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Илия Петров: Сега да се
преведе и Ботев
на английски

ЕС ще плати висока
цена, ако бездейства
за замърсяването
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ай-малко 100 тона пилеш-
ко месо със салмонела от
Полша са стигнали до бъл-
гарския пазар, признаха от
Агенцията по храните.
Част от месото е иззето, за-
сега няма данни за забо-
лели от салмонелоза пот-
ребители. Пред БНР док-
тор Кремена Стоева от
Агенцията по храните от-
каза да каже кога е дошло
първото предупреждение от
Европейската система за

Ï
осещението на сръбския президент Алексан-
дър Вучич в Сочи и срещата му с руския лидер
Владимир Путин не бе рутинно събитие, то по-
каза отношения с поглед напред и от голям
мащаб. Вучич и Путин имат седемнадесета по-

Ìåæäó èçãîäàòà
è ùåòèòå?!

редна среща и трета - само за тази година! И това е
само едно от потвържденията, че отношенията Моск-
ва-Белград са стратегически! Като ползата е двуст-
ранна и взаимноизгодна - Сърбия продължава да полу-
чава решаваща военна помощ от Москва (част от нея
безплатно), стокообменът расте, сключват се дългос-
рочни търговски споразумения. Сърбия и Русия реали-
зират на практика своите специални отношения, бази-
рани на общата вяра, на славянските корени, на реа-
листичния поглед към международните отношения в
новия многополюсен световен ред. И тези връзки не
препятстват сръбската перспектива за членство в Ев-
ропейския съюз. На този фон тъжно е сравнението
между сръбската и българската политика към Москва.
България е страната, която има най-голямото основа-
ние да отстоява своите специални отношения с Русия,
базирани на история и религия, на вековни културни и
човешки връзки. Но вместо това, за разлика от сръб-
ските, нашите управляващи бягат като дявол от тамян
от всеки опит да се развиват връзките с Русия в
руслото на взаимната изгода, в перспективни сфери и
отрасли.

Може би защото преди седмица се сдобихме със
стратегически партньор - САЩ! Но за разлика от отно-
шенията на Сърбия и Русия, "стратегическото" в нашите
връзки със САЩ е това, че няма взаимна изгода, има
едностранна - България купува изтребители Ф-16, които
засега са само на чертеж, но ги плащаме авансово,
обещаваме да построим военен координационен център
на НАТО във Варна и да купуваме скъп американски
втечнен газ. Изгода за САЩ и щети за България…

Тревожно е посланието от Сочи на руския президент
Путин - че българското  държавно ръководство под вън-
шен натиск забавя изграждането на "Турски поток". Ако
това е вярно, България ще загуби последен шанс не
само за специални отношения с Русия, но и да бъде
енергиен център в региона - роля, която с охота друг ще
заеме незабавно. И обяснението на премиера Борисов,
че - видите ли - Путин не бил информиран, че ние
градим по 5 километра дневно от "Турски поток" - не
само изглеждат като влизане в обяснителен режим, но
и говорят, че и в геополитиката гузен негонен бяга.
Освен това опитът показва, че Путин не говори пет за
четири. Ако и сега, както с "Южен поток" пропуснем
възможността да бъдем част от "Турски поток", ще бъде
не само грешка, ще бъде тежка щета за националния
ни интерес.

В унисон с антируските нагласи е и отношението на
българските власти към Втората световна война. Докато
сръбският лидер Вучич прие поканата за участие в гран-
диозния парад, посветен на 9 май, през 2020 година,
когато светът ще чества 75 години от победата над
фашизма, нашето Външно министерство пише деклара-
ции, обидни за паметта на милионите загинали съветски
войни, а психодесницата става и ляга с призива да бъде
съборен Паметникът на Съветската армия…

С велика сила, каквато е Русия, в днешния многопо-
люсен свят не може да се разговаря с шикалкавене и
шмекеруване, с полуистини и полулъжи. Там трябва мъжко
отношение, яснота, такт, защита на националния инте-
рес. Защо Сърбия успява да балансира, а ние не? И
защо тя е печеливша, а ние губещи!?

Проф. Светлана ШАРЕНКОВА

бързо реагиране.  Въпре-
ки мерките огромно коли-
чество полско пилешко ме-
со със салмонела е реали-
зирано на българския па-
зар."Най-малко сто тона
чрез една фирма са изтър-
гувани", каза Стоева. По
нейните думи салмонелата
не е устойчива на високи
температури и ако месото
е топлинно обработено,
риск от зараза няма. При-
помняме за читателите на

в. "Земя", че тази сряда слу-
жители на БАБХ излязоха
на протест с искания за по-
високи заплати. Но на ня-
колко пъти аграрният ми-
нистър Десислава Танева
заяви, че не е доволна от
работата на Агенцията по
храните, която проспа и аф-
риканската чума у нас, а
това доведе до ликвидира-
нето на близо 25% от сви-
нете в родните ни промиш-
лени комплекси.

Í

Âëàñòòà
проспа внос на
заразено месо

Президентът свиква
среща на "Дондуков" 2
с представители на
изпълнителната власт
заради тежката ситуа-
ция, в която се нами-
ра водният сектор, и
множеството предиз-
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Ìèíèñòðè ïðè ïðåçèäåíòà
çàðàäè âîäíàòà êðèçà

Îòãîâîðíèòå
âåäîìñòâà -
íà èêîíîìèêàòà,
íà ðåãèîíàëíîòî
ðàçâèòèå è
áëàãîóñòðîéñòâîòî,
íà îêîëíàòà ñðåäà
è âîäèòå è íà
çäðàâåîïàçâàíåòî,
ùå äåéñòâàò
çà ïîäîáðÿâàíå
íà ñåêòîðà

викателства пред не-
говото добро и ефек-
тивно управление,
съобщиха от прессек-
ретариата на държав-
ния глава. На среща-
та бяха поканени
министрите на отго-

ворните по въпроса
ведомства - на иконо-
миката, на регионал-
ното развитие и
благоустройството,
на околната среда и
водите и на здраве-
опазването. < 2

Снимка
Пресфото
БТА

Стара
Загора.
Министърът
на земедели-
ето, храните
и горите
Десислава
Танева
участва в
церемонията
по дипломи-
рането на
абсолвенти
от Тракий-
ския
университет.
Тя връчи
дипломата
на един от
отличниците
на випуск
2019 -
Петя
Джонова,
магистър
по агро-
номство.
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През 2019 година броят
на студентите в българс-
ките висши училища
продължава да намалява,
реализацията на завърши-
лите се подобрява, науч-
ните публикации нараст-
ват, са основните конста-
тации в новото издание
на Рейтинговата система
на висшите училища у
нас. Рейтинговата система
сравнява представянето
на 51 висши училища в
рамките на 52 професио-
нални направления въз
основата на десетки
показатели, измерващи
различни аспекти на
учебния процес, научната
дейност, учебната среда,
предлаганите социално-
битови и административни
услуги, престижа и регио-
налната значимост на
висшите училища, както и
реализацията на завърши-
лите на пазара на труда.
За формиране на индика-
торите в стандартизира-
ните класации в Рейтинго-
вата система за 2019
година е използвана

Ðåéòèíã íà âèñøèòå ó÷èëèùà -
íàé-òúðñåíèòå è
ïëàòåíè ñïåöèàëíîñòè
Ïî-ìàëêî ñòóäåíòè, ïî-ìàëêî
áåçðàáîòíè âèñøèñòè, ñðåäåí
îñèãóðèòåëåí äîõîä 1297 ëâ.

Íàêðàòêî

:
Президентът ще се
срещне с четирима
министри заради
ситуацията във водния
сектор у нас
Президентът Румен Радев
организира среща с
представители на изпъл-
нителната власт заради
тежката ситуация във
водния сектор и предиз-
викателствата пред
ефективното му управле-
ние, съобщи БНР. Държав-
ният глава е поканил на
"Дондуков" 2 четирима
министри - на икономика-
та, регионалното разви-
тие, околната среда и на
здравеопазването.
Днес Мая Манолова
обявява гражданския
си проект
Днес, от 10,30 ч. в офиса
на гражданския проект на
пл. "Славейков", ул.
"Дякон Игнатий" 4, ет. 1, в
София Мая Манолова
обявява гражданския си
проект.
В офиса на организацията
в София тя ще представи
пред медиите програмната
декларация и екипа си.
При старта на гражданс-
ката инициатива ще бъдат
представени целите на
гражданската платформа и
нейните учредители, а от
понеделник към мрежата
ще се присъединят и нови
общности, сдружения и
колективни членове.
МС взе решение
за откриване
на консулство на
Канада у нас
Министерският съвет прие
решение, c което дава
съгласие за откриване на
консулство на Канада в
Република България,
ръководено от почетно
консулско длъжностно
лице. По предложение на
правителството в Отава,
Министерският съвет
назначи Нина Лазарова да
изпълнява функциите на
почетно консулско
длъжностно лице на
Канада в Република
България, със cедалище в
град Cофия и c консулски
окръг, обхващащ терито-
рията на Република
България, за период от
пет години, съобщиха от
правителствения пресцен-
тър.

информация от различни
източници, включително
от висшите училища,
Националната агенция за
оценяване и акредитация,
модулът "АдминУни" в
информационната систе-
ма на образованието,
Националния осигурите-
лен институт, както и от
международните библиог-
рафски бази данни
Scopus и Web of Science.
Най-ниска безработица -
под 1% и най-висока
степен на приложение на
придобитото висше обра-
зование - над 90%, за
поредна година има при
завършилите медицина,
фармация, стоматология и
военно дело.

Над 3% е безработи-
цата сред завършилите
социални дейности,
психология и история и
археология (3,06%). За
сравнение, през минала-
та година безработица от
над 3% е отчетена сред
завършилите в 9 направ-
ления, а през 2014 годи-
на - в 38.

Най-ниско остава
приложението на придоби-
тото висше образование
сред завършилите туризъм
- 20,41%. За поредна
година най-добре платени
са хората с диплома от
информатика и компютър-
ни науки в СУ "Св. Кли-
мент Охридски". Най-
трудно, с най-висок сре-
ден успех от дипломата за
средно образование се
влиза в "Медицина" -  5,63,
"Фармация" и "Стоматоло-
гия". Най-нежелана е
"Металургия", където
средният успех на канди-
датите е 4,38.

Данните потвърждават
наличието на трайна
тенденция за подобряване
реализацията на пазара
на труда на завършилите
висше образование в
страната. Но си остават
разликите в намирането
на работа и заплащането
в зависимост от висшето
училище, както и придоби-
тата степен, и особено от
избраната специалност.
Делът на регистрираните

безработни сред завърши-
лите през последните 5
години български висши
училища спада до 2,2%
през 2019 година от 2,44%
през миналата година и
от над 4% през 2013
година. Делът на завърши-
лите, които не се осигуря-
ват в страната, спада до
под 20% от над 25% през
2014 година.

Расте процентът на
наетите висшисти, които
през първите 5 години
след завършването си
работят на позиция, за
която се изисква висше
образование, до 50,3 от
49,26% преди година и от
под 46% през 2014 г. При
завършилите магистри
през 2019 година този дял
е над 60%, но при бака-
лаври е значително по-
нисък - под 36%. Средният
осигурителен доход на
завършилите също нараст-
ва, като стига до 1297
лева през 2019 година при
нива от 1151 лв. през
миналата година и от едва
867 лв. през 2014 г. ççççç

БСП призовава премиера и
правителството да направят вни-
мателен преглед в отношенията
между България и Русия и да се
опитат да ги нормализират, зая-
ви народният представител от БСП
и зам.-председател на парламен-
та Кристиан Вигенин във връзка
с обявяването на български дип-
ломат от посолството ни в Мос-
ква за персона нон грата от Рус-
ката федерация, предаде агенция
"Фокус". Лошо е, когато се стиг-
не до подобно изгонване на дип-

ÁÑÏ ïðèçîâàâà ïðåìèåðà è ïðàâèòåëñòâîòî äà íàïðàâÿò âíèìàòåëåí ïðåãëåä
â îòíîøåíèÿòà ìåæäó Áúëãàðèÿ è Ðóñèÿ è äà ñå îïèòàò äà ãè íîðìàëèçèðàò

ломати. Вярно е, че това е стан-
дартна дипломатическа практика,
която често се прилага. Рецип-
рочно страната, чиито дипломат
е изгонен, прави същото. Самият
факт, че се стига до подобни от-
ношения между двете страни, оз-
начава, че има проблем. Смятам,
че и отговорът на министър-пред-
седателя вчера не беше доста-
тъчно премерен и ясен по отно-
шение на строителството на "Тур-
ски поток"", каза още Вигенин.

Той отправи призив към пре-

миера и правителството от името
на БСП. Призоваваме министър-
председателя и правителството
като цяло да направят внимате-
лен преглед на ситуацията в от-
ношенията между България и Ру-
сия в момента и да се опитат да
ги нормализират и да видят къде
са допирните точки и взаимноиз-
годните стъпки, които могат да бъ-
дат направени, а не да се задъл-
бават в посока засилване на нап-
режението и конфликт между две-
те страни, каза депутатът от БСП.ççççç

×åñòèòî, Æàíà!
Вчера нашата прекрасна колежка Жанета Анастасова празну-

ва юбилей. Ще й припомним какво означава числото 6.
По правилата на сборуването 6=1+2+3, където 1 означава

мъж, 2 - жена, и 3 - любовен триъгълник. 6 е символ на надеж-
дността, то е числото на планетата на любовта Венера и на

всички видове изкуства. То символизира богата ду-
шевност и вътрешна красота, изключителна неж-

ност и топлота.  Израз е на изтънчения
вкус към всичко прекрасно, символ е
на любовта и приятелството.
Бъди все така витална и чаровна жена

и да продължаваш да изпълваш сърцата ни с
обич.

