сближават, но допринасят и за
нашия национален интерес.

- 30 секунди. Дайте ми възможност за
още един въпрос.

- Ето, премиерът Борисов утре, мисля,
има среща, отдавна планирана, с генерал-
ния секретар на НАТО. Аз се надявам, че
България ще продължи, ще бъде генера-
тор и поддръжник на тези идеи. И следва-
щите наши сделки да бъдат ето така съп-
роводени. Слушам.

- Наистина сме на финала. С да и не.
Тъй като знам, че получавате в пълен обем
информация от спецслужбите заедно с та-
зи на премиера, кажете вярвате ли в шпи-
онската руска афера, достоверна ли е, ис-
тинска ли е, опасна ли е? С да и не.

-  Не коментирам докладите на служби-
те и действията на разследващите органи,
но България трябва да защитава своя на-
ционален интерес и суверенитет, незави-
симо каква е цената.

- Добре. Много благодаря за този раз-
говор. Останаха много въпроси.

- Благодаря и аз. Следващия път.
- Да. Надявам се да има следващ път,

защото винаги е добре властта и хората
да си говорят. Не аз и вие. Благодаря.
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- За мен типа самолет няма значение.
Но българското правителство погази отк-
рития, честен конкурс, който да ни даде
най-добри условия. И това тепърва ще но-
си своите последствия.

- Между другото вие на срещата в НА-
ТО казахте нещо, няма да търся, имам го
цитата, извадила съм си го, но понеже
сте вие, моята перифраза ще я уточните.
По време на обяда с Тръмп беше, нали
така, че не може в НАТО едните само да
са купувачи, а другите да са продавачи.
Какво имахте предвид?

-  Не, аз го казах пред всички лидери.
Всички 30, да приветстваме и Република
Северна Македония, тя беше 30-ият нов,
очакваме да стане член. Там се правят дек-
ларации, всеки лидер има възможност да
говори 3 минути за така необходимата ни
в момента солидарност, единство на съю-
за, че се подкрепят всички инициативи, че
всеки един декларирал - да, че ще достигне
2 % и ако е достигнал, ще ги поддържа от
разходите за отбрана.

- Ние сме отличници, нали?
- Ние сме суперотличници тази година.

Догодина няма да сме, ние падаме, след-
ващата още повече падаме, много под 2%.
Но аз направих нестандартно изказване и
предложение. Защото в момента ние се раз-
деляме по тази граница - fair burden sharing,
или справедливо разпределяне на разхо-
дите. Кой е под 2%, кой е над, аз казах -
има друга линия, която ни разделя, и то
много съществено. Но никой не я посоч-
ва, никой не я дискутира. А това е делене-

8

На срещата на върха на НАТО с генералния секретар
на Алианса Йенс Столтенберг и британския премиер Борис Джонсън.



СъботникСъботник
Година XII. Брой 47, 13 декември 2019Приложение на ÇÅÌß

� 11

Êåíåò Áðàíà
èçáðà Ëèëè

Äæåéìñ
çà ðîëÿòà íà

Ïåïåëÿøêà



ЗЕМЯ 13 декември 2019СЪБОТНИК

приложение 10. ÐÎÄÅÍ ÊÐÀÉ

Ако покрай всички диску-
сии около "превода" на ро-
мана "Под игото" ви влече
към автентичната атмосфе-
ра от онова време, когато Ва-
зов е бил младеж, ще го усе-
тите в Къпиновския манас-
тир, недалеч от Велико Тър-
ново.

Днес той е по-известен ка-
то рокерско сборище и зара-
ди къмпинга си, който се
оказва едно от най-популяр-
ните места за такъв тип ту-
ризъм в България. Дори ско-
ро ще има къщички в дърве-
тата за съвременни робин-
зоновци, които ще приютя-
ват от двама до четирима гос-
ти на двадесетина квадрата.
Те ще бъдат разположени на
4 метра височина между ши-
роколистните дървета, от ко-
ито ще бъдат сковани.

Иначе самият манастир е
като картина от 1864 г., зас-
тинал в епохата, в която се
развива действието на "Под
игото" - края на Възражда-
нето в предосвобожденска

Шедьоврите на първомайстор
Колю Фичето

Къпиновският манастир
прилича на „Под игото“

България. През 1835 - 1845
г. черквата е придобила се-
гашния си вид. След 2 годи-
ни светата обител ще закръг-
ли невероятните 750 години.

Основана е от цар Конс-
тантин Тих от династията
Асеневци, недалеч от него-
вата столица де юре, а спо-
ред легендите - от Свети Сер-
гий Къпиновски. В края на
18-и век го управлява Соф-
роний Врачански, също
впоследствие канонизиран.
Половин век след него е за-
вършена черквата със стено-
писите, каквито ги виждаме
днес.

В следващите две десети-
летия израстват сегашните
манастирски сгради, двата
параклиса и останалото.
Първо Филип Тотю, а после
Левски, Ангел Кънчев и Ма-
тей Миткалото са били при-
ютявани от монасите. След
Освобождението и дори при
социализма духовното място
продължава да приема вяр-
ващи.

Недалеч от него е Къпи-
новският водопад, който не е
толкова атрактивен с висо-
чината си - около 7 метра,
колкото с образуващото се
под него езерце или басейн,
където е много приятно чо-
век да се разхлади през ля-
тото, както със сигурност от-
коле са правели монасите. И
то даже и онези от близкия
Плаковски манастир. Той е
по-стар от Къпиновския - още
от времето на цар Иван-Асен
Втори, изглежда и по-автен-
тичен, макар и да е в по-
лошо състояние.

Тук е едно от първите мес-
та, където игуменът на съ-
седния манастир Софроний
Врачански донася своя "Не-
делник" - нещо като начало
на родната литература. За-
ради характерните арки мно-
зина смятат, че в последната
си версия основната част от
обителта е правена от Кольо
Фичето - най-прославения
ни строител и архитект от
Възраждането.

Възрожденският архитект
и строител Колю Фичето е
останал в историята ни ка-
то уважаван и обичан бъл-
гарин, а мнозина се възхи-
щават на таланта му и до
ден днешен.

Никола Фичев се счита
за една от най-ярките рене-
сансови фигури на Българ-
ското възраждане. От свои-
те съвременници е бил це-
нен като майстор (уста), а
от наследниците си - като
всепризнат първомайстор на
националната архитектура.
Много са мостовете, къщи-
те, църквите, камбанариите
и чешмите, които е сътво-
рил с ръцете си и е вложил
частица от себе си в тях.

Храм "Св. Троица" - съг-
раден през 1867 г., е един от
най-интересните архитектур-
ни паметници в Свищов. Де-
ло е на уста Кольо Фичето.
Храмът е пострадал много
при земетресението от 1977

г., но през 1992 г. реставра-
цията му е завършена.

Храмът е в най-високата
част на тогавашния град.
Иконостасът е изработен от
дебърския майстор Антон
Станишев през 1870-1872
година. 73 от иконите са из-
писани от Николай Павло-
вич. Камбанарията на цър-
квата е добавена през 1886
г. - изпълнена от Генчо Но-
ваков. Над 120 празнични
икони са дело на Нестор
Траянов.

Мостът на Фичето над
река Росица - Севлиево е
прочут. По време на Кримс-
ката война (1853-1856) дви-
жението на войска, пътни-
ци и стока се засилило. На
местната власт било възло-
жено със свои сили да орга-
низира построяването на ка-
менен мост. За главен май-
стор на строежа на моста бил
ангажиран майстор Никола
Фичев от Дряново. Това би-
ло истинско изпитание за
възможностите на майстора.

Магичното очарование на Мелник
В Европа все още има

места, които не са превзе-
ти от масовия туризъм. Ня-
колко германски издания
препоръчват различни дес-
тинации в България - нап-
ример Мелник или Балчик,
пише "Дойче веле".

"В това място има мно-
го магия", пише вестник
"Берлинер Цайтунг" в ре-
портаж за Мелник, негова-
та природа и вино. В град-
чето с около 200 жители

рядко ще видите наплив от
туристи. А това е твърде
жалко, защото регионът
около Мелник крие съвсем
особен чар", посочва изда-
нието и разказва накратко
за историята на града, раз-
положен в граничния реги-
он между България и Гър-
ция.

В наши дни Мелник
привлича туристи, които
ценят планинарството, кул-
турата и традициите на ре-

гиона, както и природолю-
бители, които идват да раз-
гледат прочутите пясъчни
пирамиди край града. Мно-
зина харесват добрата мес-
тна кухня и виното. Имен-
но с виното си Мелник е
известен в цялата страна.
Широката мелнишка лоза е
един от най-старите вине-
ни сортове, отглеждан още
от траките, живели тук 5000
години пр.н.е. Днес тя се
среща само в Мелник и се-

лата наоколо. Мелнишкото
вино е било сред любими-
те и на Уинстън Чърчил.

Някога в района на Мел-
ник е имало четири манас-
тира, от които днес е оста-
нал само един - Роженски-
ят. Никой не знае със си-
гурност кога точно е пост-
роен той, но в хроники се
споменава далечната 890 г.
Най-старите съхранени ру-
ини обаче са от 13. век. По-
късно пожар унищожава
манастира, затова днешни-
те сгради на манастира са
от 18. и 19. век.
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Жените победиха: обявиха най-добрите
актриси на годината

Американската
актриса Бри Ларсън
от "Отмъстители"
оглави класацията за
най-добри звезди от
киното и телевизията,
в списък на портала
IMDb. В тройката на
лидерите се оказа и
Емилия Кларк, из-
пълнила ролята на
майката на драконите
в "Игра на тронове",
а също и Ерин Мори-
арти от сериала
"Момчета". Последен

в списъка е Хоакин
Финикс в главната
роля на най-обсъжда-
ния филм - "Жокера".
Психологическият
трилър на режисьора
Тод Филипс събра от
прожекции повече от
1 милиард долара.
Това привлече внима-
нието към Финикс,
издигна го на гребе-
на на вълната.

Актрисата Бри
Ларсън е родена в
Сакраменто, щата

Лара Фабиан ще пее
в зала „Арена Армеец“

Заради световното
си турне - "50", Лара
Фабиан пътува с
голям екип, в който
има и личен готвач.
Събитието ще се
състои на 16 декември
в "Арена Армеец".

Световното й турне
започна тази година
и ще продължи  през
2020 г. По време на
обиколката певицата

Сър Кенет Чарлз
Брана е роден в анг-
лийското протестантско
семейство на дърводе-
леца Уилям Брана и
Франсис. На 23 годи-
ни Кенет се присъеди-
нява към Кралския
Шекспиров театър, къ-
дето поема главните ро-
ли в "Хенри V" и "Ро-
мео и Жулиета". Но
скоро за него това за-
почва да изглежда
твърде голямо и без-
лично и актьорът осно-
вава своя собствена те-
атрална трупа - "Рене-
санс", един от основни-
те покровители на коя-
то става принц Чарлз.

На 29 години Бра-
на режисира филма
"Хенри V" и играе в не-
го (1989), заедно с то-
гавашната си съпруга
Ема Томпсън. Филмът
му носи номинации за
"Оскар" в две катего-
рии - за най-добър ак-
тьор и за най-добър ре-
жисьор.

През 1991 г. засне-
ма и играе заедно с
Ема Томпсън и Анди
Гарсия в романтичния
трилър "Отново мърт-
ва". Но през 1993 г.
той отново се заема
със задачата да предс-
тави Шекспир на ши-
роката аудитория с хи-
товата си адаптация на
"Много шум за нищо"
(1993). Участва звезд-

Безкрайното трудолюбие на Кенет Брана
на група актьори, сред
които Дензъл Уошинг-
тън и Киану Рийвс. На
30 години Брана пуб-
ликува автобиографи-
ята си, а на 34 режи-
сира високобюджетна-
та адаптация по
"Франкенщайн" на
Мери Шели (1994) и
играе ролята на Вик-
тор Франкенщайн, за-
едно с Робърт де Ни-
ро в ролята на чудо-
вището.

Лошите отзиви за
филма оказват ефект
върху брака на актьо-
ра и през октомври

1995 г. той и Ема Том-
псън обявяват, че са
взели решение да се
разведат. През 1996 г.
Брана пише сценария,
режисира и играе глав-
ната роля в "Хамлет".
През последните годи-
ни той се снима в по-
редица нешекспирови
роли - "Знаменитости"
(1998), "Този див, див
Запад" (1999), и озву-
чава "Пътят за Елдо-
радо" (2000), преди да
се върне отново към
творчеството на Шекс-
пир с "Напразни уси-
лия на любовта" и

"Както ви се харесва" с
Кевин Клайн и Брайс
Далас Хауърд. "Смя-
там себе си по-скоро за
ирландец, отколкото за
англичанин. Аз се чув-
ствам по-свободен, по-
задълбочен и по-влю-
бен в езика. Ето защо
не искам да бъда прие-
ман като традиционния
съвременен представи-
тел на Шекспир. Пос-
ледното би означавало,
че съм част от англий-
ския културен елит, а аз
съм силно неподходящ
за тази цел", признава
той.