Колегите

Снимкa Пресфото БТА

С демонстрация по икебана
и изпълнения на традици-
онния японски инструмент
кото в НС беше отбелязана

110-ата годишнина от
установяване на контакти
между България и Япония.

Инициативата е на
председателя на Групата за

приятелство България -
Япония Станислав Иванов.
Председателят на НС Цвета
Караянчева и посланикът
на Япония у нас Масато
Ватанабе присъстваха на

събитието.
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Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Íå ñìå ñå äîãîâàðÿëè
ñ ïðåìèåðà çà ñóáñèäèèòå

Лъжа е информацията,
че аз и премиерът сме се
договаряли за субсидиите
- ДПС искат да замаски-
рат своето участие в
управлението, заяви
лидерът на БСП Корнелия
Нинова пред журналисти
във връзка с твърдението
на Мустафа Карадайъ, че
тя и Бойко Борисов са се
договорили за предложе-
нието за 8 лв. партийна
субсидия на глас, предаде
агенция "Фокус".

Интересно ми е защо
го правят от ДПС, след
като осъзнато го правят,
че нито съм се срещала,
нито съм говорила по
телефон, нито съм догова-
ряла с г-н Борисов такова
нещо, каза още Нинова и
посочи, че според БСП
има поне две причини.
Първата е, че това е опит
ДПС да прикрият вече
известният и за децата
факт, че те участват в
това управление и да
прехвърлят някакво задку-
лисие или скрита коали-
ция между ГЕРБ и БСП,
за да замаскират своето
участие. Второто е, че на

ДПС им е удобно в мо-
мента статуквото - партии-
те да се финансират от
бизнеса, от мафия задку-
лисно, за да могат бизне-
сът, лобита и кръгове да
диктуват политиката,
подчерта Нинова. Нашата
позиция винаги е била
ясна и открита - 1 лв.
субсидия за партиите е
убиване на опозицията,
посегателство върху
плурализма и многопар-
тийната система в Бълга-
рия. Отварянето за без-
контролно, без ограниче-
ние финансиране от
бизнеса е намеса на
икономически интереси и
лобита в правенето на
политика", обясни още
Нинова. Лидерът на БСП
припомни, че е поканила
всички партии за обсъж-
дане на размера на
субсидията преди обсъж-
дането държавния бюджет.
Не получихме разбиране.
Внесохме си сами предло-
жението в бюджета, което
ще гласуваме. Втората
стъпка - поискахме между-
народна експертиза и
подкрепа. Т. е. официално

Âíåñëè ñìå ïðåäëîæåíèåòî ñè îòêðèòî
è ùå ãî çàùèòàâàìå îòêðèòî,
êàòåãîðè÷íà å ëèäåðúò íà ÁÑÏ

Óïðàâëÿâàùèòå ïîäêðåïèõà ïðåäëîæåíèåòî íà ÁÑÏ çà óâåëè÷åíèå
íà ðàáîòíèòå çàïëàòè íà ñîöèàëíèòå ðàáîòíèöè è ñëóæèòåëè

С мотива, че експертите и
специалистите, работещи в со-
циалната сфера са с най-ниски-
те заплати в публичния и об-
ществен сектор и че в още по-
незавидно положение са оста-
налите социални работници, ко-
ито работят по предоставяне на
социални услуги по общини, БСП
предложи увеличение на бюдже-
та на Министерството на труда
и социалната политика с 5 млн.
лв. Друга част от мотивите са,

виждаме в пленарна зала, от-
както сме заедно. Аз искам да
поздравя управляващите от ГЕРБ
и ОП за това, че проявиха ра-
зум и подкрепят предложението
на "БСП за България". Това е пър-
вото предложение на левицата,
което подкрепяте в този бюджет.
Дано да има и други. Това е пред-
ложение, което заслужава съг-
ласие, тези хора заслужават съг-
ласие, коментира Корнелия Ни-
нова.ç

през европейски институ-
ции, през международни -
и я получихме. Имаме
подкрепата вече знаете от
ОССЕ, в което се осъждат
последните промени в
Изборния кодекс, финан-
сирането от фирми. Пре-
поръки се отправят да се
отменят измененията
изцяло. Т.е. нашата пози-
ция е открита и принцип-
на, категорична е Нинова.
Разумно държавно финан-
сиране на партиите, така

Предстоящият студентски
празник 8 декември по курортите
ще бъде със засилено присъст-
вие на жандармерията, съобщиха
на пресконференция от полиция-
та. В дните преди студентския
празник МВР е направило справ-
ка за всички места, където ще се
празнува, съобщи Веселин Мла-
денов, началник на "Охранителна
полиция". Направени са срещи с
охранителните фирми и собстве-
ници на барове и хотели в курор-
тите. На самия 8 декември на вся-
ко място ще има полицейски слу-
жители. Допълнително ще имаме
и командировани сили от дирек-
ция "Жандармерия".

че да се гарантира много-
партийност, плурализъм и
нормално функциониране
на демокрацията, затваря-
не на вратата за бизнеса
за влияние върху полити-
ката.

Ние ще защитаваме
открито своето предложе-
ние. Внесли сме го откри-
то и ще го защитаваме
открито. Как ще гласуват
другите партии, е реше-
ние, в което ние не се
месим, допълни Нинова.ç

Красимира Стоядинова от "Ох-
ранителна полиция" към СДВР съ-
общи, че са проверени 312 заве-
дения в столицата, хотели и хи-
жи. От тях в 32 е съобщено, че
са резервирани за нощта на 8
декември за около 2000 посети-
тели. Въпреки че към момента ня-
ма направени резервации, очак-
ваме в последния момент целият
капацитет на всички заведения да
се запълни, прогнозира Стояди-
нова. Росен Белишки, "Криминал-
на полиция" препоръча пред Ка-
нал 3 да се ограничат нощните
разходки извън хижите, защото е
възможно да се случи трагичен
инцидент.ç

и води до текучество, а това во-
ди до невъзможност да се по-
вишава качеството на социал-
ните услуги и удовлетвореност-
та на хората, които ги предос-
тавят и ползват.

Според левицата затова е не-
обходим ръст на разходите за
персонал в социалната сфера
като инструмент за мотивация
на работещи в нея, коментира
информационния сайт на БСП.
Случва се нещо, което рядко

Íà òîçè äåí

Събития
” 1741 г. - Елисавета става
императрица на Русия след
дворцов преврат.
” 1774 г. - Австрия става
първата страна в света,
въвела държавно образова-
ние.
” 1879 г. - Съставено е
второто правителство на
България, начело с Климент
Търновски.
” 1921 г. - Подписан е
Англо-ирландски трактат,
съгласно който Ирландия
става самостоятелна държа-
ва - британски доминион,
подобно на Австралия,
Канада, Нова Зеландия и
днешната ЮАР.
” 1945 г. - В САЩ е
патентована микровълновата
печка.
” 1990 г. - Възстановени са
дипломатическите отношения
между България и Ватикана.
” 1992 г. - 6 декември,
Никулден, е обявен за
официален празник на
морския град Бургас.
Родени
” 1844 г. - Иван Соколов,
български революционер.
” 1871 г. - Иван Манолев,
български революционер.
” 1875 г. - Елена Карами-
хайлова, българска худож-
ничка.
” 1898 г. - Гунар Мирдал,
шведски икономист, Нобелов
лауреат през 1974 г.
” 1913 г. - Николай Амосов,
украински хирург.
” 1924 г. - Павел Матев,
български поет.

” 1927 г. - Никола Рударов,
български режисьор и
актьор.
” 1948 г. - Кеке Розберг,
финландски пилот от Форму-
ла 1.
Починали
” 343 г. - Свети Николай
Мирликийски, източноримски
духовник.
” 1927 г. - Ефрем Каранов,
български фолклорист.
” 1935 г. - Панайот Пеев,
български военен деец.
” 1942 г. - Афанасий
Селишчев, руски славист.
” 1944 г. - Елена Снежина,
българска актриса.
” 1953 г. - Константи
Илдефонс Галчински, полски
поет.
” 1960 г. - Димитър
Хаджилиев, български
писател.
” 1960 г. - Йордан Тренков,
български революционер.
” 1988 г. - Рой Орбисън,
американски певец.

:

че ниското заплащане действа
демотивиращо за работещите в
социалната сфера. Всичко това
прави професията неатрактивна

Веселин Младенов

Çàñèëåíî ïðèñúñòâèå íà æàíäàðìåðèÿòà
çà ñòóäåíòñêèÿ ïðàçíèê
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Îùå ãîäèíà âëàñòòà ùå óìóâà
âúðõó íîâèÿ Çàêîí çà çåìÿòà

Изработването на нов
Закон за земеделските
земи се отлага поне с 1
година, гласи решение на
Министерския съвет, взето
на оперативно заседание
на  4 декември. За отлага-
нето съобщи пред бТВ.Ки-
рил Стоянов, експерт в
Дирекция "Поземлени
отношения и комасация" в
Министерството на земе-
делието. "На оперативно
заседание на Министерс-
ки съвет е взето решение
да се удължи срокът за
изготвяне на законопроек-
та с поне 12 месеца, тъй
като очевидно дебатите са
разгорещени - по-скоро
между браншовите орга-
низации и между гражда-
ните", каза той. Експертът
коментира, че Законът за
земеделските земи "веро-
ятно има по-голям ефект,
отколкото, да речем,
Конституцията има върху
българските граждани -
тъй като засяга почти
всички български гражда-
ни".  По данни на минис-
терството Законът ще
засегне около 3,5 млн.

Ñðåùó íåãî ñêî÷èõà áðàíøîâè
îðãàíèçàöèè è áúëãàðñêè ãðàæäàíè

български граждани,
които притежават земе-
делски земи. Целта е в
резултат от общественото
обсъждане да се получи
един баланс на интереси-
те, който да бъде удовлет-
воряващ.

Една от причините,
поради които различни
браншови организации са
поискали да продължи
дебатът по Закона, е
предстоящото приемане
на нова Обща селскосто-
панска политика (ОСП).
"За съжаление ОСП
закъсня. Промените в нея
трябва да бъдат отразени
в този закон", обясни
Кирил Стоянов.

Той категорично отхвър-
ли тревогите, че предложе-
ният от аграрното минис-
терство проект ще засегне
правото на собственост
или интересите на малките
собственици на земя.
"Промените в Закона за
земеделските земи целят
да се защитят собствени-
ците на обработваема
земя, а не да ги ощетят",
подчерта Кирил Стоянов.

По думите му е невъз-
можно хората да загубят
правата си върху земедел-
ските земи, когато се
пристъпва към уедряване
например. "Процедурата
за комасация съществува
от 2007 г. Направихме
шест проекта в едни от
най-бедните села на
България - успяхме да
възстановим работни
места, напояване и на
нито един човек не му
беше отнета земята", каза
Стоянов.

Според него процеду-
рата по отдаване на земя
под аренда е демократич-
на и е създадена с по-
мощта на холандските
власти, а участието в
комасацията е добровол-

Физическите лица, регис-
трирани като земеделски сто-
пани, имат право да избират
реда за облагането на дохо-
дите от дейността им през
2020 година, напомнят от На-
ционална агенция за приходи-
те (НАП).

Правото на избор се уп-
ражнява с подаване на дек-
ларация по чл. 29а, ал. 4 от
ЗДДФЛ в срок до 31 декемв-
ри на предходната година. Из-
борът е валиден за 5-те пос-
ледователни данъчни години и
не е необходимо той да се пот-
върждава ежегодно с подава-
не на нова декларация. При
облагане по реда, предвиден
за едноличните търговци, ре-
гистрираните като земеделс-
ки стопани физически лица не
могат да ползват правото за
преотстъпване на данъка вър-
ху годишната данъчна основа,
който е предвиден в чл. 48,
ал. 6 от ЗДДФЛ.

Новорегистрираните  през
2019 г. земеделски произво-
дители, могат да изберат за
същата година да се облагат
с данък върху годишната да-
нъчна основа по реда, пред-
виден за едноличните търгов-
ци (чл. 28 от ЗДДФЛ), като
изборът се декларира в годиш-
ната данъчна декларация по
чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. В
случай, че желаят да продъл-
жат с този ред на облагане
през 2020 г. и следващите че-
тири години, е необходимо да
подадат декларация по чл. 29а,
ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31
декември 2019 г.  Образецът
на декларацията  за избор на
реда за облагането на дохо-
дите на земеделските стопа-
ни може да бъде намерен на
сайта на приходната агенция
www.nra.bgр, рубриката "За
гражданите", в Документи - да-
нъци.

Декларацията се подава
лично от земеделския стопа-
нин или негов упълномощен
представител в офиса на НАП
по постоянен адрес на физи-
ческото лице. Декларацията
може да се подаде по елект-
ронен път и по пощата.

Повече информация за из-
бор на реда за облагането на
доходите, попълване на дек-
ларацията и за плащане на
дължимите данъци, земеделс-
ките стопани могат да полу-
чат на телефона на НАП  0700
18 700 (на цена, съобразно
тарифата на съответния опе-
ратор).ç

Äî êðàÿ íà äåêåìâðè
çåìåäåëöèòå
èçáèðàò êàê äà ñå
îáëàãàò äîõîäèòå èì
çà 5 ãîäèíè íàïðåä

но и няма да става прину-
дително. "Всеки един
собственик е равен на
останалите, включително
на държавата и общината.
Ако вие искате да участ-
вате в процеса по комаса-
ция, имате един глас,
независимо кой с колко
имота участва", обясни
експертът. Той припомни,
че една от целите е да се
прекрати практиката за
отдаване на земя за
ползване с някои стари
договори, сключвани от
един съсобственик за "99
години за 1 лев". Тези
стари договори са ощетя-
вали останалите съсобст-
веници, а това положение
може да се промени само
със закон.ç

Цената на телешкото в момен-
та на свободния пазар в Северо-
западна България е около 3.50
лв./кг живо тегло. Фермер от Бя-
ла Слатина например предлага
млади животни от различни ква-
литетни породи между 150 и 300
килограма и не отстъпва от 3.70
лв./кг. "Няма опашка от чакащи
да купят, но не искам да свалям
цената, защото иначе значи да
продавам на загуба. Само като
видях в интернет, че се продава
британско коте на 2 месеца за
500 лева, а моите телета искат
да ги купят за 600 лева след 10
месеца отглеждане, какво да ко-
ментирам?!", обяснява Бисер
Христов за Агри.БГ.

Предлагане има, но търсене-
то е изключително слабо, твър-
дят много от фермерите, които се

Ôåðìåðè îò Ñåâåðîçàïàäà: Çà êîòå íà 2 ìåñåöà
èñêàò 500 ëåâà, à çà òåëå íà 10 ìåñåöà - 600 ëåâà

отглеждам повече, но е изключи-
телно трудно да се справя с реа-
лизацията на продукцията. Човек
губи кураж и се отказва, като си
направи сметка колко сено и кол-
ко зоб трябват за едно теле, за
да стане около 200 килограма и
как ще го продаде след 1 година
за 600 лева", коментира Митко
Спасов, който има малка ферма
във Врачанско.

При ниските изкупни цени и
напълно замразената търговия с
живи животни някои стопани бук-
вално са принудени да се спася-
ват поединично. Колят животните
си сами и предлагат месо или ди-
ректно към купувачи, или по ин-
тернет. Цената на този своеобра-
зен пазар към момента е 9-10
лева за килограм, но при пазаре-
не, каквото при тези случаи чес-
то се случва, продавачите свалят
поне с левче. Така телешкото па-
да понякога дори под цената на
заешкото месо, което държи 10
лева за килограм.ç

препитават с животновъдство в
Предбалкана. По думите им техни
колеги от високопланинските час-
ти обикновено разпродават на по-
ниска цена още в ранната есен
заради по-суровите условия в
зимния сезон на по-голяма над-
морска височина. В Предбалкана
и равнинната част на региона оба-
че животновъдите не стоят пред
такъв проблем и затова могат да

си позволят да задържат продаж-
бите и да искат по-висока цена.

Оптимистите очакват оживя-
ване на търговията с телета с наб-
лижаването на Коледните праз-
ници, но те не са много. "Ето то-
ва е голямото затруднение при от-
глеждането на телета в Северо-
западна България - пазара. Хора-
та тук са работливи и предпри-
емчиви. Аз самият бих искал да

Ìå÷êèòå âúâ Âèòîøà ñå óâåëè÷àâàò, òóðèñòèòå äà ñà áäèòåëíè
Над 16 мечки има на терито-

рията на Държавно ловно стопан-
ство "Витошко - Студена" според
наблюдения на фотокапаните, съ-
общи директорът на Югозападно
държавно предприятие (ЮЗДП) Да-
мян Дамянов. Миналата година те
са били 14. Сега има майки с две,
майка с три малки, също и отде-
лени свободни мечоци. Заедно със
специалисти от Природен парк
"Витоша" са поставени GPS на-
шийници на няколко мечки и се
следи миграцията им, пише БТА.

Според Дамянов мечките
предпочитат територията на лов-
ното стопанство, защото е по-спо-
койно и има ежедневно подхран-
ване. В частта на Витоша откъм
София няма активни ловностопан-
ски мероприятия, натоварването
с туристи е значително по-голя-
мо.

Засега не са регистрирани на-
падения на хора. Срещите обаче
ще стават все по-чести, защото
числеността на мечките е голяма,
предупреди Дамянов.ç
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"Увеличението е с около 3
лева на годишна база, като
продуктите, които са с по-ви-
соки равнища към момента,
са свинското месо- чиято це-
на на едро е около 9 лева,
леко повишена цена има и при
сиренето и кашкавала. Стаби-
литет в цените има при яйца-
та, олиото и захарта. Леко
поскъпване, с около 3 %, има
при пилешкото месо, защото
много хора може би замест-
ват с него свинското на тра-
пезата" - коментира за Радио
Благоевград Владимир Иванов,
председател на Държавната
комисия по стоковите борси
и тържища.

 По думите му, при плодо-
вете и зеленчуците картината
е почти идентична с миналата
година. Доматите са малко по-
скъпи, както и кромида и лу-
ка. Има леко покачване при
ябълките и по-ниски цени на
гроздето, в сравнение с ми-
налата година. Като цяло, го-
дината върви малко по-скъпа
от предишната и се доближа-
ва до така наречената "скъпа
година" 2012, в която имаше
доста драстично повишени
стойности на някои продукти.

По отношение на рибата
за Никулден, Владимир Тодо-
ров е категоричен, че цената
е нормална. "Например, ша-
рана в момента има средна
цена под 5 лева и около 5
лева, и това се дължи на ви-
соко конкурентния пазар. Има
играчи, които спекулират, но
не им се получава. Същото е
и с цената на свинското ме-
со" - допълни Владимир Ива-
нов, който посъветва потре-
бителите да купуват българс-
ко месо, независимо че може
да платят малко по-скъпо.

По отношение на цените
на храните около коледно-но-
вогодишните празници, не
трябва да очакваме драстич-
но повишение - ако има пос-
къпване, то ще е в рамките
на няколко стотинки. Влади-
мир Иванов коментира и от-
ражението на тол таксите вър-
ху стойността на хранителни-
те продукти, след въвеждане-
то им от март догодина. Пред-
седателят на ДКСБТ бе кате-
горичен, че "повишаването на
транспортния разход, няма как
да не се отрази върху себес-
тойността на дадения продукт,
на това увеличение ще бъде
много по-малко от очаквано-
то от 2 %".ç

Повишената цена на
свинското месо в магази-
ните се обяснява като
нормална реакция на
всичко, което се случва в
Европа и в света, най-
вече в Азия във връзка с
щетите от заболяването
Африканска чума, комен-
тира министърът на земе-
делието Десислава Танева
в Стара Загора. "Вероятно
на европейско ниво ще се
вземат мерки, въпросът
ще бъде поставен. Истина-
та е обаче, че продължава
разпространението на

болестта и щетите от нея,
увеличава се броят на
засегнатите животни и
безспорно нараства
потреблението, което
доведе до завишените
цени. Интересно е да
отбележим, че и интере-
сът да се произвежда
свинско в тази ситуация,
също е висок".

Около 130 хиляди
домашни свине у нас бяха
засегнати от болестта през
отиващата си година. Към
момента няма нови огни-
ща, последните бяха

открити през месец август.
Няма и нови засегнати
големи свинекомплекси.

По Плана за справяне
със заболяването върви
процеса по изпълнение на
депопулирането на дивите
прасета, като основен
източник на разпростра-
нение на  заболяването.
Около 2 000 отстреляни
диви свине се отчитат за
всеки ловен уикенд,
вземат се проби, като
положителните са между
2 и 8 броя седмично.
Изпълнението на плана за

справяне със заболяване-
то е между 25 и 30%,
отчете земеделският
министър.

Световните цени на
храните са нараснали
силно през ноември,
отбелязвайки големи
скокове в цените на
месото и растителните
масла, въпреки малко по-
ниските цени на зърнени-
те култури, съобщи Аген-
цията за храните на ООН,
цитирана от Евронюз и
БГНЕС.

Индексът на Организа-
цията на храните и земе-
делието (FAO) за цените
на храните, който измерва
месечните промени в
потреблението на зърнени
култури, маслодайни
семена, млечни продукти,
месо и захар, удари 26-
месечен връх през ноемв-
ри, достигайки средно
177,2 пункта, което е с
2,7% повече спрямо
предходния месец и с
9,5% на годишна база.ç

Ñêîê íà
ñâåòîâíèòå
öåíè íà õðàíè,
íàé-ãîëÿì å ïðè
ìåñîòî è
ðàñòèòåëíèòå
ìàñëà

Àãðîìèíèñòúðúò: ×óìàòà å
âèíîâíà çà ñêúïîòî ñâèíñêî

О Б Я В А

На основание чл. 16 сл. от ПРУПДТДУК и решение № 1567 от 04.12.2019 г. на
Изпълнителния директор, МБАЛББ "Св. София" ЕАД ОБЯВЯВА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОН-
КУРС с предмет: Отдаване под наем на площи, представляващи помещения разполо-
жени в сутерена на сградата на лечебно заведение МБАЛББ "Света София" ЕАД,
находящо се в гр. София, бул."Акад.Иван Гешов" № 17, предназначени за извършва-
не на медицинска дейност, подпомагаща и допълваща липсващи звена в лечебното
заведение, състоящи се от: кухня - 206,59 m2 РЗП, съблекалня - 87,12 m2 РЗП,
коридор вътрешен - 20,88 m2 РЗП, коридор - 18,72 m2 РЗП, коридор /от входа и
изхода на английски двор/ - 13,76 m2 РЗП, английски двор - 56,855 m2 РЗП, тоалет-
на - 14,06 m2 РЗП.

Начална месечна наемна цена: 3207 лв. без ДДС. Срок на договора за наем:
1 година с възможност за удължаване до 3 години. Начин на плащане: ежемесечно до
5-о число на текущия месец въз основа на издадена от наемодателя фактура. Цената
не включва разходи за консумативи - електричество, вода, топлоенергия, телефон и
др. Всички плащания се извършват по банкова сметка на МБАЛББ "Св. София" ЕАД.
Депозит за участие: 3850 лв. вносим по банкова сметка на МБАЛББ "Св. София" ЕАД.
Депозитът за участие на неспечелилите кандидати се освобождава в 7-дневен срок от
подаване на молба с посочен начин на възстановяване на сумата и банкова сметка.
Депозитът на спечелилия участник се задържа като депозит за изпълнение на задълже-
нията по договора и се освобождава след освобождаване на имота въз основа на
молба на наемателя. Наемодателят може да удържи от сумата по депозита неизплате-
ни наеми, неустойки и други вземания по договора, както и обезщетение за причинени
от наемателя вреди. Място и срок за получаване на конкурсната документация:
Документацията се получава в кабинет № 27 на МБАЛББ "Света София" ЕАД всеки
работен ден от 9.00 ч. до 15.00 ч. в срок до 20.12.2019 г. Оглед на обекта: Оглед се
извършва всеки работен ден в срока за закупуване на документацията от 8 ч. до 16 ч.
след предварителна заявка на телефон: 02/80 54 233. Място и срок за подаване на
заявленията: Всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:00 ч. до 20.12.2018 г. в сградата на
МБАЛББ "Св. София" ЕАД на адрес гр. София, бул. "Акад. Иван Гешов" №19, втори
етаж - Канцелария. Дата, място и час на провеждане на конкурса: 23.12.2019 г. от
10.00 часа в Аудиторията на МБАЛББ "Св. София" ЕАД, гр. София. бул. "Акад. Иван
Гешов" № 19, първи етаж. За допълнителна информация тел.02/80 54 233 - Вене-
лин Йорданов.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Любчо Пенев

Различни видове риба
се предлагат на

Женския пазар в
навечерието на Никул-

ден.

Най-малко 100 тона пилеш-
ко месо със салмонела от Пол-
ша са стигнали до българския па-
зар, признаха от Агенцията по
храните. Част от месото е иззе-
то, засега няма данни за забо-
лели от салмонелоза потребите-
ли.  "По отношение полското ме-
со със салмонела нотификации-
те не са една или две. В Бълга-
рия като засегната страна вече
сме получили 16 такива нотифи-
кации", казва доктор Кремена
Стоева от Агенцията по храните.
Тя отказва да каже кога е дошло
първото предупреждение от Ев-
ропейската система за бързо ре-
агиране.  "Но към всяка влязла
нотификация Агенцията е предп-
риела съответните мерки".

Въпреки мерките огромно ко-

Âëàñòòà ïðîñïà âíîñ íà 100 òîíà
çàðàçåíî ñúñ ñàëìîíåëà ïèëåøêî ìåñî

личество полско пилешко месо
със салмонела е стигнало до Бъл-
гария. Д-р Стоева не е готова да
говори за конкретни количества.
Коментираме медийни твърдения:
"Най-малко сто тона през една
фирма, която е излязва в меди-
ите, аз не мога да кажа, е изтър-
гувала на българския пазар". Сал-
монелата не е устойчива на ви-
соки температури и ако месото
е топлинно обработено, риск от
зараза няма, казва експертът.ç

Ñ îêîëî 3 ëåâà
ïî-ñêúïà ñïðÿìî
ìèíàëèÿ äåêåìâðè å
"ïîòðåáèòåëñêàòà
êîøíèöà"

АКО ИСКАТЕ, ВЯРВАЙТЕ
Снимка
Пресфото
БТА
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Áúëãàðèÿ óìèøëåíî áàâè ñòðîèòåëñòâîòî
íà „Òóðñêè ïîòîê“, è òî ïîä íàòèñê îòâúí

България умишлено
бави реализирането на
газопровода "Турски
поток" на своя територия,
независимо от нееднок-
ратните молби на Москва
да ускори строителството.
Това заяви президентът
на Русия Владимир Путин
на пресконференция след
среща със сръбския си
колега Александър Вучич
в Сочи, съобщава "Интер-
факс". Агенцията отбеляз-
ва, че поведението на
българската страна за
пръв път получава толко-
ва тежка политическа
оценка от страна на
руския лидер.