Калифорния, на
1 октомври 1989 г.
Учи актьорско
майсторство в Амери-
канската консервато-
рия в Сан Фран-
циско.

Носителка е на
наградите "Оскар",
"Златен глобус",
БАФТА. Приема
името Ларсън, тъй
като има френски
корени от Канада и
фамилията й е трудно
произносима.

Кенет Брана избира Лили Джеймс за ролята на Пепеляшка

Ема Уотсън е една
от любимите ни
холивудски знамени-
тости. Нейната звезда
изгря още в детска
възраст и тя продъл-
жи да се развива, все
така здраво стъпила
на земята. Тя е муза
на някои от най-
големите световни
дизайнери и любимка
на всички списания.

Ема говори откри-
то и за себе си, и за
любовта. "Знаете ли,
наскоро докато разго-
варях с приятели, си
измислих термина
"самопартньорство".
Мисля, че ме опреде-
ля най-добре. Не бих
могла да се определя
като несемейна или
пък самотна. Аз
просто си партнирам

ще изпълни едни от
най-обичаните си
хитове като: Je T'aime,
Je suis Malade и
Adagio, както и песни
от новият албум
Papillon.

Papillon е четири-
найсетият студиен
албум на певицата и
десетият на френски
език. С над 20 милио-
на продадени албума

по света. Тя е най-
успешната белгийска
певица на всички
времена. Носителка е
на редица отличия,
сред които два пъти
Световна музикална
награда за най-
продаван бенелюкски
изпълнител, награда
Felix, френската
награда Victoires de la
Musique.

Ема Уотсън избягва
известните

със себе си. В крайна
сметка всичко, дори и
любовта, опира първо
до връзката ни със
себе си. Трябваше ми
много време, за да се
почувствам удобно с
този статус на необ-
вързана. Но вече се
чувствам щастлива да
съм "сингъл", самос-
тоятелен партньор.

Като цяло ми е
много трудно да наме-
ря подходящ мъж,
защото предпочитам
да не излизам с изве-
стни хора. Но от друга
страна, когато за
почна връзка с чо-
век извън медийното
пространство, се чув-
ствам гузна, че извед-
нъж, интимните под-
робности от личния му
живот са публични.

Бри Ларсън



СЪБОТНИК
приложение

ЗЕМЯ 13 декември 2019

Робърт де Ниро:
„Разяреният бик“ е
най-трудната ми роля
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Робърт де Ниро разказа
за снимките на кой филм
му е било най-трудно да се
подготви през цялата си
50-годишна кариера,
съобщава РИА Новости.

Този филм се оказа
"Разяреният бик" - филмо-
ва биография от 1980 г. на
американския боксьор
Джейк Ламота, режисиран
от Мартин Скорсезе. За
ролята актьорът е трябва-
ло да качи доста допълни-
телни килограми.

Де Ниро прочел мемоа-
рите на Ламота и споде-
лил със Скорсезе: "Това
не е голяма литература,
но тези мемоари са напи-
сани с голяма любов". Той
също си припомни, че е
срещнал бивш боксьор на
улицата, когато вече е
много дебел, и тази среща
го вдъхновила да работи
по ролята.

"Казах си: Боже мой,
какво се е случило с него.
И тогава си помислих, че

Списание "Форбс" публи-
кува годишната класация на
най-високоплатените музи-
канти в света. Първо място
заема американската певица
Тейлър Суифт. През 2019 г.
тя успя да спечели 185 ми-
лиона долара. Според изда-

„Форбс“ оповести най-високо-
платените изпълнители за 2019

нието затова е допринесло
сключването на нова сделка
с лейбъла, както рекламни
договори и финалната част
от турнето.

Второто място отива при
рапъра Кание Уест - 150 ми-
лиона долара, третото е за

британския изпълнител Ед
Шийрън, който е заработил
110 милиона долара.

Следват The Eagles (100 ми-
лиона долара), Елтън Джон
(84 милиона долара), Джей
Зи и съпругата му Бионсе (по
81 милиона долара всеки).

разликата между тази
размазана фигура и
младия боксьор е неверо-
ятна. И си зададох въпро-
са: мога ли да кача толко-
ва килограми. Чудех се,
знаех, че Скорсезе също
имаше свои причини и
така решихме да работим
по този проект".

За тази си роля Де Ни-
ро получи втория си "Ос-
кар" след наградата за
поддържаща роля в
"Кръстникът 2".

Забележи-
телната
съветска и
руска актриса
Алиса Фрей-
ндлих чества
на 8 декемв-
ри 85 години.
Тя притежава
уникален
актьорски
талант, ярък,
многопластов
и възхити-
телно щедър.

Нейните
героини са
жени от
различни
времена и с
разни съдби.
На всяка от
тях Алиса
дарява неж-
ност, стил,
мъдрост и
тънка иро-
ния.

Нещо
повече -
красотата и
силата на
душата си. За
всички, които я обичат, тя
е образец на искреност,
човешко достойнство.
Филмите с участието на
Фрейндлих са влезли в
Златния фонд на руското
кино.

Прекрасни роли са
знакови за нея като тези
в "Служебен роман",
"Жесток романс", "Аго-
ния", "Сламената шапка",
"Сталкер". Актрисата
мечтае да играе в "Сто
години самота" на

Звездата Алиса Фрейндлих
чества 85 години

Звездата от "Междузвезд-
ни войни: Възходът на Ска-
йуокър" не обича да се спи-
ра за селфита с фенове, за-
щото защитава личната си
среда и се предпазва от то-
ва да я проследят в социал-
ните медии.

Тя обясни в новия брой
на списание Radio Times как-
во прави, когато я помолят
за селфи: "Обикновено каз-
вам: "Съжалявам наистина
- не днес" или "Не съм го-
лям фотограф и не искам
всички веднага да знаят къ-
де съм".

"Знам, че хората споде-

Дейзи Ридли не обича
снимки с фенове

лят своите селфита незабав-
но, така че съм наясно с
опасността за личния ми жи-
вот. Децата не могат да не
го поставят веднага в Ин-
тернет", добавя Ридли. 27-го-
дишната звезда също приз-
на, че би се "скрила вкъщи"
в името на психичното си
здраве и няма да се насилва
да прави неща, които не ис-
ка. Въпреки че Дейзи е има-
ла невероятния шанс и из-
живяване да играе Рей в три
филма от сагата "Междузвез-
дни войни", тя не планира
да се връща към този филм
в бъдеще.

Дейзи в образа на Рей

Габриел Гарсия Маркес. В
едно интервю признава:
"Аз смятам себе си за
щастлива, но ако актьорс-
ката съдба е равна и не
познава полети и паде-
ния, то тогава няма на
какво да се опрем в тази
съдба". Нейната сила и
харизма гарантират на
всеки спектакъл успех.
Едно звено в артистична-
та династия Фрейндлих
което остава с годините -
главно.

Тейлър Суифт
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- Докторе, разбрах, че
ще ме оперира студент.

- Да, операцията е ут-
ре.

- Ами ако ме умори на
масата?

- Ми ще му пишем
двойка!

  

- Защо пиеш?
- Фирмен банкет.
- Защо си сам?
- Аз съм едноличен

търговец.

  

На изпит студент тегли
един билет - не знае, тег-
ли втори - не знае. Трети
- същата беда, четвърти,
пети… Професорът взема
книжката му и пише трой-
ка. Другите студенти се
възмущават:

- За какво?
- Как за какво! - отго-

варя професорът, щом
търси нещо, значи нещо
е научил!

  

Блондинка пита мъжа
си:

- Какво е това опашна
кост?

- Това е краят на гръб-
начния стълб.

- Странно... При мен
там е главата.

  

Алкохолик, пушач и об-
ратен излизат от клини-
ка за лекуване на зави-
симости. Преди да ги из-
пишат, докторът им ка-
зал, че ако още веднъж
се отдадат на порока си,
ще умрат. На излизане,
алкохоликът видял една
кръчма, не издържал,
влязъл, изпил една чаш-
ка и умрял. Пушачът и
обратният продължили,
но пушачът видял на зе-
мята фас… и се спрял.
Обратният му казал:

- Наведеш ли се и два-
мата умираме…

  

Пред барака на края
на джунглата седят три ан-
глийски аристократки и
плетат пуловери за съп-
рузите си. Изведнъж от
гората се стрелва оран-
гутан, сграбчва една от
дамите и я отнася в джун-
глата. Другите две продъл-
жават да плетат, сякаш
нищо не се е случило.
След около час едната
казва:

- Не мога да разбера,
какво толкова намери в
нея?!

  

Целите ми за новата
година:

2015: да сваля 5 кила.
2016: да сваля 7 кила.
2017: да сваля 10 ки-

ла.
2018: да сваля 15 ки-

ла.
2019: да сваля 20 ки-

ла.
2020: да се боря про-

тив стандартите за кра-

Анекдоти

сота, наложени от това
общество!

  

Пристигнал папата на
посещение в София и се
качил на едно такси, за
да разгледа забележител-
ностите. Не след дълго ре-
шил и той да покара мал-
ко таксито, сменили се те
с шофьора и продължили
обиколката. По едно вре-
ме ги спира полиция. По-
лицаят поискал докумен-
тите, папата му отговаря:

- Ти не ме ли позна-
ваш? Аз нямам паспорт,
ето диадемата и жезъла.

Погледал го полицаят,
помислил дълго, пък ре-
шил да се обади на своя
шеф.

- Шефе, да знаеш кой
спрях?

- Кой си спрял, да не
си спрял някой депутат?

- Не бе, шефе, много
по-голям от него.

- Да не е министър-
председателят или прези-
дентът?

- Не, още по-високо ни-
во.

- Бе ти да не си спрял
Дядо Господ?

- Ми сигурно ще е той,
щом като папата го вози...

  

Всяка чаша ракия сък-
ращавала живота с 10 ми-
нути... Сметах, сметах...
умрел съм в битката при
Дойран...

  

Пиян към жена си:
- Жена, вие ми се свят.
- Облегни се на стена-

та, изчакай да мине лег-
лото покрай теб и лягай!

  

- Сладурано, искам да
спя с теб!

- Не става! Такъв като
тебе си имам вкъщи. Тряб-
ва ми някой, който не спи...

  

Трима приятели седят
в една кръчма, пият си
ракията и говорят.

Първият казва:
- Аз сам такъв инат, че

жената като ме ядоса, по
един месец не й говоря.

Вторият:
- А аз съм такъв инат,

че като ме ядоса, по три
месеца не й говоря.

Третият:
- А аз съм такъв инат,

че жената като ме ядоса

първата брачна нощ, и не
съм я докосвал вече 15
години!

Другите двама:
- Стига бе, две деца

имаш!
- От инат не питам от

кого са…

  

- Дядо попе, какво да
правя с тия божи дарове?

И сочи гърдите си.
- Сподели ги с ближ-

ния, чедо!

  

- Домашните любимци
приличат на собственици-
те си...

- А вие, госпожице,
крокодилче ли имате
вкъщи?

  

През нощта:
- Скъпи, пие ми се во-

да...
Мъжът става от легло-

то, отива в банята, пълни
чаша с вода, връща се,
подава я, ляга и заспива.

След малко обаче:
- Скъпи, хапва ми се

нещо...
Мъжът става, отива в

кухнята, вади от хладил-
ника замразена пица, пе-

Наръчник за шофиране в България:
1. Никога не оставяйте повече от 3 метра дистанция

от предната кола, това се счита за покана за задмина-
ване от задния.

2. При смяна на лентите в никакъв случай не пода-
вайте мигач, по този начин шофьорът в другата лента ще
разбере за намерението ви и моментално ще ви блоки-
ра (това важи принципно и за всички други маневри).

3. Да стигнете пръв до следващия червен светофар,
е въпрос на чест и мъжество. Само пълните лузъри са
последни. Старайте се в това отношение.

4. Ако все пак сте в по-задна позиция на светофара и
другите коли вече са се наредили, но са оставили сво-
бодна лентата за ляв/десен завой (защото са неудачни-
ци), имате уникалния шанс да изрежете всички на ско-
рост през свободната лента при светване на жълтото.
Чувството е уникално, гарантирам.

5. Никога, ама никога не спирайте на жълта светлина
или до 5 секунди след светване на червено. Това е пред-
поставка за ПТП.

6. Ако има препятствие на пътя, светкавично навийте
волана и изрежете тези пред вас с мощно натискане на

клаксона. Те също ще се опитат да заобиколят. Който е
по-бърз, той печели. И в живота е така.

7. На пешеходна пътека винаги се опитвайте да мине-
те пред пешеходеца. Ако все пак се наложи да спрете,
винаги спирайте от близката страна на пешеходеца. По
този начин ще се изрежете веднага зад гърба му, а
съседната кола ще трябва да изчака пешеходеца. Вни-
мание - винаги има риск съседната кола също да изре-
же пешеходеца, и да мине пред него. Преценете ситуа-
цията на място с цел да спечелите ценни секунди пред
съседа, и да постигнете целта от т. 3.

8. При силен дъжд или снеговалеж трябва задължи-
телно да карате колкото е възможно по-бързо. Това е
златен шанс да постигнете целта от т. 3, и да докажете
на всички колко са зле, като се влачат по пътя. Имайте
предвид, че на пътя ще има и други играчи, така че
трябва да сте безкомпромисни.

9. Правилникът за движение е пожелателен. Няма
нужда да го спазвате, защото никой не го спазва.

10. Не се съобразявайте с никого, но най-вече с
учебни коли, нови шофьори, майки с колички и друга
подобна паплач. Нека научат от рано, че животът не е
лесен.

че я във фурната, изваж-
да я, слага я в чиния, но-
си я на жена си, ляга и
заспива.

След малко пак:
- Скъпи, искам мъж...
- Ти луда ли си? Откъ-

де да ти намеря мъж в
четири през нощта?!

  

Някога, преди мноооо-
го, много години Господ
изчезнал за седем дни.

Когато се върнал, ар-
хангел Гавраил го попитал:

- Къде бяхте?
- Да знаеш само какво

направих ей там! - гордо
казал Господ и посочил
надолу към облаците.

- Какво е това?
- Планета. Нарекох я

Земя. Дарих я с живот и
направих така, че там да
има съвършен баланс.

- Съвършен баланс?
Какво означава това? -
учудил се архангелът.

- Виж сега, това е Ев-
ропа - континент, който на
север е развит и богат, а
на юг е с хубав климат.
Това пък е Азия. Там съм
заселил жълтите хора, а
в Африка черните. А това
там са двете Америки -
едната богата, другата
бедна. Е, сега забелязваш
ли баланса?

- Да! - и ентусиазиран,
архангелът посочил едно
местенце в Югоизточна
Европа - а това там как-
во е?

- Това е България. Има
красива природа, плодо-
родни ниви, пълноводни
реки и мек климат. Там
живее народ работлив,
умен и способен...

- Добре де, ама точно
тук баланс май няма...

- Чакай да чуеш само
кой ги управлява!

  

- Скъпи, успокой се!
Той не е ми е любовник,
той е твой подизпълнител.

  

- Мило, какво ще ми
купиш за Коледа?

- Нищо, това е рожде-
ният ден на Исус, не тво-
ят.
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Български лекар - светило
в хирургията на ръката

Български лекар -
хирург е сред най-извест-
ните имена в областта на
хирургията и реконструкци-
ята на ръката. Операциите,
които завеждащият отделе-
ние "Хирургия на ръка и
реконструктивна хирургия"
в болница Софиямед - доц.
Маргарита Кътева прави,
са уникални за Балканите.
Често пациенти от други
европейски страни се
насочват към София, за да
бъдат оперирани от рено-
мирания лекар, предаде
репортер на БГНЕС.

"Реконструктивната
хирургия позволява там,
където липсват тъкани -
различни по състав и
естество, да бъдат изграде-
ни наново. Всеки медицин-
ски случай, претърпял
хирургическа намеса, е
изключително интересен и
различен от останалите,
може да бъде и истинско
приключение", разказва
доц. Кътева. Клиниката в
болницата съществува вече
почти пета година в столи-
цата.

"Аз съм щастлив човек!
Защото в началото на
професионалния ми път
съм прекарала години в
чужбина, за да се уча.
Най-голямото и най-добро
решение в живота ми е да
се върна в България. Аз
тук съм царица, защото
съосновах клиника, в
която се прави това, което
хората правят в чужбина,
и то го правим много

В свят, в който повечето
хора се превръщат във все
по-апатични, егоистични и
затворени, прегръдките ни
напомнят, че всички ние
сме просто хора, които ис-
кат да обичат и да бъдат
обичани, нуждаещи се да се
свържем на по-дълбоко ни-
во с малко смислено взаи-
модействие.

Независимо дали се чув-
ствате изгубени, пропадна-
ли в борбите на ежедневие-
то, или просто тъжни и праз-
ни, понякога една прегръд-
ка е всичко, от което се нуж-
даете, пише "Сабах".

И според психиатъра и
психотерапевта доц. Радван
Юнай, всеки ден трябва да
се възползваме от лечебна-
та сила на прегръдките и да
не се лишаваме от този акт,
който е мощен двигател на
здравето и имунитета.

Изтъквайки, че отскоро
медицинските изследвания
за щастието и доверието на-
бират скорост, Юнай казва:
"В днешно време, когато са-
мотата и индивидуалността
са толкова на преден план,

успешно. Щастлива съм!".
На въпрос какво е

удовлетворението да напра-
ви невъзможното и да
излекува пациент, който не
е имал никакви шансове,
доц. Кътева съобщи, че
това също носи огромно
щастие. "Имаме доста
пациенти, които идват с
крайници за ампутация -
крак или ръка, и след
лечението при нас те си
тръгват с този крайник.
Разбира се, функционално
той не е като другия, но
представете си какво
означава за един човек да
запазиш крайника му -
това е нов живот".

България е първенец
на Балканите. "Най-
големият ни успех на
Балканите - тук, в Бълга-
рия, е при деца с плесусна
увреда (тежки травми на
рамото с прекъсване на
нервния сплит, отговорен
за функцията на горния
крайник ), -така известни
като "акушерска парализа".
Затова най-големият ни
успех е, че можем да
възстановим движението
на ръчичката, и тя не
виси като висулка".

"У нас годишно се
раждат много деца с
травма на мишничния
нервен сплит, отговорен
за функцията и жизнеспо-
собността на ръката. Без
навременна терапия
такива деца остават с
напълно нефункционална
ръка. Ранното оперативно

лечение на травматичната
увреда на периферните
нерви както при деца, така
и при възрастни е утвърде-
на техника в световната
медицинска практика".

"Дете, което дойде с
абсолютно отпусната ръка,
успя да си сложи бисквитка
в устата със същата ръка,
като лечението отне две
години, но бе напълно

успешно", посочва лекарят
като един от най-успеш-
ните си случаи. И допъл-
ва, че търпението в такъв
тип хирургия е изключи-
телно важно. "Започнах да
се занимавам с такава
хирургия едва след като
видях впечатляващият
резултат от нея и това ме
обнадежди", разказва доц.
Кътева.

Вълкът от анимацион-
ния филм "Ну, погоди!" в
новите cерии може да
откаже цигарите, сподели
пред ТАСС директорът на
киностудиото "Cоюзмулт-
филм" Борис Машковцев,
съобщи БНР.

"Мисля, че Вълкът ще
трябва да ce откаже от
вредните навици. По-
рано героят пушеше и
това бе характерна черта
на определена cоциална
класа. Времената ce

Защо трябва да се прегръщаме често
необходимостта да се отго-
вори на въпроси като" защо
не сме щастливи? " и "какво
правим грешно?" става все
по-очевидна и необходима.
В този момент науката сочи
хормона на любовта като от-
говор".

Окситоцинът, наричан
още "хормон на любовта",
се произвежда в хипотала-
муса и се секретира от хи-
пофизната жлеза в основа-
та на мозъка. Той играе важ-
на роля както за мъжките,
така и за женските репро-
дуктивни функции - от сек-

суалната активност до раж-
дането и кърменето.

В някои моменти той по-
мага да се изгради доверие и
лоялност между съпрузите,
насърчава любовта, социали-
зацията и разбирането и по-
вишава симптомите на тре-
вожност", казва Юнай.

Турският лекар предупреж-
дава, че липсата на оксито-
цин може да предизвика аро-
гантност, несигурност, отчуж-
дение от обществото и реди-
ца психологически разстрой-
ства, както и да повиши
склонността към лъжа.

Вълкът от „Ну, погоди!“
отказва цигарите

промениха и ние също
трябва да съответстваме
на новия контекст. Още
повече че в момента
изискванията към съдър-
жанието на анимационни-
те филми ca съществено
нараснали", каза той.

Преди месец студиото
съобщи, че ще създаде
26 нови cерии от популяр-
ния в миналото анимаци-
онен филм, който тази
година отбелязва
50-годишнината си.

"Престъпление е да се
говори срещу лекарите,
защото ние постоянно сме
под такова напрежение и
такава огромна отговор-
ност! Защото ние отгова-
ряме за животите на
хората и носим тази
отговорност постоянно на
плещите си", завършва
лекарят.

БГНЕС
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Трявна - красота и дух от
камък и дърво

Град Трявна се свързва с
името на Пенчо Славейков.
Жителите на Трявна винаги
са били известни с владеене-
то художествените занаяти -
иконопис, дърворезба, мутаф-
чийство, куюмджийство, гай-
танджийство, строителство.
Основоположник на Тревнен-
ската художествена школа е
Витан Карчов, който работи
през първата половина на 17.
век. Неповторимият облик на
Трявна се дължи на нейната
самобитна архитектура, на
поколенията майстори стро-
ители, градили църкви, мос-
тове, училища, сътворили
оригиналната и красива трев-
ненска къща. Възрожденски-
те улични ансамбли "Петко
Р. Славейков" и "Асеневци",
в Качаунската махала, са
съхранили своята автентич-
ност и романтика. Двукатни-
те къщи с издадени към ули-
цата еркери и широки стрехи
привличат почитателите на
възрожденската архитектура.

Сред шедьоврите на трев-
ненското архитектурно нас-
ледство са къщите, градени от
Димитър Сергюв. Калинче-
вата къща (1830), Добревата
(1834), Сергевата (1841), Рай-

ковата (1846), Киревата
(1851), са сред архитектурни-
те творения на прочутия трев-
ненски строител.

Най-старите официални
сведения за Трявна са от вре-
мето на османската власт -
15.-16. век. В района на
днешния град се населват хо-
ра от високопланинските
околни селища, обслужвало
през 13.-14. век пътищата
през планината и охраната
на проходите.

Трявна се структурира ка-
то дервентджийско село от хо-
ра, изпълняващи военизира-
ни функции. Това състояние
е регламентирано със специ-
ален султански указ от 8 ап-
рил 1565 г., в който за първи
път се споменава името Тряв-
на. В заповедта се казва, че в
планината има място нари-
чано Търнава, където е под-
ходящо да се установи сели-
ще, чиито жители, срещу за-
дължението да охраняват и
пазят прохода от разбойни-
ци, да бъдат освободени от
държавните тегоби и обичай-
ни налози. Това осигурява на
тревненци данъчни привиле-
гии и пълна свобода.

През 16. и 17. век в града

се преселват пришълци от Од-
ринско, Тетевен. Липсата на
плодородни земи тласнало хо-
рата към търсене на друг по-
минък и възможности, като
търговията. Постепенно с
труд жителите развиват и
превръщат в свое основно
препитание художествените
занаяти иконопис, дърворез-
ба, казаслък, както и мутаф-
чийство, куюмджийство, гай-
танджийство, строителство.
Освен това до края на 17. век,
тревненци се занимават с
копринарство и розопроизвод-
ство. Стоките на местните за-
наятчии достигали до най-от-
далечените пазари на Осман-
ската империя, и дори отвъд
нейните граници - до Авст-
рия, Влашко и Русия. Иконо-
мическият просперитет, изо-
билието от камък и дърво и
близостта до образците на
търновското средновековно
изкуство са причините от сре-
дата на 17 век в града да се
роди най-старата от възрож-
денските художествени школи
- Тревненската: иконопис,
дърворезба и строителство.

Красотата на Трявна се
дължи на нейната самобитна
архитектура, на поколенията

майстори строители, градили
църкви, мостове и училища.

Иконописците окичват
името на Трявна със слава и
блясък, работейки и в най-
отдалечените кътчета на бъл-
гарската земя, прокарвайки по
този начин внушението на
своето изкуство до сърцето на
обикновения човек. Резбари
покриват домове и църкви с
изящната си дърворезба, ко-
ято смекчава строгите и ед-
нообразни пропорции на час-
тните и обществените сгра-
ди, внасяйки по този начин
повече топлина и великоле-
пие.

Майстори-иконописци се
утвърждават като изключител-
но търсени и ценени през ця-
лото Възраждане. По цялата
българска земя те оставят за
поколенията неизброими ма-
териални и духовни ценнос-
ти - църкви, манастири, ико-
ни, къщи, училища, мостове,
чешми, камбанарии и най-ве-
че уникална красота.

През 18. и 19. век Трявна
се превръща в един от воде-
щите културни центрове на
България. Така с времето за-
почват да наричат Трявна
"алтън", т. е. златна.