"Ако българското
правителство не иска да
сътрудничи, ние ще
намерим други възмож-
ности за реализирането
на газопровода през
Южна Европа, предупре-
ди Путин. - Това, което
виждаме, независимо от
многократните заявления,
независимо от многократ-
ните молби към руската
страна да осигурим
доставките на наш газ
през Турция в България,
колкото и печално да
звучи, виждаме, че бъл-
гарската страна съзнател-
но бави реализацията на
проекта на своя терито-
рия. Искам да заявя това
директно и публично!
Ръководството на Бълга-
рия, след като провали
"Южен поток", се обърна
към нас с молба на всяка
цена да участва в "Турски
поток". Но очевидно под
натиск отвън сега те
показват, че не бързат.
Но ще видим как по-
нататък ще се реализира
този проект на българска
територия."

Сръбският участък
е готов на 85%,

стана ясно на срещата
между двамата президен-
ти. "Що се отнася до
евентуално участие на
Сърбия в транзита на
руски газ през "Турски
поток", да, това е въз-
можно. Сръбският участък
от газопровода между
границите с България и
Унгария е почти готов,
90% от тръбите са поло-
жени, 85% от тръбопрово-
да са готови. Полагането
на тръбите ще бъде

завършено до седмици",
заяви Путин, цитиран от
ТАСС.

Президентът на Русия
разказа също, че е пос-
тигната договореност за
увеличаване мощността
на намиращите се в
Сърбия подземни храни-
лища от 750 млн. куб. м
до 2 млрд. куб. м. "Убеде-
ни сме, че реализацията

„Óáåäåíè ñìå, ÷å ðåàëèçàöèÿòà íà òåçè ìàùàáíè ïðîåêòè ùå ïîìîãíå çíà÷èòåëíî
äà ñå óêðåïè åíåðãèéíàòà ñèãóðíîñò íå ñàìî íà Ñúðáèÿ, íî è íà öåëèÿ Áàëêàíñêè
ðåãèîí è íà Åâðîïà êàòî öÿëî“, çàÿâè ïðåçèäåíòúò íà Ðóñèÿ

Âëàäèìèð Ïóòèí:

на тези мащабни енергий-
ни проекти ще помогне
значително да се укрепи
енергийната сигурност не
само на Сърбия, но и на
целия Балкански регион и
на Европа като цяло",
каза още Владимир
Путин.

В края на октомври
Путин съобщи, че работи-
те по проекта "Турски

поток" в България и
Сърбия ще бъдат завър-
шени към края на следва-
щата година, припомня
ТАСС. "Турски поток"
преминава по дъното на
Черно море до европейс-
ката част на Турция и по-
нататък до границата с
Гърция. Първата му тръба
е предназначена за
снабдяване на турския

пазар, а втората - за
Европа, през териториите
на България, Сърбия и
Унгария.

Путин съобщи на
пресконференцията, че е
обсъдил с Вучич ситуация-
та на Балканите и пробле-
ма с Косово. "Русия е
готова на компромиси по
косовския проблем, ако
Белград и Прищина стиг-
нат до такъв", заяви пре-
зидентът. Той каза още, че
неговият сръбски колега
Александър Вучич е приел
поканата да гостува в
Москва за Деня на побе-
дата на 9 май 2020 г.

"Следващата година ще
бъде важна дата за
всички нас - 75-годишни-
ната от победата във
Великата отечествена
война. Г-н Вучич прие
покана да дойде на
тържествата, които ще се
проведат на 9 май в
Москва", заяви руският
държавен глава.

Путин подчерта: "Ние
ще се радваме да видим
сръбските военни сред
участниците в парада на
Червения площад".

Снимка Пресфото БТА
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Информацията на
Путин е стара. Бълга-
рия не бави строи-
телството на "Турски
поток". Добре дошъл
е, като дойде, ще
види, че строим с по
5 км на ден. Това
заяви премиерът
Бойко Борисов в
предаването "Лице в
лице" по Би Ти Ви.
"Сигурно не им е
приятно чисто поли-
тически, че България
е толкова силен,
лоялен член на НАТО
и ЕС", коментира още
премиерът Борисов.
Той отбеляза, че
България спазва
всички правила и
препоръки на ЕС.

"Всеки има право
да търси алтернатив-
ни трасета, ние
търсим алтернативна
диверсификация",
коментира Борисов
заканата на Путин,
че Русия може да
потърси алтернативни
пътища за своя газ.

"България спазва
процедурите на ЕС.
Не сме нито Сърбия,
нито Русия, нито

Турция. При нас се
направиха процеду-
ри, конкурси, одобри
се от Европейската
комисия", добави той.

"Вече имаме
около 150 километра,
които сме изкопали,
полагат тръби и
строят в момента.
Бяхме преди няколко
седмици със сръбс-

кия министър на
енергетиката. Така че
вече сме на 140-150-и
километър. Припом-
ням, че открихме
връзката на Турция с
"Турски поток", която
на територията на
България се казва
"Балкански поток" с
всички измервателни
подстанции, с всички

Образованието ни
било в колизия? Министъ-
рът на ученето, така да го
нарека посвоему Краси-
мир Вълчев, коментира
резултатите от най-
мащабното и представи-
телно международно
сравнително оценяване
на учениците PISA (де да
можех да го съкратя) на
Организацията за иконо-
мическо сътрудничество и
развитие.

Та министърът дума, че
"днес е много по-трудно
да мотивираме децата да
четат". Особено "Винету".
Това за "Винету" не го
казва той. Следователно -
"Сега образователната ни
система наподобявала
бърза писта, която изх-
върля тези, които не
могат да се справят, и те
натрупвали дефицити, без
да могат след това да
наваксат".

Ми да станат вакса-
джии. Това също не го
казва министърът. Моя си
приумица. Известни
познания по елементарен

Èëèÿ Ïåòðîâ: Ñåãà äà ñå ïðåâåäå
è Áîòåâ íà àíãëèéñêè
Ìíîãî å òðóäíî äà ñå ìîòèâèðàò äåöàòà
äà ÷åòàò, îñîáåíî „Âèíåòó“

синтаксис и по-близка
представа за разтегливите
тънкости на глаголните
времена, щяха да предот-
вратят недоразумението и
последяващите разсъжде-
ния. Няма да цитирам
данни точно от това
оценяване и на кое място
е България, че ще е
скучно и страшно.

Друго ще направя.
Господин Вълчев, няколко
реплики във Ваша полза.
Само Ви подсказвам,
може и двойка да ми
пишете.

Първо - Защо да четат,
като могат да станат
охранители?

Второ - Както отбеляз-
ва Джон Джеръм от
Университетския колеж в
Лондон - "Ако съществува-
ше сребърен куршум за
подобряване на образова-
нието, той би бил открит
досега".

Трето - Жалбите към
системата на образование
в Европа са започнали
доста отдавна. Във "Фило-
софия на историята" Хегел

привежда забавния при-
мер, че през 1803 година
на въпроса "Какво е
отношението Ви към
просвещенските учрежде-
ния?" един професор от
Рим отговаря - "Като към
публичните домове -
търпим ги". Грубо, грубо,
ама Хегел.

Четвърто - В контекста,
друг сайт добавя - "Купу-
ването на учебник и пари
за изпит са най-честата
корупция".

Пето - До 3000 езика
вероятно ще изчезнат в
рамките на следващите 80
години, казва лингвистът
Даниел Бьогре и добавя -
"Възвръщането на родния
език и възприемането на
отечествената култура е
мощен начин да бъдете
себе си".

Шесто - Някой си
решил да превежда "Под
игото", щото децата не го
разбирали. Вазов? Бил
плакал заради Ньойския
договор.

Седмо - Имам предло-
жение към настоящия,

следващия, по-следващия
и прочее министър на
образованието. Да се
преведе Ботев на английс-
ки. И знаете ли как ще
звучи "О майко юнашка,
бащино ли си пропих
имане"?

"O mother, heroin
mother, Have I drunk my
father cash"?

Анадъмо?
Анадък!
P.S. А преводът на

Петка Страшника ще бъде
- "Petko the Terror".

препоръките на
Европейския съюз по
въпроса.

"В момента всички
казват: "Браво!
България строи
"Балкански поток",
строи интерконекто-
ра с Гърция", продъл-
жи Борисов.

Бойко Борисов
каза още, че прези-
дентът на Русия
Владимир Путин е
добре дошъл да види
с очите си с каква
скорост се строи
"Турски поток".

"Строим с голяма
скорост. Късно
започнахме, защото
трябваше да се
минат много проце-
дури", обясни отново
премиерът. И при-
помни, че външният
министър Екатерина
Захариева, когато е
била в Москва, е
предала поканата
към Владимир Путин
да посети България.
Това е добър повод
да види напредъка
по нашите проекти,
каза премиерът
Бойко Борисов.

"Аз не искам да
влизам в обяснения
какво е искал прези-

дентът Путин. Аз
знам, че за Бълга-
рия съм направил
всичко, което съм
обещал, и неслучай-
но съм получил и
гаранциите, твърдите
гаранции първо от
самата ЕК и Брюк-
сел за газоразпре-
делителя в България.
А сега и в стратеги-
ческото споразуме-
ние, което подписах
в Белия дом, има, че
България е газовият
хъб, газоразпредели-
тел, което означава,
че е приемливо и за
Вашингтон", още
веднъж обясни той.

"Когато имаме
такива големи мощ-
ности и газови магис-
трали догодина, и за
руския газ това ще е
единствената бърза и
добра алтернатива,
това ще е възмож-
ност за диверсифика-
ция и на Румъния, и
на Украйна. Не
вярвам сърбите
много по-бързо от
нас да го построят,
но ще бъдем готови в
срок със сигурност",
беше категоричен
министър-председате-
лят Бойко Борисов.

нови компресорни
станции", разясни
как върви строителс-
твото на газопровода
на българска терито-
рия министър-пред-
седателят. И посочи,
че ако има забавяне,
то е било наложено
от необходимостта
на първо място да
бъдат изпълнени

Áîéêî Áîðèñîâ: Àêî èìà çàáàâÿíå, òî å çàðàäè ïðåïîðúêèòå
íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç

Премиерът Бойко Борисов посочи, че ако има забавяне, то е било наложено от
необходимостта на първо място да бъдат изпълнени препоръките на Европейския съюз
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Колко всички майки си
приличат в света!

И сърцата им как са
еднакви!

Иди потърси на Украйна в
степта

и след туй провери в
Киренайка…
Н. Вапцаров

Името на Елена Вапцаро-
ва е намерило топъл прис-
тан при имената на българс-
ките майки - героини: Тонка
Обретенова, Гина Кунчева,
Елисавета Измирлиева...
Майки, със сродни съдби...

Синовете им, извървяли
краткия си житейски път към
една Голгота... към Светa на
Свободата, Хармонията и
Справдливостта.
На 29 март 1969 година

Банско осъмва с вестта за
смъртта на уважаваната и
обичана баба Елена Вапца-
рова...
Приятели, ако посетите

градчето под Пирин, отделе-
те мъничко време и прекра-
чете прага на Вапцаровата
къща музей. Още в начало-
то ще ви посрещнат два ху-
дожествени образа: на Хрис-
тос и Божията майка.
Не се учудвайте... тук им е

мястото... два образа - два
символа! Спасителят симво-
лизира съдбата на поета ге-
рой.  Анализът е излишен. А
Богородица е символ на
съдбата на поетовата май-
ка. Няма по-голямо нещас-
тие за една майка, да доча-
ка смъртта на своето дете,

Ìèë íà ìàéêà, Íèêîëà! Ñâîåòî
ñúðöå ñè èçòðúãíàë... Ïðåäè ïîëîâèí

âåê îò çåìíèÿ
íè ñâÿò ñè
îòèäå áàáà
Åëåíà, ìàéêàòà
íà áúëãàðñêèÿ
ïîåò Íèêîëà
Âàïöàðîâ

да остане жива след него и
тя да разказва спомени...
За мъдрата и интелигент-

на Елена Вапцарова един
кратък разказ не може да
обхване всичко... В ранното
детство трите й деца зажи-
вяват с поднесените от нея
приказни сюжети от Библи-
ята, от произведенията на
българските класици Ботев,
Вазов и Яворов, на руските
- Лермонтов, Горки и Пуш-
кин... Малкият Никола с тре-
пет очаква вечерите край ог-
нището, за да чуе поредни-
те "приказки" за Фауст на
Гьоте, за Стършел на Етел
Войнич и Хамлет на Шекс-
пир... Нали е ясно, че само
високообразован човек ка-
то Елена Вапцарова може да
се справи с такова възпита-
ние на децата... Още като
госпожица Елена Везьова
учи в Американския колеж в
Самоков, учителства във Ве-
люса-Струмишко, Елешница-
Разложко и Банско.
Известна е участта на две-

те велики личности...
Никола не живее в Банс-

ко, но връзката между май-
ка и син е силна и желана.
Когато през 1940 г. поетът из-
дава "Моторни песни", мне-
нието на Елена е особено
важно и ценно. Едно от най-
искрените посвещения е от-
разено в картичка: "И я кни-
га написах, мамо, а тебе те
нема да кажеш аресова ле
те, или не дрънка ни колко
лугна в кал". Няма по-мило
и нежно писмо от това да

използваш колоритното бан-
ско наречие, останало в спо-
мените от мама! В нощта
след разстрела на Никола
покрусената майка чете сти-
хове на Смирненски и осъм-
ва с прозрението: "Какво по-
божествено щастие от бля-
на да бъдеш човек! Да вку-
сиш светото причастие и
тръгнеш с братско участие с
тълпите на новия свет!". А в
Банско загриженият дядо
Йоше Агов я утешава с ду-
мите: "Не плачи, Ленко! Един
ден Банско ше се превърне
в български Йерусалим, а ва-
шият дом - в Божи гроб и
хора от всички страни ще ид-
ват на поклонение". След ги-
белта на Никола майката за-
живява с обичта и уважени-
ето на почитателите на пое-
та по целия свят. През 1953
г. у нас са организирани тър-
жества за връчването на По-
четната награда за мир, при-