Домът на Петко Славей-
ков е построен около 1850 г.
Идвайки като учител в Тряв-
на, Петко Славейков взема за
съпруга дъщерята на един от
известните тревненски чорба-
джии Иванчо Райков - Ири-
на. "1853 - 25 януари: вен-
чахме учителя Петко и Ири-
на" - е записал в своя лето-
пис поп Йовчо от Трявна. Се-
мейството им се установява
в малка наследствена къща в
Горната махала на селище-
то, където остава до 1876 г.
Тук, под строгите грижи на
майката, отрасват всички де-
ца на Ирина и Петко Сла-
вейкови. Те са високообразо-
вани и интелигентни личнос-
ти в обществения и полити-

чески живот на България през
втората половина на 19. и на-
чалото на 20. век: Иван Сла-
вейков - кмет на София през
1885 г., министър на просве-
щението в правителството на
Петко Каравелов (от 20 фев-
руари до 24 април 1901), на-
роден представител (IV-XI
обикновено народно събра-
ние 1884 - 1901); Христо Сла-
вейков - министър на право-
съдието (1910 - 1911) и наро-
ден представител в продълже-
ние на 25 години, председа-
тел е на ХIV обикновено на-
родно събрание (1908 - 1910);
генерал от българската армия
- Рачо Славейков, и разбира
се, един от най-великите пое-
ти на България, номиниран
за Нобелова награда - Пенчо
Славейков; Донка, Райко и
Пенка Славейкови.

Днес Даскаловата къща е
музей. Строена е за двама
от синовете на хаджи Хрис-
то Даскалов. При освещава-
нето на къщата на Гергьов-
ден 1808 г. майсторът Дими-
тър Ошанеца и калфата
Иван Бочуковеца сключват
облог и шест месеца работят
великолепни тавани - слън-
ца, в двете одаи на дома.
Слънцата галят и днес с лъ-
чите си гостите в Даскало-
вата къща. Тук през 1963 г.
е открит единственият по ро-
да си Музей на резбарското
изкуство, представящ разви-
тието на най-старата въз-
рожденска резбарска школа
- Тревненската, като се тръг-
не от най-ранната овчарска
резба, премине се през рез-
бата, украсяваща дървото в
архитектурата на къщите, до-
машните иконостаси - тол-
кова обичани и майсторски
изработени от тревненци, и
се стигне до дълбоката и
пластична резба, с която
първомайстори красят цър-
ковни иконостаси, владиш-
ки тронове.

Слънцата на Даскаловата къща

Часовниковата кула

Музей Славейковата къща
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Биографична книга от Томас
Рикс показва Чърчил и Оруел
като борци за свобода

Какво е общото
между личностите и
животите на Уинстън
Чърчил и Джордж
Оруел? Трябва да сте
достатъчно запознат,
за да отговорите бър-
зо и точно.

И двамата днес са
със запазено място в
британската и светов-
ната история и литера-
тура. Оруел е известен
с проницателната си
сатира "1984", както и
с "Фермата на живот-
ните". Чърчил повече-
то хора свързват с по-
литиката, но той е но-
сител и на Нобелова
награда за литература
за своите военни мемо-
ари. Всъщност общото
е и друго - борбата за
свобода. Това подчерта-
ва и в заглавието на
книгата си Томас Рикс
- "Чърчил и Оруел.
Борбата за свобода",
(2019), издателство Си-
ела. Книгата е биогра-
фична - и как иначе,
след като авторът е ис-
торик.

През 30-те години
на миналия век и Чър-
чил, и Оруел се разми-
нават на косъм със
смъртта - писателят е
прострелян по време на
Испанската гражданска
война, а политикът е
блъснат от кола в Ню
Йорк. При лошо стече-
ние на обстоятелства-
та днес никой освен ше-
па историци и литера-

талитарните режими от
двата края на полити-
ческия спектър. Днес е
почти непредставимо
колко самотни са били
в своите убеждения в
онези мрачни години,
когато демокрацията е
дискредитирана в мно-
го кръгове, а автори-
тарните режими й отп-
равят своето предизви-
кателство.

Тогава, когато мно-
зина са изкушени от
комунизма или виждат
в Хитлер и Мусолини
хора, с които може да
се прави бизнес. Чър-
чил и Оруел обаче, ви-
наги виждат нещата
такива, каквито са - че
всяко правителство,
което отказва базови
човешки права на своя
народ, е тоталитарна
заплаха и трябва да му
бъде оказвана съпро-
тива.

И двамата са на
предната линия в кър-
вавите години на Вто-
рата световна война. А
след нея пак те са сред
малкото гласове, които
се противопоставят на
победоносния Сталин
и наричат нещата с ис-
тинските им имена -
спуска се Желязната
завеса, започва Студе-
ната война и за десе-
тилетията напред думи-
те и на Чърчил, и на
Оруел вдъхновяват
борците за свобода по
целия свят.

Всяко общество
има своя Остап
Бендер и всяка
литература заслужа-
ва "Дванайсетте
стола".

Шедьовърът на
Илф и Петров се
ражда през 1928 г. в
последните години
на НЕП-а. Уви, от
доскоро богатото
дворянско съсловие
и гладните, но хитри
индивиди от по-
низшите етажи
изплува симбиозата
между мошеника
Остап Бендер и
господарят с повех-
нал блясък - Иполит
Матвеевич Воробя-
нинов. Гротескна
двойка, подобна на
Дон Кихот и Санчо
Панса, те са копие
на своето време,

„Дванайсетте стола“ - сатира
по всяко време

туроведи не би помнил
техните имена. По то-
ва време Чърчил е ком-
прометиран политик
със съмнителна лоял-
ност към своята класа
и партия, а Оруел е
слабо известен рома-
нист. Никой не би мо-
гъл да предположи, че
те ще бъдат обявени за
две от най-важните лич-
ности в британската и
световната история, че
единият ще спаси стра-

ната си и ще получи
Нобелова награда за
литература за своите
военни мемоари, а дру-
гият ще напише две от
най-четените, влиятел-
ни и цитирани книги
в света: "1984" и "Фер-
мата на животните".

Чърчил и Оруел са
имена, които символи-
зират визионерството и
борбата, неспирната
защита на демокраци-
ята от заплахите на то-

което носи мантали-
тета на затънтената
провинция.

Така разцъфва
комедията им. Два-
мата тръгват из
всички краища на
страната да търсят
брилянти, които
проклетата тъща на
Воробянинов, миг
преди да си отиде,
му споделила, че са
зашити в тапицерия-
та на… стол. Докато
бродят след запоки-
тената незнайно
къде мебел, те
обхождат родината
си надлъж и нашир,
срещат се с абсурд-
ни образи и несвой-
ствените им постъп-
ки при пазарлъка за
столове. Това пораж-
да освен смях едно
топло чувство.

"Българските
автори са много
самобитни", казва
американката. Андже-
ла Родел избира да
живее и работи в
България преди 15
години. Оттогава тя
пее песни с българс-
ко етнозвучене заедно
с музикантите от
група "Гологан",
снима се в няколко
игрални филма на
известни наши
режисьори, но най-
вече опознава езика
и превежда български
автори.

Именно работата
й на преводач прев-
ръща американката в
посланик на българ-
ската култура към
англоезичния свят.
Преди две години
Анджела Родел бе
във финалния списък
с претенденти за
наградите на Амери-
канския PEN клуб, с
превода си на анг-
лийски език на
романа "Физика на
тъгата" на Георги
Господинов.

Родена е в Мине-
сота, учи езикозна-
ние и руски език в
"Йейл". Там се запис-
ва в славянския хор
към университета и
се влюбва в звучене-
то на фолклорната
"Мистерия на бъл-
гарските гласове".
Анджела посещава
България през 1995
г., за да участва на
фолклорния събор в
Копривщица, а
страстното й увлече-
ние към българската
народна музика
прераства в силна
любов към страната,

Анджела Родел представя
българската литература
пред англоезичния свят

езика и културата.
Така през 1996 г. тя
се премества да
живее в София, като
стипендиант по
програмата за между-
народен обмен "Фул-
брайт" и учи литера-
тура, музика и фолк-
лор.

Още тогава ней-
ният избор е подло-
жен на изпитание.
През зимата на
същата година Бъл-
гария преминава
през дълбока иконо-
мическа и политичес-
ка криза. Има масо-
ви протести и тълпи
от недоволни хора
щурмуват сградата на
парламента в София.

Анджела си спом-
ня колко трудни
времена са преживе-
ли тогава хората в
България, когато
инфлацията е стопя-
вала месечната им
заплата, така че да
не могат да спестят
пари дори за седмица
напред. "Това беше
моментът, в който
осъзнах какво предс-
тавлява съвременна
България и какви
хора живеят тук",
спомня си Анджела.

Днес, наред с
многото си ангажи-
менти, Анджела
Родел преподава във
Факултета по славян-
ски филологии на
Софийския универси-
тет, в магистърската
програма за прево-
дач-редактори.
Там се чувства в свои
води и казва, че
"музикалният слух е
предпоставка, за да
научаваш по-бързо
чуждия език".
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Привлекателни ли стеПонякога всички се
съмняваме в собствената
си привлекателност.
Предпочитаме да се
съсредоточим в недоста-
тъците, които имаме. В
умерена степен е полез-
но, защото развива
желанието за самоусъ-
вършенстване. Друг път
обаче се вманиачаваме в
несъществуващи дефекти
или правим от мухата
слон. Това може да
отблъсне околните.
Затова не забравяйте, че
носите неповторимо
излъчване, че имате свой
чар и вероятно сте много
по-привлекателни, откол-
кото си мислите. Ето и
доказателствата:

От обекти;

Противозачатъчните
са вредни

Шведски учени от
института "Каролинск" и
Стокхолмското икономи-
ческо училище устано-
виха, че противозача-
тъчните хапчета - едно
от най-разпространени-
те средства за контра-
цепция - оказват отри-
цателно влияние върху
здравословното състоя-
ние на жените.

"Въпреки че близо
100 млн. жени по цял
свят използват противо-
зачатъчни хапчета, ние
знаем изключително
малко за начина, по
който влияят на здраве-
то", коментира проф.
Анджелика Линден
Хиршберг от отдела за
женско и детско здраве
към института "Каро-
линск". Така например
едва наскоро стана
ясно, ново че жените,
които вземат противоза-
чатъчни, има по-голяма
вероятност да бъдат
диагностицирани с
депресия. До това
заключение са достигна-

1. Хората рядко ви1. Хората рядко ви1. Хората рядко ви1. Хората рядко ви1. Хората рядко ви
правят комплименти.правят комплименти.правят комплименти.правят комплименти.правят комплименти.
Вероятно сте попада-

ли в ситуацията да сте
положили огромни уси-
лия за външния си вид,
но най-изненадващо не
само че никой не ви
прави комплимент, ами
сякаш и никой не задър-
жа погледа си върху вас.
Обяснимо е да се срине
самочувствието ви.
Трябва да знаете обаче,
че това поведение гово-
ри за точно обратното -
вие сте очарователни.
Според проучванията
хората са склонни да
правят по-малко или
никакви комплименти на

онези, които изглеждат
изключително добре -
просто защото те най-
вероятно си го знаят.
Това само по себе си е
комплимент.

2. Най-сетне2. Най-сетне2. Най-сетне2. Най-сетне2. Най-сетне
ви правят компли-ви правят компли-ви правят компли-ви правят компли-ви правят компли-
ментментментментмент, но звучи, но звучи, но звучи, но звучи, но звучи
безразлично.безразлично.безразлично.безразлично.безразлично.
Жените обикновено се

обиждат от безстрастни-
те, леко апатични комп-
лименти. Или ги смятат
за неискрени, или са
разочаровани, защото са

очаквали повече. Всъщ-
ност трябва да се чувства-
те поласкани, защото ако
някой мъж ви направи
подобен тип комплимент,
означава, че приема
красотата ви за даденост
и просто е свикнал с нея.

3. Често се случва3. Често се случва3. Често се случва3. Често се случва3. Често се случва
непознати да сенепознати да сенепознати да сенепознати да сенепознати да се
опитват да срещнатопитват да срещнатопитват да срещнатопитват да срещнатопитват да срещнат
погледа ви.погледа ви.погледа ви.погледа ви.погледа ви.
Обяснението е просто -

един бърз поглед, придру-
жен с усмивка, е ясен
приятелски сигнал или
израз на симпатия. Про-
дължителният и директен
поглед в очите е очевиден
опит за установяване на
контакт. А ако човекът
продължава да ви наблю-
дава дири и след като сте
отвърнали очи от него,
най-вероятно силно сте
привлекли вниманието му
и ви се любува.

4. Хората повдигат4. Хората повдигат4. Хората повдигат4. Хората повдигат4. Хората повдигат
вежди, когато вивежди, когато вивежди, когато вивежди, когато вивежди, когато ви
погледнатпогледнатпогледнатпогледнатпогледнат.....
Повдигането на вежди-

те обикновено се случва
автоматично и несъзна-
телно, когато видим
привлекателен човек.
Обърнете внимание на
собствената си реакция
следващия път, когато
видите някой, когото
смятате за привлекателен.
Има няколко обяснения за
това поведение - първо,
това е начинът, по който
показваме симпатия

невербално; второ, това е
подсъзнателен опит да
отворим очите си по-
широко, за да видим
нещо или някой, който
привлича вниманието ни.

5. Другият периодич-5. Другият периодич-5. Другият периодич-5. Другият периодич-5. Другият периодич-
но прави "патешкано прави "патешкано прави "патешкано прави "патешкано прави "патешка
уста".уста".уста".уста".уста".
Ето още нещо, което

правим неволево и несъз-
нателно, когато видим
човек с привлекателна
външност - изкривяваме
устни в "патешка" гримаса.
Продължителността едва
ли е повече от секунда-
две и колкото и странно
да звучи, то е свързано с
желание за целувка. Този
жест може да се сравни с
облизването на устните,
което също сигнализира
за същото желание.

6. Хората не само че6. Хората не само че6. Хората не само че6. Хората не само че6. Хората не само че
не се опитват дане се опитват дане се опитват дане се опитват дане се опитват да
спазват дистанция,спазват дистанция,спазват дистанция,спазват дистанция,спазват дистанция,
но се опитват да сено се опитват да сено се опитват да сено се опитват да сено се опитват да се
доближат до вас.доближат до вас.доближат до вас.доближат до вас.доближат до вас.
Едва ли често ви се

случва съзнателно да
скъсявате дистанцията с
хора, които са ви безраз-
лични или дори малко
отблъскващи. Ако си
допаднете с някого по
време на разговор, ще
усетите, че разстоянието
помежду ви постепенно
започва да се топи. Това е
явен знак, че взаимно сте
си симпатични. Дори може
да забележите кратко
докосване по ръката.

ли учени от Дания, след
като са проучили меди-
цинските картони на
повече от един милион
жени и млади момичета
между 15 и 34 години.
Разглежданите данни са
събирани между 2000 и
2013 г.

В рамките на проуч-
ването на шведите пък
са взели участие  340
здрави жени на възраст
между 18 и 30 години в
рамките на три месеца
са получавали или
плацебо, или противоза-
чатъчно хапче, съдържа-
що етинилестрадиол и
левоноргестрел - най-
често срещаните форми
на противозачатъчни
хапчета в Швеция и
редица други държави.

По време на експери-
мента нито доброволки-
те, нито лекарският
екип са знаели коя
жена какво хапче прие-
ма.

В края на проучване-
то е станало ясно, че
дамите, които приемат

противозачатъчни, оце-
няват качеството си на
живот като значително
по-ниско от тези, полу-
чавали плацебо. Контра-

цептивите са повлияли
негативно най-вече на
аспекти като настроени-
ето, самоконтрола и
енергичността. От друга

страна обаче хапчетата
не са повлияли на за-
силването на симптоми-
те на депресия.
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На 17 декември от
19:00 ч. в рамките на
традиционния Новогоди-
шен музикален фестивал в
НДК ценителите на балет-
ното изкуство ще видят за
първи път на сцената на
зала 1 впечатляващата
постановка на балета "Дон
Кихот" от Лудвиг Минкус.

В Деня на народните
будители, в категория
"Балетно изкуство" -
колективна награда,
Балетът на Държавната
опера-Стара Загора
получи престижното
отличие на Съюза на
българските музикални и
танцови дейци и Cantus
Firmus "Кристална лира".
Пищен спектакъл, създа-
ден в духа на голямата
балетна традиция, носещ
в себе си пулса на новото
време, балетът "Дон

Иван Вазов пише
"Нова земя" през
байганьовско време
След 25 години отсъст-
вие от книжния пазар
продължението на
"Под игото" - "Нова
земя", беше възродено
за българските читате-
ли от изд. "Кръг".
Само едно десетиле-
тие след Априлското
въстание, в политичес-
кия живот и нравите
напира байганьовщи-
ната. Още с излизане-
то си през 1896 г.
книгата предизвиква
бурни реакции. Про-
тивниците на Вазов се
разпознават в карика-
турното, пошло общес-
тво. Но това са начи-
ните, по които може
да се пише в епоха, в
която царува Ганьо
Балкански.

Театър 199
"Валентин Стойчев"
представя "Малката
Кибритопродавачка"
Премиерата на "Мал-
ката Кибритопрода-
вачка" по Ханс Крис-
тиан Андерсен е на 15
декември от 11.30 ч.
Адаптацията и поста-
новката са на актри-
сата Анна-Валерия
Гостанян, която прави
режисьорския си
дебют с тази приказ-
на пиеса.

:

Íàêðàòêî

Âúçñòàíîâêà

íà ïðàçíèêà

Ñâåòè Ñïèðèäîí

â Ïëîâäèâ
Етнографският музей

в Пловдив и Камарата
на занаятчиите в града
организираха възста-
новка на празника Све-
ти Спиридон. В двора на
музея бе възпроизведен
занаятчийският ритуал
за връчване на майстор-
ски свидетелства - тес-
терлик, правен още от
епохата на Възраждане-
то. Празникът започна
от Етнографския музей
с шествие на облечени
в народни носии зана-
ятчии, които под съпро-
вода на гайда и тъпан и
начело с иконата на све-
теца достигнаха до цър-
квата "Св. Богородица".
Най-възрастният майс-
тор - ножарят Кирил Ко-
ликов, връчи на новоп-
риетите майстори свиде-
телства.

Всеки занаят си има
светец покровител, но
свети Спиридон едино-
душно е приет за закрил-
ник на всички занаятчии,
а денят, в който се чест-
ва - за еснафски праз-
ник. ç

Íàìåðèõà îòêðàäíàòà êàðòèíà íà Ãóñòàâ Êëèìò

Êúùàòà ìóçåé íà Èâàí Âàçîâ â Áåðêîâèöà ïîëó÷è ðóìúíñêî
èçäàíèå íà "Ïîä èãîòî"

Преводачът Хинчо Хинев
от Генерал Тошево подари
на къщата музей на Иван
Вазов в Берковица румън-
ско издание на романа
"Под игото" от 1946 г.

Хинев е закупил рядко-
то издание на акцион в Ру-
мъния преди няколко го-
дини. Той обясни, че е ку-
пувал и други книги на
различни езици на патри-
арха на българската лите-
ратура Иван Вазов и ги е
подарявал на различни
музеи в България. Дирек-
торът на музейния комп-

Картина на австрийския
художник Густав Климт -
"Портрет на жена", смятана
за изчезнала през 1997 г., е
открита от работници в сте-
ната на галерията за съв-
ременно изкуство "Ричи
Оди" в Пиаченца. "Точно от
там тя е обявена за изчез-
нала, казват полицаите на
италианския град. Картина-
та е била сложена в черна
торба и в преградата меж-
ду външната стена и гале-
рията. Тази ниша случайно
намерили работниците, ко-
ито чистели стените. Специ-
алистите подчертават, че е

"Äîí Êèõîò"  å ñðåä íàé-âúëíóâàùèòå
àêöåíòè íà Íîâîãîäèøíèÿ ìóçèêàëåí
ôåñòèâàë

лекс Ивайло Пешков каза,
че в къщата на Иван Ва-
зов в Берковица се съх-
раняват 20 превода на
различни езици, а твор-
чеството на големия бъл-
гарски писател е преведе-
но на 55 езика.

Иван Вазов е живял в
Берковица в периода от
1877 до 1879 г., когато е бил
председател на Окръжния
съд в града. Тук той е на-
писал някои от известните
си произведения и е по-
черпил сюжети за творчес-
твото си след това. ç

Çâåçäèòå ßíà
Ñàëåíêî è Ìàðèàí
Âàëòåð â ðîëèòå
íà Êèòðè è Áàçèë

Кихот" е сред върховите
постижения на класичес-
кия танц. В постановката
Аршак Галумян - премиер-
солист на Щатсбалет-
Берлин, внася хореограф-
ска свежест и оригинален
режисьорски прочит.
Художник на декора и
великолепните костюми е
италианецът Салваторе
Русо.

Постиженията на мла-
дата трупа под ръководст-
вото на примабалерината

и педагог Силвия Томова
са високо оценени от
критиката. В ролите на
Китри и Базил ще аплоди-
раме звездите на Щатсба-
лет-Берлин примабалери-
ната ЯНА Саленко и пре-
миер солистът Мариан
Валтер.

Очарователната Яна
Саленко - примабалерина
на Щатсбалет-Берлин и
Мариинския театър, Санкт
Петербург, постоянен гост-
солист в Кралската опера

в Лондон, танцува на най-
престижните сцени в света.
Тя е предпочитан гост на
различни фестивали.
Балерината на два пъти е
получавала наградата "Мис
виртуозност" на престиж-
ния фестивал DanceOpen в
Санкт Петербург. Талантли-
ва възпитаничка на Донец-
ката балетна школа на
Вадим Писарев, Яна Са-
ленко дебютира на сцена
като професионална бале-
рина през 2000 г. ç

трудно да се каже дали е
оригинал, тъй като портре-
тът е даден за експертиза.
Вероятно е бил в тази тор-
ба още от 1997 г.

На тази картина не е съ-
дено да се види от публи-
ката .  През февруари
1997 г., точно преди откри-
ването на изложба, посве-
тена на Климт, картина из-
чезва. В условията на за-
почнал ремонт, липсата
била открита след някол-
ко дни. За кражба се заго-
ворило, защото рамката на
картината била открита на
покрива на галерията. ç
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Британският премиер
Борис Джонсън печели
вчерашните парламентарни
избори, макар че разлика-
та между неговите консер-
ватори и опозиционните
лейбъристи се е стопила
значително, показаха
социологическите изслед-
вания, публикувани в
навечерието на вота,
предаде Ройтерс.

Изборите на 12 декемв-
ри - третите за последните
4 години, бяха определени
от всички партии като
исторически - най-важните
от десетилетия, които ще
решат съдбата на Брекзит.

Джонсън свика предс-
рочни избори с надеждата
да спечели мнозинство,
позволяващо му да преодо-
лее безизходицата и да
затвори страницата на
тази сага, която дълбоко
разделя страната от рефе-

Î÷àêâàò íàé-äîáðè èçáîðè çà òîðèòå
îò âðåìåòî íà Ìàðãàðåò Òà÷úð

Íàêðàòêî

:
Белгийската полиция евакуира вчера

сградата на Европейския съвет в
Брюксел, окупирана от трийсетина

активисти на природозащитната органи-
зация "Грийнпийс", дошли с пожарна
кола преди европейската среща на

върха, посветена до голяма степен на
т. нар. Зелен договор за климата.
Полицията предприе операция за
извеждане на 28-те активисти на

"Грийнпийс", пристигнали със стар
противопожарен автомобил, за да

заблудят силите за сигурност. Те се бяха
изкачили по металната конструкция на
сграда "Европа" - новата централа на

Европейския съвет, и разпънаха транспа-
рант, предупреждаващ за "извънредното

положение" с климата. Транспарантът
създава впечатлението, че сградата е

обхваната от пламъци.

Áðàçèëñêèÿò ïðåçèäåíò Áîëñîíàðî
êàçà, ÷å ìîæå áè èìà ðàê

Бразилският президент
Жаир Болсонаро съобщи, че
вероятно е болен от рак на
кожата. Той говори пред жур-
налисти, събрали се пред
вратата на неговата резиден-
ция в столицата Бразилия,
предаде Ройтерс.

Преди няколко дни той
направи непланово посеще-
ние във военната болница в
столицата, откъдето според
в. "Глобо" се върнал с лепен-
ка на лявото ухо. Преди то-
ва, през юни, Болсонаро бе
на прием при дерматолог в
същата болница. "Аз имам
светла кожа, през живота си
много ходя за риба, предпо-
читам активен начин на жи-
вот, така че има вероятност
да съм с рак на кожата", ка-
за той пред журналистите.
На въпрос как се чувства,
Болсонаро шеговито отгово-
ри, че вицепрезидентът Ан-
тонио Амилтон Моурао "за-
сега още остава втори чо-

Снимки Пресфото БТА

Президентите
на Русия и Турция Владимир
Путин и Реджеп Ердоган са
се договорили в телефонен
разговор в сряда да
продължат сътрудничеството
си във военната и енергий-
ната сфера, съобщи Кремъл.
Малко преди разговора им
говорител на турския
президент каза, че дори и да
мине през Конгреса на САЩ,
американското законодателс-
тво за налагане на санкции
срещу Турция няма да
повлияе на използването от
Анкара на закупената руска
ракетна система за ПВО С-
400. В сряда законопроектът,
предвиждащ санкции срещу
Анкара заради турската
офанзива в Сирия и
покупката на руските ракети
С-400, бе подкрепен в
Камарата на представителите
на САЩ и сега отива в
Сената.

Русия
обяви, че експулсира двама
германски дипломати като
ответна мярка на решението
на Германия да обяви двама
служители на руското
посолство в Берлин за
персона нон грата след
убийството на грузинец в
германската столица, което
според германските власти е
поръчково. Германският
посланик в Москва Геза
Андреас фон Гайр е бил
извикан вчера в руското
министерство на външните
работи, където е бил
уведомен, че двама служите-
ли на посолството на
Германия са обявени за
персона нон грата и имат
срок от 7 дни да напуснат
Русия. Руската страна освен
това е изразила официален
протест срещу неосновател-
ното според нея решение на
Германия от 4 декември да
експулсира двама руски
дипломати.