съдена посмъртно на Вапца-
ров. Притеснени, близките
на Елена се суетят около нея
и се опитват да я посъвет-
ват какво да каже. Недвус-
мислено тя отхвърля всякак-
ва помощ: "Аз чужди думи в
моята уста няма да сложа!".
И говори само като майка.
Мъката си превръща във

воля за живот и пътува у нас
и в чужбина, за да разказва
спомени. Това я свързва с
много известни личности.
Остава обичана и почитана
от поколенията, заедно с Ни-
кола... А обичта също е безс-
мъртие!
Нейни гости в дома й в

Банско са Любов Космоде-
мянская, Густа, съпруга на че-
хословашкия герой Юлиус
Фучик, Долорес Ибарури, из-
вестната испанска радетел-
ка, оглавила международно-
то движение на борбата за
мир "Ла Пасионария". Както

стиховете на Никола, така и
писмата на майката кръстос-
ват земното кълбо: до Ма-
рио де Микеле и Салваторе
Куазимодо от Италия, Пиер
Гамара и Луи Арагон - Фран-
ция, Питер Темпест - Англия,
Янис Рицос - Гърция, Лев
Ошанин и Рима Казакова от
СССР... Те посвещават свои
творби на нея и великия й
син.
След гибелта на Никола

майката заживява с обичта
и уважението на почитате-
лите на поета по целия свят.
До края на живота си тя не
престава да вярва в смисъ-
ла от саможертвата, в спра-
ведливостта на мечтите, в
правотата на думите на си-
на й. Малко преди разстре-
ла тя чува утешителната за-
ръка:

"Не плачи, мамо, житното
зърно докато не се зарови
в земята, не дава плод. Така
от моята кръв ще се родят
нови хиляди борци за човеш-
ка справедливост. Не плачи,
но ако е нужно и ти напра-
ви същото..." Майка и син в
неразривна обич и болка, за-
ради живота. Заради самия
живот може да се прекра-
чат границите му. И как да
не повярваме и ние в истин-
ността на тези думи!!!
В лек унес, с дълбок, но

разбираем шепот устните й
мълвят спомен...

- Знаеш ли, мамо, знаеш
ли за старицата Изергил и
смелия и горд красавец Дан-
ко. Когато един ден светли-
ната угасне и на земята нас-
тъпи пълен мрак Данко със
светеща сила и жив огън в
очите излиза напред, ръзкъс-
ва гърдите си, изважда све-
тещото си сърце, за да по-
каже пътя на хората.

- Мил на майка, Никола!
Своето сърце си изтръгнал...

"Ще мине твойта кръв във
мойта и после в цялата зе-
мя!"

Гълъбица ТОДЕВА,

екскурзовод в музеен
комплекс Банско

Преди половин век, на 29 март 1969-а, на 87 години издъхва
майката на поета Никола Вапцаров - Елена Вапцарова. След
разстрела на първородния си син тя става известна из целия
свят покрай обиколките, които прави у нас и посвета, за да
разказва спомени и да проповядва за мир. За Банско обаче
Елена си остава една по-начетена от другите жена, работлива
и жалостива. И няма как да я помнят иначе, при положение че
вече прехвърлила 70-те, тя стоически работи в ТКЗС-то, а
когато вижда, че то не може да осигури препитание на съкоо-
ператорите, тегли всичките си пари от кръвнина и спестявания
и ги изсипва на бюрото на председателя със заръката да ги
раздава на "людето за насъщни нужди".
Запазени са и две писма на баба Ленка до снаха й Бойка,
свързани с получаването на Почетната награда на мира, дадена
посмъртно на поета от Световния съвет на мира през 1952 г.
от жури, в което участват Пабло Пикасо, Артур Лундквист,
Жоржи Амаду. Архивните документи излизат на бял свят едва
преди 10 години, когато вторият съпруг на Бойка - Николай
Шивачев, ги дарява на музея в София по случай честванията
на 100 години от рождението на Никола. В тях звучи автентич-
ният глас на колоритната банскалийка, уникално съчетание на
високата култура и обикновената жена, която приема посмърт-
ната слава на сина си, облечена в банскалийската си дреха.

ÄÂÅ ÏÈÑÌÀ
Банско, 3 януари 1953 г.
Мила Бойко,
Отдавна очаквах от тебе писмо, за да споделиме

тъжната радост за високата международна Николова
награда. Има и национална, но тази международна си
ме саалам (от турски - здраво - б.р.) разтресе и
досега съм в почуда как така, не е ли това много за
този скромняк, дето един път ме пита за книжката си
("Моторни песни") "убава ли е, или дрънка ни колко
лугне в кал". И как мислиш ти, нашият ли български
национален комитет да е навил таа работа да стане
така? Ако това е така, това ке е справедливо. Колко-
то за тържественото връчване на наградата, ако има
такова, ще следим и в край земя да е, пак ке идем.

Очаквах да те чуя от София вместо от Москва, нали
викаше да си дойдеш за зимата. Как я караш там,
посвикна ли? Как се справяш със студа? А другарят ти
по ли е як от тебе на студеното?
Да ти кажа новина: Райна се ожени в Благоевград

за Гьорче Марков, директора на затвора. Сега след
два-три дена ке замине с децата. Елка е вече там,
живее у Борисови. Марков си остави жената, та взе-
ма Райна. Как ти се чини тебе таа работа, ке излезе
ли трайна?
Много и сърдечни поздрави на всички и от Райна, и

от децата.

Банско, 27 януари 1953 г.
Мила Бойко,
Скоро ти писвах, но сега се наложи пак да ти пиша

и искам да ми отговориш право. Я те питам тебе нали

На 10 декември 2019 г. приложението "Пат-
риот" на в. "Земя" ще отбележи 110-ата го-
дишнина от рождението на Никола Вапца-
ров, награден с Почетната награда на мира,
дадена посмъртно на поета от Световния съ-
вет на мира през 1952 г.

от питане зарар нема, па и уста кирия не проси. Ако ти
вземеш хонорар там от книгата Николова, може ли ти
да вземеш целия хонорар, а я да взема тува цялата
награда. Н. К. (Националният комитет) за мира ме пи-
тат и казват, че може да стане такова разменение по-
между ни, но требва ти да кажеш какъв е реда там. Що
правиш, добре ли си със здравето, по ли те хвана
авата веке? Нали викаше да си дойдеш тува да си
зимуваш. Много здраве на другаря ти, а и на тебе.
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Известният комедиограф
Стефан Лазаров Костов,
още по-известен като Ст.
Л. Костов, е роден през
1879 г. Автор на едни от
най-ярките български ко-
медии като "Големанов" и
"Вражалец".

Изобличителният му ху-
мор и до днес разсмива пуб-
ликата в различни театрал-
ни салони. Гневът му е сар-
кастичен, а моралната и
политическата корупция,
които водят и до човешка
деградация, са основна ли-
ния в сюжетите му.

През 1929 г. във вест-
ник "Литературен глас" е
публикуван отговорът му на

въпроса литература ли е ху-
морът. Ето го: "Той не е ли-
тературен вид - него може
да го има и в роман, и в
драма, и в лирика. За жа-
лост, в нашата литература го
няма много. Ние сме духо-
вити, но не сме хумористи.
Явно: робство, немотия, те-
първа зараждаща се култу-
ра. Хуморът е признак на
културност. Хумористът се
шегува и със себе си, осми-
ва се - а това не можем да
търсим в по-малокултурни
среди. Това е висша душев-
на култура".

Комедията "Мъжемраз-
ка" от Ст. Л. Костов e пиеса
за борбата за надмощие

Димитър Христов Чорба-
джийски (1890-1967), извес-
тен с псевдонима си Чудо-
мир, е български писател ху-
морист, художник и краевед.
Той пише: "Най-празният от
дните ни е този, в който не
сме се смели нито веднъж".

Първите му изяви в пе-
чата датират от 1907 г., ко-
гато негови карикатури и ри-
мувани злободневки биват
публикувани във всекиднев-
ника на Михалаки Георгиев
"Балканска трибуна"; после
следват първите му фейле-
тони, разкази, епиграми,
публикувани в списанията
"Барабан", "Въртокъщник",
"Остен", "Жило", "Червен
смях", както и във вестни-
ците "Слово", "Зора", "Иск-

Чудомир: Донесох ли
полза на народа си?

ра" (Казанлък).
Чудомир придобива голя-

ма популярност чрез кратки-
те си хумористични разкази
- те не слизат от читалищ-
ните сцени, а книгите му за
кратко време претърпяват
многобройни издания.

Разказите на Чудомир са
преведени на румънски, рус-
ки, словашки, сръбски, чеш-
ки. В своя очерк за Чудомир
Серафим Северняк споделя,
че от лични разговори знае,
че Чудомир винаги се е смя-
тал първо за художник и
после писател. Своето твър-
дение авторът подкрепя с
факта, че с изключение на
ранния вестникарски пери-
од в София, когато Чудомир
е "пописвал" стихчета и про-

за, до 30-те години на XX
век, до навършване на че-
тиридесет години, Чудомир
е бил преди всичко худож-
ник.

В ранните си години се
занимава с рисуването на
карикатури за столичните
вестници и списания.

След края на Първата
световна война, когато Чу-
домир се установява в Ка-
занлък, той прави първа са-
мостоятелна изложба с ри-
сунки и карикатури (1925).
Втората му самостоятелна
изложба се състои отново в
Казанлък - през 1926 г.

Във всекидневника "Зо-
ра", на който е редовен сът-
рудник, са публикувани не-
гови рисунки на политичес-
ка и социална тематика.

През 1937 г. той участва
в националната изложба на
карикатуристите заедно с
Александър Божинов, Алек-
сандър Добринов, Илия
Бешков, Стоян Венев. През

Хуморът като културност -
Ст. Л. Костов

между мъжете и жените, ко-
ято става все по-многозна-
чително звучаща в прииж-
дащите неясноти и много-
образности от полове, а чес-
то и от вечните човешки
обърканости.

Съществуват запазени
записи в БНР на "Мъжем-
разка" с участието на ар-
тистите: Иван Андонов, Ни-
колай Николаев, Домна Га-
нева, Мария Стефанова, Не-
вена Мандаджиева, Виоле-
та Зюмбюлева, Кина Да-
шева, Жени Филипова,
Маргарита Пехливанова и
Васил Борисов.

Режисьор - Елка Драга-
нова.

същата година гостува на
Белградската картинна гале-
рия на карикатуристите.
Най-известните си произве-
дения в изобразителното из-
куство той представя през
последните години на живо-
та си. Серията картини е на-
речена "Нашенци" и включ-
ва предимно акварели, ри-
сувани в периода между 1932

 "Нашенци"

и 1960 г. За героите на Чу-
домир -  не са само точилар
или само запасен подофи-
цер, само къщен лъв или са-
мо еснафка, а винаги са и
още нещо, което може да се
обозначи с понятия като на-
ивност или доброта, озлобе-
ние или отчаяние, вятърни-
чав оптимизъм или безна-
деждност.

В едно писмо до Константин Щъркелов Чудомир
пише:

"Помъчих ли се да отразя епохата? Донес ли полза на народа
си? След тая ужасна борба на живот и смърт между двата
противоположни свята къде сме ние? На чия сме страна? Кому
помагаме чрез изкуството си?"

Сред приятелите му още от ранните години на творчеството
му са други двама колоси на литературата - Димчо Дебелянов и
Людмил Стоянов.

Най-голяма популярност му донасят кратките му хумористич-
ни разкази. Те са издадени в поредица от книги: "Не съм от тях"
(1935), "Нашенци" (1936), "Аламинут" (1938), "Кой както я на-
реди" (1940), "Консул на Голо бърдо" (1947) и др.

"Смях през сълзи е животът на Чудомир! А като гледаме
картините му, в тях няма и помен от тъга, а само смях и смях!...",
отбелязва един критик.

Александър Божинов (24
февруари 1878 - 30 септемв-
ри 1968) е роден в Свищов.
В тамошната гимназия не-
гов учител е Николай Пав-
лович. Приет е в първия ви-
пуск на Рисувалното учили-
ще в София, където препо-
даватели са му Ян Мърквич-
ка и Антон Митов.

Интересно е, че именно
Мърквичка е причина Божи-
нов да бъде изключен на вто-
рата година заради шаржо-
вете му на преподаватели и
политически лица. Две годи-
ни живее и работи в Мюн-
хен. След завръщането си за-
едно с Елин Пелин и Алек-
сандър Балабанов основава
и редактира първото и мно-

Александър Божинов - само духовит художник е карикатурист
го популярно хумористично
списание "Българан", просъ-
ществувало пет години - меж-
ду 1904-та и 1909-а.

Божинов е също даровит
поет, фейлетонист, писател
и художествен критик. Рабо-
ти и в областта на илюст-
рацията - известни са илюс-
трациите му към "Под иго-
то" на Иван Вазов. Оставил
е също живописни пейзажи,
натюрморти, интериори.
Майстор е на портретната
карикатура и е смятан за ос-
новоположник на жанра у
нас. Особено популярни са
обобщаващите образи на со-
фийските шопи - Пижо и
Пендо.

Божинов описва петъч-

ния пазар в София, шопс-
ките кръчми и прототипите
на Пижо и Пендо. Малко из-

вестна част от творческото
му битие е работата му като
художник в Народния театър.
Божинов влиза в театрално-
то ателие, но тази работа не
му е по мерак, макар че той
е причината декорите и кос-
тюмите, които до този мо-
мент са изработвани извън
страната, да се правят вече
у нас.