Върховната рада
на Украйна гласува вчера за
удължаване с една година на
действието на закона,
предоставящ ограничено
самоуправление на контро-
лираните от сепаратистите
източни райони на страната.
Смята се, че това е предпос-
тавка за постигане на
споразумение за уреждане
на избухналия преди повече
от пет години и половина
конфликт в Донбас. Законът
за специалния статут на
Донбас бе приет през
октомври 2014 г. и оттогава
действието му бе продълже-
но няколко пъти. В конфлик-
та в Източна Украйна,
избухнал през 2014 г.,
досега бяха убити над
13 000 души.

Пожар
избухна вчера на борда на
единствения руски самолето-
носач, "Адмирал Кузнецов",
който е на ремонт в Мур-
манск от началото на 2017 г.
Най-малко 10 души са
пострадали, повечето от
вдишване на дим от пожара, а
един е в неизвестност.Над
400 души се намирали на
борда на кораба, когато
избухнал пожарът. Инцидентът
станал по време на ремонтни
дейности, вероятно в резултат
на нарушаване на правилата
за безопасност при извърш-
ване на заваръчни работи в
трюма на самолетоносача.

Áîðèñ Äæîíñúí ñå ãîòâè äà äîâúðøè
èçõîäà íà Âåëèêîáðèòàíèÿ îò ÅÑ

век" в държавата. Според
конституцията на Бразилия
при смърт на държавния гла-
ва постът се заема от ви-
цепрезидента.

Според здравните власти
в страната на рака на кожа-
та се падат около една трета
от злокачествените тумори.
Най-често от това страдат хо-
рата със светла кожа на въз-
раст над 40 г. Сред фактори-
те, благоприятстващи тази бо-
лест, е продължителното из-
лагане на слънце.

От президентската канце-
лария обаче казаха, че Бол-
сонаро няма признаци за
рак. "Той е в добро здраве,
без каквато и да е индика-
ция за рак на кожата, и ще
спазва изцяло графика си за
седмицата", се казва в съоб-
щението. Преди това Болсо-
наро бе казал, че е посъвет-
ван да отмени пътуване до
град Салвадор, в провинция
Баия, поради изтощение. ç

Процесия от кралски баржи се придвижваше вчера по река
Чао Прая в тайландската столица Банкок. Това е част от церемо-

ниите в чест на коронацията на краля на Тайланд
Маха Ваджиралонгкорн (Рама Десети).

рендума през 2016 г. на-
сам.

Джонсън апелира за
голямо мнозинство, за да
може бързо да изведе
Великобритания от ЕС, а
Лейбъристката партия
обещава нов референдум
за Брекзит, който предлага
избор между ново споразу-
мение за Брекзит или
оставане в ЕС.

Последното проучване
предвижда победа на
Консервативната партия на
Джонсън с 339 от общо 650
места в Камарата на
общините. Това е с 22
повече в сравнение с
предишните избори през
2017 г.

Според анализатори
такъв резултат ще бъде
най-доброто представяне
на торите от 1987 г., по
времето на Маргарет
Тачър.

Но статистическата
грешка, евентуален такти-
чески вот ("за когото и да
е, само и само да няма
Брекзит") и трендът напос-
ледък в полза на лейбърис-
тите все пак могат да
доведат до парламент без
ясно мнозинство.

Лидерите на двете
водещи партии в страната -
Лейбъристката и Консерва-
тивната - Джереми Корбин

и премиерът Борис Джон-
сън отправиха своите
драматични последни
послания към електората.

Корбин подчерта, че
гласоподавателите, които
още не са решили за кого
ще пуснат своята бюлети-
на, трябва да направят
"исторически" избор, за да
предотвратят предполагае-
мо мнозинство на Консер-
вативната партия. ç

Британският
премиер и лидер
на Консервати-
вната партия
Борис Джонсън
държи кучето си
Дилин, след като
гласува вчера в
Лондон. Джонсън
приключи своята
кампания по-рано с
митинг, където
заяви пред своите
привърженици, че
торите ще "завър-
шат това, което са
започнали" и ще
осъществят най-
сетне Брекзит.
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Израелският парламент
(Кнесетът) одобри на
първо четене законопро-
ект за саморазпускането
си, която поставя страна-
та на прага на трети
парламентарни избори в
рамките на по-малко от
една година, предаде АП.

Законопроектът бе
гласуван с голямо мно-
зинство - 91 депутати от
общо 120. Нямаше гласо-
ве нито против, нито
въздържали се. Гласува-
ният документ предвижда
изборите да се състоят на
2 март догодина. Това бе
първата от общо три
стъпки към разпускането
на парламента по-малко
от три месеца след като
избраните на 17 септемв-
ри в него депутати поло-
жиха клетва и встъпиха в
длъжност.

До тази ситуация се
стигна, след като премие-
рът Бенямин Нетаняху и

Áîðáà â Ëèêóä
çà ëèäåðñêîòî
ìÿñòî íà
Áåíÿìèí
Íåòàíÿõó

Ïàðëàìåíòúò íà Èçðàåë ñå
ñàìîðàçïóñêà, èçáîðè ùå
èìà íà 2 ìàðò

Бенамин Нетаняху е изправен пред възможността да бъде изместен от
лидерското място в неговата партия Ликуд при вътрешнопартийното
гласуване на 26 декември. Избраният лидер ще бъде кандидатът на

партията за премиер на следващите избори.

Ïóòèí: Åâðîïàðëàìåíòúò ïðèðàâíè
íàöèñòêèòå àãðåñîðè ñúñ ÑÑÑÐ

Президентът на Русия
Владимир Путин разкритику-
ва Европарламента, който
според него се опитва да из-
криви истината за Великата
отечествена война, предаде
Епицентър. "Опитите за изк-
ривяване на историческата
истина не престават. Към тях
се включиха не само наслед-
ниците на нацистките съучас-
тници, а сега това стигна и
до някои доста уважавани
международни институции и
европейски структури", зая-
ви Путин на заседанието на
организационния комитет
"Победа".

Като пример той приве-

де неотдавнашната резолю-
ция на Европейския парла-
мент, която "постави на ед-
на и съща плоскост и нацис-
тките агресори, и Съветския
съюз. Едва ли не обвинявай-
ки СССР, заедно с нацистка
Германия, в разпалването на
Втората световна война. Все
едно са забравили кой на-
падна Полша на 1 септемв-
ри 1939 г. и Съветския съюз
на 22 юни 1941 г.", каза той.
"А тези, които се опитват да
спорят с такава, неоснова-
ваща се на нищо реално без-
пардонна лъжа, предвари-
телно биват обвинени в ин-
формационна война против

демократична Европа. Това
е цитат", добави Путин. Пре-
зидентът подчерта, че Русия
ще продължи да публикува
архивни материали за вой-
ната, в частност за мъжест-
вото на защитниците и без-
чинствата на нацистите. Пу-
тин каза, че опонентите все
едно нищо не знаят - "или
не могат да четат, или не мо-
гат да пишат".

През септември Европар-
ламентът прие резолюция
"За важността на съхранява-
нето на историческата памет
за бъдещето на Европа", в
която се твърди, че Втората
световна война са провоки-
рали Германия и СССР, под-
писали пакта "Молотов-Ри-
бентроп". Тогава Москва  ряз-
ко осъди "такъв подход към
историческите данни". ç

Гласувалите на вчерашните президентски избори в Алжир бяха отбелязвани с "мастилен маркер".  Над 24,4
млн. алжирци с право на глас бяха призовани да пуснат бюлетини за някой от петимата кандидати за

приемник на подалия оставка през април след масови улични протести държавен глава Абделазиз Бутефли-
ка, който управлява страната 20 години.

Бившият президент на САЩ Барак Обама и съпругата му Мишел се
включиха в проява за развитие на обществените услуги в Куала
Лумпур, Малайзия. Проявата, в която участва и актрисата Джулия

Робъртс,  беше организирана от "Фондация Обама" и беше насочена
към младите обществени лидери в Азиатско-тихоокеанския район.

Снимки Пресфото БТА

О Б Я В А
Национален музей "Земята и хората", на основание чл. 16, ал. 2 от Закона

за държавната собственост,  чл. 13, ал. 5 и чл. 43 от Правилника за
прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед

№ 296-РД-19/11.12.2019 г. на директора на музея
ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот -

публична държавна собственост, намиращ се в гр. София, бул. "Черни връх" № 4,
съгласно АПДС № 01560/16.02.1999 г., представляващ самостоятелен търговски
обект с площ 12,00 кв. метра, разположен във фоайе служебен вход на музейната
сграда, с предназначение за търговска дейност, свързана с за продажба на кафе,
безалкохолни напитки и пакетираните храни,

Срок на наемното правоотношение - 5 (пет) години.
Начална месечна наемна цена - 643.00 лева без ДДС.
Депозитът за участие в търга е 120.00 лева, които могат да се внесат по

банков път по сметка на Национален музей "Земята и хората", IBAN:
BG03UNCR96603119989912  BIC: UNCRBGSF Банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
Бизнес център "Перформ", площад "Позитано" № 2 или в касата на музея.

Тръжната документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на
Национален музей "Земята и хората": http://www.earthandman.org Всеки кандидат
може свободно да я изтегли от посочения сайт или да я получи на място от г-жа
Петрана Андонова - технически сътрудник, тел. 02/865-66-39, от датата на публи-
куване на обявата до изтичане срока за подаване на заявления.

Заявления за участие се приемат всеки работен ден  от 09:30 ч. до 12:00 ч.
и от 14:00 ч. до 16:30 ч. до 13.01.2020 г. (вкл.) в сградата на Национален музей
"Земята и хората", гр. София, бул. "Черни връх" № 4, стая № 205, ет. 2.

Оглед на имота, обект на тръжната процедура, се извършва след предварител-
на заявка на тел. 02/865-66-39, лице за контакти - г-жа Петрана Андонова -
технически сътрудник, тел. 02/865-66-39, мобилен тел. 0885/ 716 326.

Търгът ще се проведе на 15.01.2020 г. от 15:00 часа в сградата на Национален
музей "Земята и хората", гр. София, бул. "Черни връх" № 4.

Лице за контакти: г-жа Петрана Андонова - технически сътрудник, тел. 02/865-
66-39, мобилен тел. 0885/ 716 326.

неговият главен съперник,
бившият армейски шеф
Бени Ганц, не успяха да
съставят управляваща
коалиция в силно раздро-
бения израелски парла-
мент. Срокът, до който
това можеше да стане,
изтече вчера в полунощ.

Ако нямаше гласуване
преди полунощ, разпуска-
нето на парламента
ставаше автоматично с
дата за избори на 17
март. При положение че
решението за самораз-
пускане е вече гласувано
на първо четене, съобщи
радио "Кан", на депутатите
ще бъде позволено да
продължат заседанието
за утвърждаване на
законопроекта на второ и
трето (окончателно)
четене и след изтичането
на срока на пълномощия-
та на Кнесета в полунощ
на 12 декември.

По-рано в сряда

Нетаняху, който е лидер
на дясната партия Ликуд,
обеща да победи в евен-
туалните поредни избори
през март - нещо, което
той не успя на 17 септем-
ври. Нетаняху, който в
момента е служебен
премиер, обвини в Туитър
центристкия блок "Синьо
и бяло" начело с Бени
Ганц, че е "направил
всичко възможно да не

допусне създаването на
широко правителство на
националното единство,
което би осъществило
анексията на долината на
река Йордан и би разп-
ространило израелския
суверенитет върху еврей-
ските селища на Запад-
ния бряг".

Същевременно партия-
та Ликуд на израелския
премиер Бенямин Нетаня-

ху се готви за произвеж-
дане на първични избори
този месец - първата
проява на вътрешната
борба за власт в светли-
ната на обвиненията за
корупция срещу него.
Ръководителите на дясна-
та партия се договориха
да произведат първични
избори за лидер на 26
декември. Изборите бяха
инициирани миналия
месец от депутата Гидеон
Саар, чието искане беляза
първия официален опит в
партията за отстраняване
на Нетаняху от лидерския
пост, след като главният
прокурор обяви, че преми-
ерът ще бъде обвинен за
подкуп, измама и злоупот-
реба с доверие. Бившият
министър на вътрешните
работи и образованието
Саар е активен член на
Ликуд от две десетилетия
и се смята за влиятелна
фигура. ç
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Вратарят на Левски и националния отбор
Николай Михайлов коментира пред Sportal.bg
спекулациите около него през последните
дни. Както е известно, предвид това, че през
този сезон не е титуляр в тима, се заговори
за негово напускане на клуба още през
януари. "Истината е следната. Имам договор
с Левски до юни 2021 година. Не съм тръгнал
никъде, нито съм говорил на този етап с
ръководството. Сега мисля изцяло за Левс-
ки, въпреки че във футбола нищо не е изк-
лючено. Последните седмици се възобнови
моя стара травма от Кипър в глезена, която
ми пречи да тренирам пълноценно и да бъда
част от състава. Всяка сутрин ходя на трени-
ровка с кондиционния треньор на национал-
ния отбор, а следобед тренирам с Левски,
тъй като искам да се възстановя максимално
добре и да бъда на линия за пълноценни
тренировки. Чета всякакви неща за мен,
много от тях не отговарят на истината, но
това е част от играта. Аз вече 15 години си
живея с това нещо. Факт е, че не играя
толкова, както ми се иска, през този сезон.
Това обаче не значи, че имам проблем с
Милан Миятович, с когото от първия ден
изпитваме уважение един към друг. Аз съм
един от опитните играчи в Левски и се
опитвам да помагам всеки ден на младите
футболисти. Юноша съм на този клуб. Левски
ми е дал много, както на мен така и на
моето семейство. Хубаво е, че отборът е в
борбата за двете отличия, тъй като преди
година това не бе така. Дано вземем мача с
Локомотив (Пловдив), който е много важен
за нас. При успех, както знаете, ще останем
близко до Лудогорец, а освен това ще дръп-
нем на Локомотив, който имаше невероятна
2019 година.  Пожелавам успех на момчетата
на "Лаута" и дано завършим годината с
победа в Пловдив", пожела си Михайлов.