"Едва ли имаме творчес-
ка личност, тъй неразривно
свързана с нашия всекидне-
вен живот, тъй бързо, остро
и талантливо реагираща на
всяко обществено събитие,
на всяка духовна проява, ка-
то Божинов. Пътят на Бо-
жинов е някаква дебнеща
будност и нетърпеливо над-

ничане във всяка жизнена
проява… Божинов е неумо-
рим, надарен човек, който
раздвижва, търси, за когото
всеки ден е негов.

Но живописецът не отс-
тъпва на графѝка: едно вяр-
но чувство към това е подс-
казало неговите експресив-
ни пейзажи, изискано коло-
ритни портрети и стилиза-
ции…

Той не спира на карика-
турата, минава през пейза-
жа, кабаретната гротеска,
иска да възкреси стария бъл-
гарски керамичен орнамент.
Само това стига - да го на-
речем Големия между нас",
пише за него Сирак Скит-
ник.
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Джулиан Мур - възрастта е
просто цифра

Има жени, които сякаш
никога не са се докосвали до
времето. То не е оставило от-
печатък върху лицата им,
върху душите им. Актрисата
Джулиан Мур стана на 3 де-
кември на 59 години, а ся-
каш нищо не се е променило
в последните 20 години в нея.
Даже напротив - тя е все по-
елегантна, все по-женствена
и сякаш възрастта изкарва
най-доброто от нея.

Истинското име на акт-
рисата е Джули Ан Смит. Ро-
дена е през 1960 г. в Север-
на Каролина в семейство на
военен съдия и социален ра-
ботник. Висока е 163 см, а
червената коса и луничките
са неин отличителен белег.

Актрисата изглежда пове-
че от зашеметяващо за же-
на, надхвърлила възрастта
от половин век. Заявява ка-
тегорично, че не е съгласна
с твърдението, че актрисите
в Холивуд не стават, след
като навършат 40, защото
дори и за по-възрастните

дами има прекрасни роли.
"Възрастта е просто циф-
ра" е един от нашите лю-
бими цитати от Мур. Джу-
лиан вече е преодоляла
страховете от остаряване-
то и какво това ще означа-
ва за кариерата на една ак-
триса. Повечето хора не се
страхуват от бръчките, а от
самата смърт. Всъщност не
бръчките я тревожат, а мо-
ментът, в който питат една
жена единствено за нейни-
те деца и пластичните й
операции.

Тя е дипломирана актри-
са - има бакалавърска сте-
пен по актьорско майсторст-
во от Бостънския универси-
тет. Като дете заедно с роди-
телите си постоянно се мес-
ти от място на място. Това
изгражда в нея номадски дух.

През 1983 г. се мести в
Ню Йорк и там започва да
се занимава с театър. Пър-
вите й роли пред камера са
в сапунени сериали. Нала-
га й се да работи като сер-

витьорка, за да преживява.
Първият сериозен про-

бив на Джулиан като акт-
риса идва, след като Джо-
ди Фостър отказва да пое-
ме ролята в "Ханибал" през
2001 г. Ролята се дава на
Мур, а нейни съпернички
са били Хелън Хънт, Джи-
лиан Андерсън и Кейт
Бланшет.

За ролята си на домаки-
ня, страдаща от заболяване
на имунната система, в Safe
(1995) тя отслабва с близо 5
кг и придобива още по-из-
пит вид, като единственият
й мотив е бил да бъде по-
убедителна на голям екран.

През 2015 г. тя спечели
"Оскар" за ролята си във
"Все още Алис", където изиг-
ра жена с болестта на Алц-
хаймер. Джулиан Мур е би-
ла номинирана за престиж-
ната награда още четири пъ-
ти преди това - за филмите
"Буги нощи", "Краят на афе-
рата", "Часовете" и "Далеч
от рая".

Виртуозът Дейвид Гарет
ще дойде отново у нас

Най-успешният изпълнител в
света, виртуозният цигулар Дей-
вид Гарет, включи София в све-
товното си юбилейно турне
UNLIMITED - LIVE 2020.

Турнето се радва на феномена-
лен успех из целия свят - от Герма-
ния, през Полша и Италия до Тур-
ция и Израел.

Наричан "Паганини на поп звез-
дите" и Джими Хендрикс на цигу-
ларите, той е "цигуларят на Дяво-
ла" на нашето време. Една интер-
национална суперзвезда, която ма-
гически смесва мелодиите на "Ме-
талика" и Моцарт.

С помощта на най-новите тех-
нологии, които смесват звук и ви-

Канадският актьор Мена Масуд,
който изигра Аладин в едноимен-
ния филм на Гай Ричи, заяви, че
след излизането на филма не е по-
лучил нито една покана за роля, съ-
общава "Дейли мейл".

"Малко съм уморен от това. Ис-
кам хората да разберат, че когато
направиш роля като Аладин, това
не винаги носи признание и сла-
ва", коментира той.

На кастинга актьорът победил
повече от 2000 кандидати за глав-
ната роля във филмовата адапта-
ция на анимационния филм на
"Дисни" от 1992 г. След излизане-
то на лентата, която спечели пове-
че от милиард долара, мнозина
вярваха, че Масуд ще бъде много
успешен.

Мена Масуд стана
заложник на Аладин

"Знам, че имаше такива, които
казваха: "Той спечели милиони и
ще получи оферти и от други режи-
сьори", но това не е така. Не съм
имал нито едно прослушване, откак-
то Аладин излезе", каза той.

Актьорът сподели, че се тревожи
за възрастта си и вярва, че режи-
сьорите го подценяват въпреки
факта, че той започва актьорската
си кариера преди десет години.

"Чувствам, че ще остана незабе-
лязан дълго време още докато съм
млад - на 28 години съм. Много
зрители и режисьори за първи път
научиха за мен след Аладин. Мис-
ля, че ще бъда свързван с този об-
раз още дълго време. Трябва да по-
работя над това да убедя всички в
обратното", обясни Мена.

зуалност, UNLIMITED - LIVE
представя един феноменален и не-
виждан до този момент спектакъл,
в който публиката се потапя в на-
истина неизпитвано, почти кине-
матографично-музикално преживя-
ване. Цигуларят рокзвезда спира
дъха на почитателите си с един
невероятен микс от нови компози-
ции, уникални непредставяни вер-
сии на най-големите си хитове.

Името на турнето "Безгранично"
не е случайно. Гарет никога не е
допускал да бъде ограничаван в оп-
ределени музикални рамки и имен-
но страстта му към експеримента и
таланта раждат едно феноменално
шоу.
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Животът на Недялка
Симеонова - детето чудо,
първата българска цигу-
ларка виртуоз, обявена от
американската критика
през 20-те г. на ХХ век за
една от трите най-добри в
света, редом с Ерика
Морини и Ерна Рубин-
щайн, е низ от драматич-
ни обрати, скиталчества,
борби, авантюри, бракове,
но най-вече огромна
любов към музиката.

Тя е родена на 2 декем-
ври 1901 г. в Хасково.
Започва да свири на 6
години и половина,
първият й учител е баща
й Димитър Симеонов -
самоук музикант, тромпе-
тист и цигулар.

За първи път пред
публика малката Недялка
изпълнява "Мечтание" от
Шуман. През 1909 г. е
поканена да свири във
Военния клуб в София.
На 9 години вече е обяве-
на от българската музи-
кална критика за дете
чудо. През 1913 г. замина-
ва за Америка, където
изнася множество благот-
ворителни концерти в
полза на пострадалите
през Балканската война
българи. Тамошната
публика е във възторг, в
пресата излизат редица
публикации за малката
цигуларка. Богати амери-

Отказали на Недялка Симеонова
да стане концертмайстор
на операта

канци й отпускат стипен-
дия за обучение и през
1914 г. Недялка заминава
за Дрезден, Германия. Там
става ученичка на проф.
Густав Хавеман в Дрез-
денската музикална акаде-
мия. През 1920 г. се
завръща в България. Две
години по-късно за първи
път у нас свири със
сборен симфоничен оркес-
тър.

Отново заминава за
САЩ, където учи при
най-големия педагог по
това време - проф. Лео-
полд Ауер. През 1924 г.
цялото й семейство се
премества в Индианапо-
лис, САЩ. Някъде по
това време Недялка Симе-
онова се сдобива с прочу-
тата си цигулка "Галиа-
но", на която свири до
смъртта си.

В Чикаго цигуларката
среща популярния тогава
отвъд океана индийски
спиритист Премел ел Ада-
рос. Тя е запленена от него
и през юни 1924 г. двамата
се женят. Бракът им просъ-
ществува много кратко.
Само след няколко месеца
Недялка подава молба за
развод след тормоза, който
Адарос й налага, и след
като осъзнава, че той е
мошеник, който е искал да
използва таланта й за
собствените си цели.

Тя бяга от него чак в
Кайро, Египет, където се
запознава с българския
пианист Георги Хайдутов.
Омъжва се за него и
заедно със сестра му,
челистка, сформират трио,
което дълги години обика-
ля целия свят и изнася
концерти в Япония, Ки-
тай, Сингапур, Европа,
Америка.

През 1931 г. семейство-
то се връща в България.
Недялка е наградена с
орден за граждански

израз на уважение в
София е организиран
концерт в нейна чест - по
случай 25-годишната й
музикална дейност.

По покана на своя
приятелка Симеонова
заминава за Дрезден,
където следва в Дрезденс-
ката консерватория.
Дипломира се с отличен
успех само за 6 месеца и
става концертмайстор на
тамошния симфоничен
оркестър.

При едно от връщания-
та си в родината Недялка
се омъжва за трети път -
за диригента Илия Стоя-
нов. Отново за кратко.
През март 1944 г. идва в
България, за да вземе
сина си. И тук има една
интересна история, свър-
зана с любимата й цигул-
ка "Галиано". Музикантка-
та я оставя на приятелка
в Германия, тъй като е
възнамерявала бързо да
се върне.

На следващата година
над Дрезден са извършени
зловещи разрушителни
бомбардировки. Недялка
Симеонова е в пълно
неведение дали приятелка-
та й е жива, дали цигул-
ката й е оцеляла. Едва
през 1956 г. чрез немското
посолство пристига радос-
тната вест, че и двете са
невредими.

Безценният инструмент
пристига в България и
видната ни цигуларка
свири на него до края на
живота си.

Странно, но важните да-
ти в живота на един от най-
талантливите ни майсто-
ри на четката са два сеп-
темврийски дни. Ненко
Балкански идва на белия
свят на 20 септември 1907
г. и си тръгва от него бро-
ени часове преди да на-
върши 70. Случва се на 19
септември през 1977 г.

Изкуствоведите го нари-
чат "художник на семпли-
те неща". Ненко Балканс-
ки открива красота и спе-
цифична хармония в пло-
довете, в обикновените хо-
ра, в природата. Рисува то-
ва, което обича - съпруга-
та си Лиляна и всичко, ко-
ето го заобикаля.

Познавачите допълват,
че той "разправя толкова
убедително и просто своя
живот" с прекрасните си ав-
топортрети, портрети, пей-
зажи, натюрморти и ком-
позиции.

Вълнува го животът на
обикновените хора - те са
неговите вдъхновители в

Ненко Балкански - художникът
на семплите неща

заслуги. На следващата
година ражда сина си,
бъдещия известен цигулар
Димитър Симеонов,
кръстен на баща й. Малко
по-късно се разделя с
Георги Хайдутов.

Вече утвърдената
цигуларка прави постъпки
да стане преподавател в
Музикалната академия и
концертмайстор в Народ-
ната опера, но й е отказа-
но. Тя е принудена да
свири по софийските
локали. През 1935 г. като

изкуството, неговите люби-
ми модели.

Именитият художник е
роден в Казанлък. Учи при
Чудомир в Казанлъшкото
ученическо дружество "Ри-
сувач". Завършва "живо-
пис" в Художествената ака-
демия в София при проф.
Никола Маринов и проф.
Борис Митов през 1930 г.
През 1939-1940 г. специали-
зира във Франция, Ита-
лия, Германия, затова пък
работи като учител по ри-
суване и в София, и в про-
винцията.

Творческият му път про-
дължава повече от 40 го-
дини. Още съвсем млад,
през 1937-а е награден със
Златен медал на изложе-
нието в Париж за пейзажа
"През прозореца", сега соб-
ственост на Градската гале-
рия в Русе.

Експертите определят
творбата на българина ка-
то "изключително постиже-
ние в живописта".

Ненко Балкански учас-

тва и в международни екс-
позиции във Венеция, Ати-
на, Виена, Москва, Ленин-
град, Берлин, Букурещ,
Прага, Индия, Турция.

През 1949 г. художникът
се жени за Лиляна Просе-
ничкова, правнучка на Ба-
ба Тонка и внучка на Нико-
ла Обретенов.

Лиляна се превръща в
неизменен, безплатен мо-
дел за артиста. Тя винаги е
първият човек, на когото
Ненко показва картините
си, нейното мнение за не-
го е най-важно. Повече от
десет години Балкански е
и професор по живопис в
Националната художестве-
на академия "Николай Пав-
лович" в София.

През 1972-а е отличен с
наградата за живопис на
експозицията в Кан сюр
мер, Франция. Умира в Со-
фия през 1977-а, а три го-
дини по-късно съпругата му
Лиляна дарява на Фонд "13
века България" 1610 про-
изведения на художника.  "Семейство", маслени бои
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Минавам на червено,
катаджията ме спира:

- Документите моля!
Отговарям:
- Нямам.
- Защо?
- Пих водка и съм ги

забравил...
- Значи, карате пиян?
- Че как иначе ще ка-

рам оръжие?
- Карате и оръжие?!??
- Че как ще пазя нар-

котиците, бе?
Катаджията незабавно

звъни в районното и док-
ладва, че е задържал опа-
сен престъпник. Идва ше-
фът и ми казва:

- Документите, моля!
Казвам му учтиво:
- Заповядайте...
- Сега духнете... така...

хм, няма алкохол... Дайте
да огледам колата...

- Да, заповядайте!
- Хм, чисто е...
Питам аз заинтригуван:
- А, какво трябваше да

има?
- Колегата ми каза, че

сте без документи, пиян
и карате оръжие и нар-
котици!

- Браво бе, той още
малко ще каже, че съм
минал и на червено, а?

  

Две баби разговарят:
- Днес в Европарла-

мента ще разискват да
направят гей браковете
задължителни.

- Те пък тия само за
себе си мислят!

  

Пише ми във Фейсбук:
- На 40 съм, пия уме-

рено, ям всичко...
А като се видяхме, се

оказа, че пие всичко, яде
неумерено и е спестил 20
години.

  

- Жоре, ти вярваш ли
в Дядо Коледа, бе?

- Не, а ти?
- То и аз не вярвах, до-

като не го заварих върху
жена ми…

  

-  Тате, кой е този Бат-
ман?

- Един човек, който ра-
боти денем, a нощем се
маскира, за да излиза по
улиците.

- Като чичо Иван ли!?!
- Не, чичо ти Иван е

травестит.

  

Дебел, брадясал, няма
кола, работи само един ден
в годината... Дядо Коледа
трябва да е българин.

  

Между познати:
- Накъде така?
- Търся сина си. По

улиците го няма и в ин-
тернет клубовете, и в ка-
фенетата…

- Виж и в училището,
може случайно да се е от-
бил там.

Анекдоти   

Момченце разговаря с
приятеля на майка си:

- Чичо Пешо, къде бях-
те снощи с мама?

- На кино - отговаря
приятелят на майката.

- А после? - пита пак
малкият.

- После ходихме на рес-
торант и вечеряхме.

- А после?
- Ами после придружих

майка ти до вас.
- А после? - отново пи-

та момченцето.
- Ами после се приб-

рах сам вкъщи и си лег-
нах - отговаря чичкото.

- Чичо Пешо, ти да не
си гей?

  

Докторът ми предписа
спирт! Или - спорт... ходи
разбери този лекарски
почерк!

  

Две приятелки си гово-
рят:

- Решила съм да не се
женя, докато не навърша
25 години.

- Аз пък съм решила,
да не ги навършвам, до-
като не се оженя!

  

- Извинeта, сър, каз-
вам се Ребека Смит и съм
от СNN. Как е вашето
име?

- Мойсей Файнберг.
- Кажете сър, колко го-

дини вече идвате тук,
пред Стената на плача, за
да се молите?

- Седемдесет години,
не по-малко.

- Седемдесет години!
Това е потресаващо! Ка-
жете ми за какво се мо-
лите на Бог?

- Моля се за мир меж-
ду християни, евреи и мю-
сюлмани. Да няма война
и омраза между хората.
Моля се нашите деца да
израснат в безопасност и
да станат хора, обичащи
се един друг и отговаря-
щи за постъпките си. Мо-
ля Бог политиците винаги

да говорят истината и да
поставят интересите на
народа над личните...

- И какво е вашето усе-
щане след седемдесет го-
дини молби?

- Усещането е, че го-
воря със стена!

  

Трима полицаи си го-
ворят на интелектуални
теми... Първият казва:

- Ей, а бе вие знаете
ли, че на Марс има съ-
ществителни?

Вторият се замисля и
вметна:

- Това според мен са
само хипотенузи.

Третият, много възму-
тен:

- Вие сте абсолютно
импотентни по въпроса!

  

- Скъпи, ти страхуваш
ли се от мен, когато съм
без грим?

- Ако трябва да бъда
честен, аз се страхувам
от теб и когато си с грим!

  

Бащата, ядосан, хвър-
ля бележника на масата:

- И на кого си се мет-
нал толкова тъп, бе?

Иванчо:
- На тебе!
Майката:
- Не бъди груб, той ня-

ма нищо общо!

  

- Скъпи, обичаш ли ме?
- Да!
- А цигарите ще отка-

жеш ли?
- Да!
- А пиенето?
- И него!
- А заплатата си ще ми

даваш ли?
- Да!
- Няма да ходиш по

чуждо?
- Няма!!
- А живота си би ли дал

за мен?
- Разбира се! За какво

ми е такъв живот?

  

Срещат се двама при-
ятели рано сутринта. Пър-
вият:

- Леле, снощи какъв
кошмар сънувах. Цяла
нощ пред нас бутах ед-
на вагонетка напред-на-
зад. Ръцете ми окапаха,
а ти стоиш на прозоре-
ца и ме викаш. Аз ти
разправям да го духаш
и бутам ли, бутам тая тъ-
па вагонетка...

Вторият:
- Аз пък сънувах стра-

хотен еротичен сън. Се-
дя си значи вкъщи и на
вратата се звъни. Отва-
рям - Памела Андерсън.
Чисто гола! Поканих я,
пихме шампанско и та-
ман да я хвърля в легло-
то, отново се звъни. От-
варям - Анджелина Джо-
ли. И тя гола, бе! Значи
стоя аз между двете и се
чудя, коя от тях да бъде
първа...

- Ииииии, що не ме из-
вика, бе?

- Ами виках те... Ама
ти разправяш да го ду-
хам и буташ ли, буташ
някаква скапана вагонет-
ка пред блока!

  

Ходих по магазините за
детски играчки... видях це-
ните и сега се чудя как

да кажа на децата, че Дя-
до Коледа е умрял?

  

- Честито за близнаци-
те!

- Не бе, в родилното
имаше черен петък: раж-
даш едното, а другото ти
го дават даром!

  

Каубой си наема стая
в хотел. След малко пор-
тиерът го вижда, че се
качва с коня си по стъл-
бите и се провиква:

- Ама, господине, как-
во правите? С кон по
стълбите, как може?

- Е, какво да правя, ка-
то му прилошава в асан-
сьора?

  

Професорът на изпит:
- Как се познава бре-

менна жена?
- Ами с голям корем,

криви крака… - отговорил
студентът.

Професорът се изпра-
вил в цял ръст и попитал:

- Краката криви ли са
ми?

- Да!
- Корем имам ли?
- Да!
- Е, като чуеш, че съм

родил - си донеси книж-
ката да ти пиша 3!

  

Дъщеричката моли ба-
ща си преди заспиване:

- Тате, разкажи ми при-
казката за трите прасен-
ца!

Таткото:
- Момичето ми, нали

знаеш, че аз съм юрист,
много зает човек, а и не
умея да разказвам при-
казки.

- Нищо, тате. Разкажи
я както можеш.

- Добре! Докъде бях-
ме стигнали...? А, сетих се!
Вълкът, виновен за две
престъпления, свързани с
разрушаване на чужда
собственост, съпроводено
и с убийство с особена
жестокост, свързано с
лична неприязън, се отп-
равил към дома на тре-
тата жертва (по-нататък
Наф-Наф) с цел да извър-
ши престъпление, което
е предвидено в УК на РБ.
От своя страна лицето,
именуващо се "Наф-Наф",
е предприело действия,
които представляват
престъпление съгласно
УК на РБ в смисъл на
"превишаване на права-
та при неизбежна само-
отбрана". Вследствие на
това, заподозреният (то-
ест Вълкът) е получил
травми, несъвместими с
възможността да живее.
В съответствие с чл. 38
от НПК на РБ, отчитайки
личността на заподозре-
ния, както и положител-
ните характеристики от
работното място, "Наф-
Наф" получи присъда от
2 години условно лиша-
ване от свобода, с дву-
седмичен срок за обжал-
ване.
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Трудно се разгадават осо-
беностите на тази толкова
потайно живееща около дъ-
ното риба. Но едно е сигур-
но - възрастните екземпля-
ри се хранят почти само с
малки рибки, като предпо-
читат рибките с по-тясна
форма на тялото им. Изк-
лючително рядко могат да се
изкушат от червеи, жабчета,
или малки раци. А уловът
им на такава стръв би тряб-
вало да се впише в графа
"риболовни куриози".

Опитните спинингистите
обикновено избират да ло-
вят бяла риба с тесни коле-
баещи се блесни, или със
сравнително малки въртящи
се блесни. Не е препоръчи-
телно големината на тези
изкуствени примамки да над-
хвърля 4-5 сантиметра. Дос-
та разпространено е и из-
ползването на туистери, ща-
дове, воблери... Но трябва
да си даваме сметка, че с тях
може да се получи добър ре-
зултат най-вече в подвижна
вода (в реките), докато в зат-
ворени, непроточни водоеми,
ефективността им съмнител-
на. Там истинските качества
на тези примамки изпъкват
най-вече при влачене с лод-
ка. И тази стратегия има
много привърженици, но
малка част от въдичарското
съсловие може да си позво-
ли подобен риболов - при-
чините могат да са финан-
сови, или чисто географски,

защото те направо нямат в
достъп до подходящ, сравни-
телно близък водоем.

В реките бялата риба се
придържа във вировете, сред
големите камъни по дъното,
покрай устията на по-малки,
вливащи се реки и потоци.
Познавайки тези места, с ус-
пех можем да я ловим, стига
да спазваме две основни пра-
вила: да не замятаме при-
мамката твърде надалече и
да я водим така, че да про-
вокираме атака на хищника.
Защото не всяко преминава-
не на примамката (блесна,
туистер, воблер…) в близост
до него ще предизвика ата-
ка. Бялата риба реагира с
безразличие на монотонно
движещата се примамка, да-
же и когато тя преминава,
както се казва, под носа й.
Каквато и изкуствена при-
мамка да сме избрали, тя
трябва да се води с поривис-
ти, почти трескави движения.
А като се съчетае с другото
изискване - скоростта й да
бъде относително малка, то-
ва означава да осигурим
"пулсациите" й чрез повди-
гане и сваляне на върха на
риболовния прът. С няколко
оборота на макарата само
обираме охлабеното влакно.
Така се постига още едно
изискване - примамката да
се движи хем стъпаловидно,
хем в близост до дъното.
Опитните спинингисти даже
й позволяват от време на

риване на спинингиста, до-
колкото му позволяват осо-
беностите на бреговата ли-
ния.

В дни, когато белите ри-
би са по-апатични (по пред-
полагаеми, но не твърдо
обясними причини), можем
да ги предизвикаме към ата-
ки, ако завържем на рибо-
ловната линия последовател-
но една зад друга две блес-
ни. Целта е те да имитират
преследване на една рибка
от друга. Това предизвиква
бялата риба да се стреми да
отнеме плячката на по-сил-
ната рибка, или да нападне
самата нея. В подобен слу-
чай в устрема си бялата ри-
ба може сама да се закачи
на куката -тройка. Вероятно
това е причината, поради ко-
ято понякога бялата риба
атакува тежестта (особено
ако е крайна тежест, монти-
рана пред примамката). Сти-
га се дотам, че някои зака-
чат още една кука-тройка
върху самата тежест.

Като почти неоспоримо
риболовно правило се при-
ема, че при търсене на бяла
риба най-добър резултат да-
ват примамките, които по
размери, оцветяване и по
начина си на "игра" напо-
добяват рибките, които се

срещат във водоема и с ко-
ито белите риби са привик-
нали да се хранят.

Както вече бе казано,
важна роля играят колеба-
нията, възникващи при дви-
жението на изкуствените
примамки. Това особено про-
личава при отвесно блесне-
не, особено в зимни усло-
вия. Характерът на водене
на изкуствената примамка
трябва да е такъв, че да поз-
воли на хищника "да види"
с какво си има работа. Тряб-
ва да се вземе още предвид,
че през зимата животът на
водните жители протича в
по-бавен ритъм. Затова
опитните въдичари-спинин-
гисти се стремят да избяг-
ват бързите движения на из-
куствената примамка. А ако
ви се наложите да търсите
бяла риба в неподвижни,
замръзнали водоеми, най-
добре е да се снабдите и с
блесни със своеобразна иг-
ра. При самото си потапяне
те заемат наклонено поло-
жение, след това "планират"
встрани от вертикала и под
влияние на собствената си
тежест отново се връщат в
изходно положение. Практи-
ците сполучливо наричат
блесни с подобни качества
"лакатушки".

Дънният мон-
таж срещу досад-
ните закачвания е
съставен от олов-
на тежест (с плос-
ка и извита форма)
и специална двура-
менна конструкция
от неръждаема сто-
манена тел, огъна-
та под формата на
буквата "L", с ухо
между двете раме-
на и споена в еди-
ния си край към тежестта. В края на хоризонталното
рамо на тази конструкция, с помощта на вирбел, се
прикрепя влакно, а в неговия край се монтира избраната
примамка. Тя може да бъде плаващ воблер, жива стръв,
въртяща се блесна (или клатушка), даже и изкуствена
муха. Основното влакно се привързва към ухото, образу-
вано между двете рамена на телената конструкция. Такъв
монтаж е подходящ и за морски риболов или за т. нар.
тролинг (риболов с влачене на примамката от лодка).

Дънният монтаж от този тип осигурява 90 на сто по-
малко закачвания от традиционния. Защо?
� Първо - точката на прикрепване на основното влак-

но се намира високо над тежестта, върху рамото на теле-
ната конструкция, благодарение на което примамката ус-
пешно "прескача" препятствията.
� Второ - основната тайната на този монтаж е в

особената форма на оловното утежнение, което, плъзгай-
ки се по дъното, го докосва само с долната си част и по-
трудно се заплита или заклещва. При изваждане съпро-
тивлението на водата е два пъти по-малко отколкото
съпротивлението на тежест със същата маса, но с тради-
ционна форма. Това позволява използването на по-голе-
ми от нормалните утежнения.

За улов на мирни риби, живеещи в близост до дъното,
монтажът може да се направи с два вирбела и стопер от
обикновена оловна сачма. Така монтажът ще поддържа
стръвта високо над дъното. В момента, в който рибата
атакува примамката, самото утежнение не оказва допъл-
нително съпротивление.