"След това ще има пауза, в която да се
заредят батериите, и от новата година се
стартира подготовката с една-единствена
цел. Левски да се подготви така, че през май

"

Николай Михайлов обясни защо не попада дори в групата
за двубоите на Левски, но опроверга слуховете, че ще

напуска "Герена"

Група А
Брюж (Белгия) - Реал (Мадрид) 1:3
0:1 Родриго 53, 1:1 Ванакен 55, 1:2 Винисиус Жу-

ниор 64, 1:3 Лука Модрич 90+1
Пари Сен Жермен - Галатасарай 5:0
1:0 Мауро Икарди 32, 2:0 Пабло Сарабия 35, 3:0

Неймар 47, Килиан Мбапе 63, 5:0 Единсон Кавани
83-дузпа

Крайно класиране
1. Пари Сен Жермен 17-2 16
2. Реал 14-8 11
3. Брюж 4-12 3
4. Галатасарай 1-14 2

Група В
Байерн (Мюнхен) - Тотнъм (Англия) 3:1
1:0 Кингсли Коман 14, 1:1 Райън Сосеньон 20, 2:1

Томас Мюлер 45, 3:1 Филипе Коутиньо 64
Олимпиакос (Гърция) - Цървена звезда 1:0
1:0 Ел Араби 87-дузпа

Крайно класиране
1. Байерн 24-5 18
2. Тотнъм 18-14 10
3. Олимпиакос 8-14 4
4. Цървена звезда 3-20 3

Група C
Шахтьор (Донецк) - Аталанта 0:3
0:1 Тимоти Кастан 66, 0:2 Марио Пашалич 80, 0:3

Робин Госенс 90+5
Динамо (Загреб) - Манчестър Сити 1:4
1:0 Даниел Олмо 10, 1:1 Габриел Жезус 34, 1:2

Габриел Жезус 50, 1:3 Габриел Жезус 54, 1:4 Фил
Фодън 84

Крайно класиране
1. Манчестър Сити 16-4 14
2. Аталанта 8-12 7
3. Шахтьор 8-13 6
4. Динамо (Загреб) 10-13 5

Група D
Атлетико (Мадрид) - Локомотив (Москва) 2:0
1:0 Жоао Феликс 17-дузпа, 2:0 Фелипе 54
Байер (Леверкузен) - Ювентус 0:2
0:1 Кристиано Роналдо 75, 0:2 Гонсало Игуаин

90+2

Крайно класиране
1. Ювентус 12-4 16
2. Атлетико 8-5 10
3. Байер 5-9 6
4. Локомотив 4-11 3

Øàìïèîíñêà ëèãà
6-è êðúã

Инициативният комитет
за промяна в българския
волейбол зададе няколко
въпроса към вицепрези-
дента на родната федера-
ция Борислав Кьосев, в ка-
чеството му на кандидат
за председателския пост.

Ето какво пишат от
организацията:

- Г-н Кьосев, ако бъ-
дете избран за пред-
седател на УС на БФВ,
ще предложите ли г-н
Данчо Лазаров за по-
четен председател?
Бихме Ви припомнили
глава VI, член 16А от
устава на БФВ, откъ-
дето следва, че:

1. Автоматично почет-
ният председател става
член на УС.

2. Почетният председа-
тел представлява БФВ.

3. Почетният председа-

Èíèöèàòèâíèÿò êîìèòåò ïèòà Áîðèñëàâ
Êüîñåâ äàëè ùå îñòàâè íà âëàñò Èíæåíåðà

тел може да свиква УС и да
определя дневния ред.

Нашето мнение е, че ако
това се случи, инженер Дан-
чо Лазаров ще продължи да
управлява еднолично БФВ
под фасадата на почетен
председател. Г-н Кьосев,
какво е Вашето мнение по
въпроса?.

- Г-н Кьосев, като уп-
равител на зала "Христо
Ботев", бихте ли ни от-
говорили какви и колко на
брой са направените ре-
монти в залата, защото,
според Вашите думи из-
разходваната за целта
сума е между 600 000 и
900 000 лв. Можете ли да
се обосновете със съот-
ветните документи?

Г-н Кьосев, независимо
от инвестираната сума, не
смятате ли, че от първосте-
пенно значение е да се ре-

монтира покривът на зала-
та, за да може съоръжени-
ето да се използва цело-
годишно.

- Г-н Кьосев, в качес-
твото ви на вицепрези-
дент на БФВ, бихте ли
ни казали от колко годи-
ни различни гарнитури
от националните отбо-
ри на България са наста-
нявани във вашия хотел?
Ако се направи паралел
със случващото се във
футболната федерация,
това не е ли конфликт
на интереси?

- Г-н Кьосев, колко и
кои клубове Ви подкрепят
и издигат Вашата кан-
дидатура?

Ние, от Инициативния
комитет, ще се радваме да
има прозрачност и наис-
тина демократични избори.
Именно затова апелираме

да празнува с трофей. Нашите фенове заслу-
жават това. Трябва да направим всичко, за
да ги зарадваме", каза още вратарят.

31-годишният Михайлов се надява, че
представителният отбор на България ще има
късмет в предстоящите баражи и ще успее да
стигне до Евро 2020. "Няма какво да се
заблуждаваме. Ще бъде много трудно, но
предвид жребия, че сме домакини с Унгария,
е предимство. Освен това, евентуално ако
продължим сме на финал срещу Исландия
или Румъния, отново на "Васил Левски", което
е невероятен шанс. Трябва да сме максимал-
но концентрирани, да имаме късмет в мачо-
вете и играчите ни да играят редовно. Няма
спор, че имаме шанс, но трябва да гледаме и
реално. Дай боже да се класираме на Евро
2020. Това ще бъде голям успех за българския
футбол", сподели Николай Михайлов.ç

в последния месец и по-
ловина. В същото време
обаче у нас се пораждат
съмнения, че зад издига-
нето на кандидатурата на
г-н Борислав Кьосев, сто-
ят други, задкулисни наме-
рения. Надяваме се, че то-
ва няма да се окаже вярно
и когато настъпи моментът
за избори, то те действи-
телно ще бъдат честни и
прозрачни. От самото на-
чало изразихме позиция, че
сме готови и отворени за
диалог с всеки, който смя-
та, че има нужда от промя-
на и реформа в начина на
управление на БФВ. Затова
и считаме, че г-н Любомир
Ганев, подкрепен от Иници-
ативния комитет, е правил-
ният за целта човек. Готови
сме на дискусия с всеки,
който прецени, че такава
промяна е необходима.ç

След изиграването на последните срещи от гру-
повата фаза в Шампионската лига станаха ясни всички
участници в 1/8-финалите на турнира. Те вече очак-
ват жребия в понеделник, който ще определи двой-
ките в първия кръг на елиминациите. Класиралите се
16 отбора ще бъдат разделени в две урни - в едната
ще бъдат победителите в групите, а в другата техните
подгласници.

Жребият не може да изправи един срещу друг от-
бори, които вече са били в една група или от една
страна. Победителите от групите могат да срещнат са-
мо втори тимове от останалите групи, като ще госту-
ват в първите мачове и ще са домакини в реваншите.

Първите срещи от 1/8-финалите ще са съответно
на 18/19/25/26 февруари 2020 година, а реваншите
- на 10/11/17/18 март.

Ето и всички 1/8-финалисти в турнира. Победите-
ли в групите - Барселона, Байерн, Ювентус, РБ Лай-
пциг, Ливърпул, Манчестър Сити, ПСЖ, Валенсия.

Втори в групите: Челси, Борусия (Дортмунд), Лион
(Франция), Наполи, Реал (Мадрид), Тотнъм, Аталанта
(Италия), Атлетико (Мадрид).

За 1/16-финалите в Лига Европа се класират тре-
тите тимове в групите: Брюж (Белгия), Олимпиакос
(Гърция), Шахтьор (Донецк), Байер (Леверкузен), Зал-
цбург (Австрия), Интер (Италия), Бенфика (Португа-
лия), Аякс (Холандия).

През последните седмици се възобнови моя
стара травма от Кипър в глезена, която ми
пречи да тренирам пълноценно и да бъда част
от състава, заяви вратарят
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07.00 Новини
07.10 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев
09.15 "Холивудски знаменитости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Сянката на Елена" - сериал, 6 еп. (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "Студио Икономика" (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Сянката на Елена" - сериал, 7 епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.55 Киносалон БСТВ: "17 мига от пролет-

та" (1973 г.), 9 епизод (п)
18.05 "Холивудски знаменитости"
18.30 "Дискусионен клуб" с водещ Велизар

Енчев
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "17 мига от пролет-

та" (1973 г.)
21.40 "Дискусионен клуб" (п)
22.40 Новини (п)
23.10 "България се събужда" (п)
01.10 "Студио Икономика" (п)
02.10 "Лява политика" (п)
03.10 "За историята - свободно" (п)
04.30 "Следобед с БСТВ" (п)
06.30 Актуален коментар

ÁÍÒ 1

05.25 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване - за здраво-

словен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Тайните на войната - документална

поредица /6 епизод/
13.30 Илия Бешков - човекът, който се

превърна в рисунка - документален
филм /България, 2004г./, режисьор
Костадин Бонев

14.00 Малки истории
15.00 Специализирано предаване за хора с

увреден слух
15.15 Гимназия "Черна дупка" - тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в двореца - тв филм /42

епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Виждам птица да лети - трибют за

Румен Тосков - Пловдив джаз фест
2019

00.30 Великият Гетсби - игрален филм
/копродукция, 2000 г./, режисьор
Робърт Марковиц, в ролите: Мира
Сорвино, Тоби Стивънс, Пол Ръд,
Мартин Донован и др.

02.05 Култура.БГ /п/
03.05 100% будни /п/
04.05 Дойче Веле: Шифт
04.20 Още от деня /п/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикри-

тие" - анимация, сериал, еп. 13
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян

09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
13.30 Премиера: "Ягодова любов" - сериал,

еп. 8
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 7, еп. 31
16.00 "Спасители в планината" - сериал,

с. 2, еп. 3
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен дух" - сериал,

еп. 33
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, еп.

43
21.00 "Фермата: Нов свят" - риалити, с. 5
22.30 "Помощ 112" - екшън-криминална

риалити поредица, еп. 18 (последен)
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 7
00.30 "Стрелата" - сериал, с. 6, еп. 2
01.30 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 7,

еп. 4
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал, еп. 16

bTV Action

05.15 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,
еп. 11

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, с. 4, еп. 7 - 10

08.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,
еп. 6

09.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,
еп. 11

10.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 17
11.00 "Агент Х" - сериал, еп. 1
12.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 2, еп. 12
13.00 "Трусът" - екшън, трилър, драма (Нор-

вегия, 2018), в ролите: Кристофер
Йонер, Ане Даал Торп, Едит Хоген-
руд-Санде, Йонас Хоф Офтебро и др.

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,
еп. 7

16.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,
еп. 12

17.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-
ал, с. 2, еп. 13

18.00 "Агент Х" - сериал, еп. 2
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" - се-

риал, с. 3, еп. 18
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Наркос" -

сериал, еп. 7
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Такси 5" - екшън,

комедия (Франция, 2018), в ролите:
Салваторе Еспозито, Франк Гастам-
бид, Сабрина Уазани, Бернар Фарси,
Малик Бантала, Грегори Фромантен

00.00 "Наркос" - сериал, еп. 7
01.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 18
02.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 7
03.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 2, еп. 13
04.00 "Агент Х" - сериал, еп. 2

bTV COMEDY

05.00 "Двама бащи, двама синове" /п./ -
сериал

06.00 "Двама бащи, двама синове" - сери-
ал, с. 3, еп. 5, 6

07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
09.00 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

дийно шоу (2019 пролет), еп. 28, 29
10.00 Премиера: "Елхички 5" - комедия,

семеен (Русия, 2016), в ролите: Кон-
стантин Хабенский, Иван Ургант, Сер-
гей Светлаков, Гоша Куценко, Мария
Шукшина и др.

12.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
13.00 "Полицаят от Рубльовка" /п./ - сери-

ал
14.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
14.30 "Модерно семейство" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал

16.30 "На гости на третата планета" - сери-
ал, еп. 122

17.00 "Комиците и приятели" - комедийно
шоу (2019 пролет), еп. 30, 31

18.00 "Кое е това момиче" - сериал, с. 5, еп.
4, 5

19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 12
еп. 10

20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7, еп.
17

21.30 "На гости на третата планета" - сери-
ал

22.00 Премиера: "Модерно семейство" -
сериал, с. 9, еп. 12, 13

23.00 "Полицаят от Рубльовка" /п./ - сери-
ал, еп. 4

00.00 "Елхички 5" /п./ - комедия, семеен
(Русия, 2016)

02.00 "Двама бащи, двама синове" /п./ -
сериал

03.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" /п./ - сериал,
еп. 24, 25

08.00 "На всяка цена" - криминален, драма
(САЩ, 2016), в ролите: Дейл Дики,
Бен Фостър, Крис Пайн, Джеф Бри-
джис, Уилям Стърчи, Бък Тейлър и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Седем часа разлика" - сериал, еп. 26
12.30 Телепазар
12.45 "Денят, в който земята спря" - фан-

тастика, трилър (САЩ, 2008), в роли-
те: Киану Рийвс, Дженифър Конъли,
Кати Бейтс, Джейдън Смит, Джон
Клийс, Джон Хам, Кайл Чандлър,
Робърт Непър

15.00 "Завръщането на героя" - историчес-
ки, комедия (Франция, Белгия, 2018),
в ролите: Жан Дюжарден, Мелани
Лоран, Ноеми Мерлан, Кристоф Мон-
тьонез, Евлин Бюил, Кристиан Бюжо

16.45 "Новаци" - комедия, романтичен (САЩ,
2010), в ролите: Кристофър Плъмър,
Юън Макгрегър, Мелани Лоран, Горан
Вишнич

19.00 "Майка под наем" - комедия, роман-
тичен (САЩ, 2008), в ролите: Ейми
Поулър, Шабан Фалън, Стив Мартин,
Грег Киниър, Сигорни Уивър, Тина
Фей

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Опасностите на Банкок" - екшън,

криминален, трилър (САЩ, Чехия, Тай-
ланд, 2008), в ролите: Никълъс Кейдж,
Чарли Юнг, Шахкрит Ямнарм, Дом
Хетракъл и др.

23.00 Премиера в петък: "Аз, Ърл и умира-
щото момиче" - драма, комедия (САЩ,
2015), в ролите: Томас Ман, Ар Джей
Сайлър, Оливия Кук, Ник Оферман,
Кони Бритън, Моли Шанън, Джон
Бърнтол, Мат Бенет и др.

01.15 "Дъската на дявола" - хорър, психот-

рилър (САЩ, Япония, 2014), в роли-
те: Оливия Кук, Ана Кото, Дарън
Кагасов, Бианка Сантос и др. [16+]

03.00 "Човекът, който не беше там" - крими-
нален, драма (САЩ, Великобритания,
2001), в ролите: Били Боб Торнтън,
Франсис Макдорманд, Майкъл Бада-
лучо, Джеймс Гандолфини, Скарлет
Йохансон, Тони Шалуб и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериал /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - нов сезон
21.00 "Под прикритие" - сериал, сезон 1
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 5
00.30 "Бегълци от бъдещето" - сериал
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Слънце и луна" - сериал

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, сезон 7 /п/
06.50 "Попитай сърцето" - романтичен филм

с уч. Уйлям Болдуин, Кари Матчет,
Роб Стюарт, Стивън Лав и др.

08.45 "В сънищата ми" - романтична драма
с уч. на Джобет Уйлямс, Катрин
Макфий, Майк Вогъл, Антонио Купо

11.00 "Касъл" - сериал, сезон 7
12.00 "Мистерия 101" - криминален с уч. на

Джил Уагнър, Кристофър Полаха,
Престън Вандерслайс, Анди Томпсън
и др. /п/

14.30 "В кадър"
15.00 "Скелети близнаци" (премиера) - ро-

мантична комедия с уч. на Бил Хадер,
Ана Фарис, Люк Уилсън, Тъй Бърел

17.00 "Твърде лично 2" - екшън с уч. на
Лиъм Нийсън, Фамке Янсен, Маги
Грейс и др. /п/

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

сериал, сезон 4
21.00 "Изменник по вкуса ни" (премиера) -

криминална драма с уч. на Юън
Макгрегър, Стелън Скарсгард, Наоми
Харис, Деймиън Люис и др.

23.10 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 4 /п/

00.10 "Чиракът на Мерилин" - приключенс-
ки филм с уч. на Миранда Ото, Сам
Нийл, Марк Гибън, Тегън Мос, Дейвид
Ву и др., II част

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 13 декември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.
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ВОДОРАВНО: "Готини момичета". Симид. "На пе-
дал". Дипол. Мирак. "Га". Тин. Тарар. Нек. Кеконен
(Урхо). Тибет. Вагон. Сирин. Ган (Елена). Венев (Сто-
ян). Коса. Васил. Васал. "Терек". Перон. По. Рон.
Сенат. Дон. РОДИНАЛ. Нитон. "Карин". Ронин. Рис.
Канат. Дека. Кенаф. Киров (Киро). Балет. Докер.
ТА. Ем. Лавел (Луи). Мир. Канарин. "Реката". Сира-
ков (Наско). Фагот. Каталуния. Сова.
ОТВЕСНО: Косите на Вероника. Аса. Типик. На-
род. Селенит. Симонов (Константин). СЕНИК. Не-
мара. Нил. Навик. Накат. Рал (Фьодор). Гид. Тегел.
Сараф. Лику. "Манон". Пелин. ДАНОН. Тонир. Не-
вен.Наков. Ви. "Марат". Варан. Тикер. Кипарис. Со-
тир. Релеф. Чек. Бикан. Тодор. Кас. Лед. Нерол.
Донев (Доньо). Маго. Тагетис. Поник. Титов (Гер-
ман). Далак. Нанон. "На гарата".

Днес ще бъде мъг-
ливо, без валежи, ос-
вен слаб ръмеж в мес-
тата с по-гъсти мъгли.
Температурите в низи-
ните ще остават в
рамките на и малко
над обичайните за
средата на декември. В планините облачността
ще бъде променлива, а температурите -  над оби-
чайните за сезона.

В събота ще се появи слаб до умерен западен
вятър и мъглите ще се разсеят, а температурите
ще се повишават.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Опасностите на Банкок" -
екшън, криминален, трилър, в ролите:

Никълъс Кейдж, Чарли Юнг, Шахкрит Ямнарм,
Дом Хетракъл и др.
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Президентът на Славия
Венцеслав Стефанов се
обяви твърдо против въвеж-
дането на ВАР в България.
Босът на "белите" каза, че
футболът е контактен спорт
и ВАР може да е полезен
на тениса, но нещата не
стоят така, що се отнася до
най-популярната игра. Чле-
нът на Изпълкома на БФС
коментира и ситуацията със
съдебната битката за длъж-
ността временен шеф на
футболната централа. Босът
на Славия е категоричен, че
Михаил Касабов е по-под-
ходящ за поста от Йордан
Лечков, тъй като бившият
първи вицепрезидент на
централата и бивш отговор-
ник за националния тим не

е долюбван от самите фут-
болисти, което било публич-
на тайна.

"Мишел Платини, който е
голям футболист и ръково-
дител, ни върна на футбол-
ната карта. Той каза, че ВАР
е бич за футбола. Когато е
човешка грешка, то се виж-
да", каза Стефанов по по-
вод грешките на съдиите и
исканията да се въведе ВАР
и в България.

След това шефът на Сла-
вия разкри, че има канди-
дати за президент и изпъл-
нителен директор на БФС,
но няма да ги каже толко-
ва рано, защото ще им бъ-
де "разгонена фамилията".
"Ако сега ги кажа, до юни
месец ще им разгоните фа-
милията. И двамата са мно-
го коректни, честни и с дос-
тойнство. Знаят езици. Да-
ли са футболни хора?! Не,
от фигурното пързаляне са",
обяви Стефанов, след кое-
то коментира и битката за

Áèâø òðåíüîð íà Ãðèãîð: Òîé íå å
Ôåäåðåð è íèêîãà íÿìà äà áúäå

Един от бившите треньори на
Григор Димитров - Франко Да-
вин, коментира периода си като
наставник на най-добрия българ-
ски тенисист. "Григор е страхо-
тен атлет и играч, невероятен
талант. Може би направих греш-
ката да променя неговия бек-
хенд в средата на сезона. За мен
той трябваше да направи това
и смятам, че отново бих го на-
карал да направи същото. На
следващия ден, след като му го
казах, той вече изпълняваше
удара по невероятен начин. Но
да направиш промяна в средата
на сезона е тежко. Психически
не е лесно. Казах му - трябва
да го направим, а резултатите
ще дойдат по-късно. Не мисли
за ранкинга. След това имаше
страхотна 2017 година", комен-

президентското кресло в
БФС.

"Данчо Лечков налива
масло в огъня, което не е
необходимо нито за хората
във футболния съюз, нито
за самото първенство. Ко-
гато има безвластие, дори
добре структурираните не-
ща се развалят. Касабов е
доста по-уравновесен чо-
век. Данчо дори самите фут-
болисти не го долюбват, ко-
ето е публична тайна", ра-

тира Давин.
"Димитров беше повлиян от

сравненията с Роджър Федерер.
След това някои хора го крити-
куваха заради любовните исто-
рии - с Мария Шарапова, Сери-
на Уилямс... Без съмнение срав-
ненията с играчи като Федерер
и Надал не правят нещата по-
лесни. Но той успя да спечели
финалите на ATP, титла от сери-
ите "Мастърс". Той не е Феде-
рер и никога няма да бъде, но
има страхотна кариера и все
още има много години пред се-
бе си", каза още специалистът.

Франко Давин започна рабо-
та с Григор Димитров през сеп-
тември 2015 година, а след
"Уимбълдън" през следващия се-
зон двамата сложиха край на от-
ношенията си. ç

Âåíöè Ñòåôàíîâ òâúðäî ïðîòèâ ÂÀÐ

зясни Стефанов.
Президентът на Славия

обяви, че няма да гледа на
живо България при класи-
ране на Евро 2020, защото
го е страх от мачовете сре-
щу Германия, Франция и
Португалия. "Докарали сме
го дотам, че с изкуствено
дишане да вдигаме нацио-
налния отбор, за да се кла-
сираме на европейско пър-
венство. Друг е въпросът
как ще се приберем. Аз лич-

Йордан Лечков
е недолюбван
от футболистите
на националния
отбор, разкри
президентът на
Славия

но не бих отишъл да гле-
дам мачовете в групата на
Евро 2020, защото ме е
страх как ще завършим с
тези силни отбори", каза
Стефанов.

"Унгария е на нашето де-
редже. Исландия е малка
държава, но почти всички
техни национали играят в
силните първенства. Дано
да имаме шанс. Като бъл-
гарин желая да успеем", до-
пълни президентът на Сла-
вия.

Венци Стефанов обяви,
че няма намерение да вли-
за в новия Изпълком на
БФС. "Аз вече съм много
стар човек. Мога да пома-
гам и отвън, но на този, кой-
то иска да се учи. На този,
който е решил да се удави,
няма смисъл да му се по-
мага. Новото ръководство
трябва да работи с държа-
вата. Ще помагам на Сла-
вия, докато мога", заяви
Стефанов.ç

70-годишният Венци Стефанов намекна, че може да се оттегли от
футбола

62-рото издание на
церемонията по
връчване  на
престижните спортни
награди

ще се проведе на 19
декември 2019 г. от 20,30
ч. в зала "Асикс Арена" в
София. На официалното
награждаване ще бъдат
обявени спортист, отбор и
спортист с увреждания,
както и победителят в
анкетата за "Треньор на
годината".  Ето и челната
десетка в съревнованието
за Атлет №1 за изминала-
та година (по азбучен
ред): Алберт  Попов (ски -
алпийски дисциплини),
Божидар Андреев (вдигане
на тежести), Боряна

:

Íàêðàòêî Калейн  (художествена
гимнастика), Владимир
Илиев (биатлон), Григор
Димитров (тенис), Ивет
Лалова (лека атлетика),
Кубрат Пулев (бокс),
Мария Оряшкова (сам-
бо), Радослав Панталеев
(бокс), Тайбе Юсеин
(борба)

77-годишният
германски специалист
Ули Вегнер получи
тежка

контузия. Треньорът на
Кубрат Пулев е паднал
лошо и е счупил бедрена
кост, пише "Билд".
Злополучният инцидент
промени плановете на
легендарния боксов
треньор, който трябваше
да замине на коледно
пътешествие със съпруга-
та си Маргрет.