Познаването на влиянието
на температурния "скок" може
да ни подскаже къде и как да
търсим рибите. Явно най-непос-
редствено е влиянието на атмос-
ферните условия. Малко завоа-
лирано, но със значение са още
големината и формата на водо-
ема, характера на бреговата
ивица, дънният релеф. Трябва да
си даваме сметка, че в неголе-
мите водоеми с много заливи и
високи обрасли брегове, пре-
местването на водните слоеве
под влияние на очакваните сту-
дените ветрове е почти незначи-
телно - не повече от метър в
дълбочина. В големите, открити
водоеми, изтеглени по посока на
преобладаващите ветрове, пре-
местването може да достигне дъ-
ното и там въобще да не се стиг-
не до т. нар. температурен скок.

През есента настъпва пери-
од, през който целият слой вода
в язовирите придобива почти ед-

Ðóñêàòà øêîëà Âîäåí ñâÿò

Дънен монтаж против закачвания Температурният „скок“ на водата и реакцията на рибите
наква температура. Това се по-
лучава, защото охладеният горен
(повърхностен) слой вода, като
по-тежък, пада към дъното, а ох-
лади ли се водата до 4 градуса,
вече го достига. По-нататъшното
охлаждане намалява дълбочина-
та на потъване на охладения ве-
че слой, като накрая силно ох-
ладената вода остава на повър-
хността и постепенно се превръ-
ща в ледена обвивка.

При такива условия притокът
на кислород от атмосферата е
ограничен. Известно време след
пълното замръзване запасът на
кислород в придънния воден слой
се запазва. Тогава рибата все
още е жизнена и кълве по-доб-
ре в близост до дъното, където
освен това и температурата е по-
не с градус-два по-висока. Но
към дъното пропадат и останки-
те от надводните и подводните
растения. Тинестото дъно и на-
сищането с органични гниещи ве-

щества намаляват запасите от
кислород. Това принуждава ри-
бата да се изтегли към по-горен
воден слой, но там пък водата е
по-студена, което е причина за
влошаване на кълването. Ето
накратко двете основни причини
за влошаване на кълването през
зимата, особено при продължи-
телна ледена обвивка: обедня-
ване на кислородното съдържа-
ние на водата и обогатяването й
с вредни газове.

Има надежда, ако във водое-
ма се вливат някакви рекички
или поточета. Притоците носят
освен хранителни частици и по-
топла вода, която се разлива на
тънък слой по дъното под фор-
мата на слабо течение. Натъкне-
те ли се на подобни условия за
риболов, не се колебайте. Риби-
те усещат тези по-благоприятни
за съществуването им условия и
са там - около устията на при-
тоците.

Êóëèíàðèÿ

Изчиства се добре един
шаран (около килограм), из-
мива се, леко се посолява и
се оставя за половин час на
студено. След това с остър
нож върху тялото му се пра-
вят няколко напречни раз-
реза. Шаранът се слага в
намазнена тавичка, полива
се с 2-3 супени лъжици олио
и се пече в средно загрята
фурна около 10 минути.
През това време се разби-

Шаран с кисело мляко
ват 4 яйца с 300 грама ки-
село мляко, прибавят се счу-
кани скилидки от една гла-
ва чесън, две супени лъжи-
ци олио, по половин връз-
ка ситно нарязани магданоз
и копър, черен пипер, смес-
та се посолява допълнител-
но. После тя се разбърква
добре, след което рибата се
залива с нея. Рибата се до-
пича във фурната още 15-
20 минути.

Предизвикателства, на които
бялата риба не издържа

време да драсне по него и да
вдигне облаче мътилка от
утайките. Така действат в ес-
тествени условия и дребните
рибки, спасявайки се от ата-
куващия ги хищник.

Явно е, че при описани-
те движения на примамката
рискуваме често закачане по
дъното. Ако в участъка има
твърде много корени или
други подводни препятствия,
можем вместо кука-тройка да
монтираме на примамката
единична кука. Рискът в по-
добен случай е, че няма да
имаме гаранцията за здра-
вото захапване от страна на
хищника, което осигуряват
тройните куки. А за да ре-
шим проблема си, можем да
приложим и друга "дребна"
хитринка: риболовната ли-
ния завършва с утежнение-
то, а на 20-ина сантиметра
над него се монтира изкуст-
вената примамка. В такъв
случай по дъното ще се вла-
чи тежестта, а не куката. На-
деждата е, че ще се натъква-
ме на по-редки закачки, а и
ще спасим някоя-друга от
съвсем не евтините изкуст-
вени примамки.

Надвечер - като че ли по-
даден сигнал, белите риби
подгонват малките рибки из
плитчините. Моментът тряб-
ва да се оползотвори, защо-
то не трае вечно. В този слу-
чай се налагат далечни за-
мятания, по-резки движения
на примамката, но и прик-
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Божествената Мария Калас
Една от великите певици

на ХХ век, наградена от
възторжените зрители с
прозвището Дива, или
Божествената. Мария Калас
се нарежда в редиците на
такива реформатори в
музиката като Рихард
Вагнер и Артуро Тосканини.

Мария Калас с истинско
име Мария Анна София
Цецилия Калогеропулу е
родена на 2 декември 1923
г. в Ню Йорк, в семейство-
то на гръцки емигранти.
Макар и не богати, родите-
лите й решили да й дадат
музикално образование.
Необикновеният талант на
Мария изпъквал още в
ранното детство. През 1937
г. Мария заедно с майка си
се връща в родината -
Гърция, и постъпва в
Атинската консерватория
"Етникон одеон" при
известната педагожка
Мария Тривела.

Под нейно ръководство
тя се подготвя за студентс-
кия спектакъл и за своята
първа оперна партия на

Сантуца от "Селска чест" на
П. Маскани.

През 1939 г. знамена-
телно събитие преобръща
живота на бъдещата опер-
на звезда. Тя преминава на
обучение в друга атинска
консерватория, "Одеон
афион", в класа на колора-
турното сопрано, известна-
та испанка Елвира де
Идалго.

Тя прекрасно шлифова
гласа й, като помага на
Калас да се прочуе като
оперна певица.

През 1941 г. Калас
дебютира в ролята на Тоска
в Атинската опера. Тук тя
работи до 1945 г, постепен-
но извайвайки водещите
оперни партии.

Нейният глас има
някои гениални "неточнос-
ти" в средния регистър,
което очарова публиката,
омагьосва я, придава
особен чар на звученето.
Самата Мария нарича
гласа си "драматична
колоратура".

В 1947 г. получава

Миланският оперен
театър "Ла Скала" ще
открие новия си сезон
на 7 декември - денят на
Свети Амвросий, покро-
вител на Милано. По
традиция, зародила се
през 1951 г. по предло-
жение на диригента
Виктор де Сабата (1892-
1967), всяка година на
този ден театърът вдига
завесата си. След някол-
ко дни сезон 2019/2020
ще започне с операта
"Тоска" от Пучини, но в
нейната първа редакция,
която италианският
композитор по-късно е
преразгледал.

Така публиката ще
чуе една "стара - нова"
опера, като онази "Тос-
ка", която е звучала в
театър "Констанци" в

първия престижен договор
да пее в операта на Понки-
ели "Джоконда" на Арена
ди Верона, под открито
небе, където се представят
най-значимите певци и
диригенти на ХХ век.
Дирижира Тулио Серафин,
един от най-добрите в
италианската опера.

Личната среща е знак
на съдбата за певицата. По
предложение на Серафин,
тя е поканена да пее във
Венеция. Под неговата
диригентска палка тя пее в
"Турандот" и "Тристан и
Изолда".

Младата певица без умо-
ра вае не само гласа, но и
фигурата си. Подлага се на
жестока диета. Променя се до
неузнаваемост. Калас от-
белязва в дневника си точ-
но: "Джоконда - 92 кг; Аида -
87 кг; Норма - 80 кг; Медея -
78 кг; Лучия - 75 кг; Алцеста
- 65 кг; Елизавета - 64 кг".

Така се топяла с всяка
героиня, като се има
предвид, че е била висока
171 см.

"Аз бях грозното патен-
це, тромава, дебела и
нежелана. Жестоко е да
караш детето си да се
чувства така", пише тя за
детството си. "Сестра ми
винаги е била слаба,
красива и лъчезарна,
затова майка ми я предпо-
читаше."

"Службата на изкуството
е тежък труд и в началото,
и в средата, и в края",
признава звездата.

В оперните си роли
преживява частици от своя
реален живот - тя предста-
вяла женската съдба
въобще, любов, страдание,
радост и печал. Живот на
сцената, пълен с трагизъм.

Любимите й опери са
"Травиата", "Норма" на
Белини. Героините прина-
сят в жертва любовта си и
пречистват душите си.
През 1956 г. е белязана с
триумф на сцената в

"Метрополитен опера".
Специално за дебюта й
поставят "Норма" на
Белини.

Заедно с Лучия ди
Ламермур критиката я
определя като висше
достижение на артистката.

Калас се труди методич-
но, упорито, с напрежение
на духовните си сили.
Безкомпромисна в
действията и постъпките,
тя се стреми единствено
към съвършенство и
това я движи напред и
нагоре. Това води до
конфликти с администра-
цията на театрите,
понякога с певците на
сцената.

Цели 17 години пее, без
да жали себе си. Има зад
гърба си 40 партии, изли-
зала е на сцената 600
пъти. "Само когато пея,
чувствам, че ме обичат",
пише Мария.

Рим при първото й
изпълнение на 14
януари 1900 г. "Ще
имаме Пучини в първа-
та му версия… След
арията Vissi d'arte има
някои допълнителни
моменти. Това… ни
позволява да разберем
перфекционизма на
композитора", казва
музикалният директор
на театъра Рикардо
Шаи, цитиран от вест-
ник Corriere della Sera,
за непознатите на
съвременния слушател
музикални фрагменти от
тази първа версия на
творбата. В главните
роли ще бъдат: Анна
Нетребко (Тоска), Фран-
ческо Мели (Каварадо-
си) и Лука Салси (Скар-
пия), а диригент е

маестро Шаи.
"Ако имах два пъти

повече билети, така или
иначе щях да напълня
театъра", твърди интен-
дантът Александър
Перейра по повод
отдавна разпродадените
билети за 7 декември,
но и за всички остана-
ли дати. Перейра оста-
ва в театъра до следва-
щата година - 2020-а, и
след него институцията
ще бъде управлявана от
Доминик Мейер, който
неотдавна заяви пред
агенция ANSA, че би
искал да върне обратно
Рикардо Мути в Ла
Скала. Мути бе музика-
лен директор в продъл-
жение на 19 години и
напусна поста през
2005 г.

Дивата Калас

Анна Нетребко е новата Тоска

„Тоска“ ще звучи в първата си редакция в Милано

Певицата с Онасис
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християнството
Веднъж ме запознаха с...
мене си, а друг път не ми
повярваха, че съм аз

"С псевдонима почнах
да се подписвам, когато
престанах да мечтая да бъ-
да художник", признава пи-
сателят, който почина на 3-
и декември преди 70 годи-
ни. Роден като Димитър
Иванов в сгушеното в скло-
новете на Ихтиманска
Средна гора село Байлово,
малкият Мито, както са го
наричали близките му, пра-
ви първите си поетически
опити още 12-13-годишен и
постепенно се превръща в
признат майстор на разка-
за, "певец на българското
село" и класик на родната
литература.

През май 1922 г. тър-
жествено е отбелязана 25-
годишната му литературна
дейност. По този повод, на
страниците на вестник
"Развигор" писателят спо-
деля историята на творчес-
кия си псевдоним и някол-
ко интересни случки с не-
го. "На млади години меч-
таех да стана художник, за-
това на стиховете и разка-
зите, които пишех, не да-
вах никакво значение и ги
подписвах с всевъзможни
псевдоними , инициали ,
или пък никак ги не под-
писвах. По това време пи-
шеше г-н Тодор Влайков под
псевдоним Веселин. Тоя
псевдоним ми се много ха-
ресваше и аз търсех да на-
меря някое подобно име, ко-
ето да окончава на "ин". По
тоя начин се натъкнах на
израза елин пелин от на-
родната песен:

"Елин пелин, зелен пелин,
Що се, пелин, олюляваш
От вършеца до корена..."
Тоя израз ми хареса по

своята звучност и ориги-
налност, още повече, че съ-
държаше дори две оконча-
ния на "ин". "Пелин" вече
знаех какво е, но това
"елин", колкото и да съм
питал хора от народа и уче-
ни филолози, не можах да
науча що значи. Навярно
това е един безсмислен ре-
читатив, който ритъмът на
езика често предизвиква в
народните наши приказка
и песни - нещо като изра-
зите "гаванка-маванка",
"пипер-мипер" и други по-
добни. С тоя псевдоним
почнах да се подписвам, ко-
гато, поради стечение на
обстоятелствата, престанах
да мечтая да бъда худож-
ник. Тоя псевдоним се ха-
реса на публиката, като
оригинален, и понеже лес-
но се запомня, стана бър-
зо популярен. И аз мисля,
че широката популярност,
която някои ме уверяват, че
имам, се дължи изключи-
телно на тоя щастливо из-
бран и всъщност глупав
псевдоним. Наистина, как-

ва ли съдба щяха да имат
моите писания, ако под тях
се мъдреше моето човешко
име Димитър Иванов?

Åäèí ñúèìåííèê

След като претърпях хи-
ляди нещастни опити да си
"пробия път в живота",
принудих се най-после да
търся някоя каква да е
служба. То беше 1902-1903
година. Ценз, слава Богу,
нямам, речи го, за нищо,
и бих бил доволен да зае-
ма каквато и да е работа.
Най-много в случая тогава
ми помогна г-н Марин Пун-
дев, който беше редактор на
сп. "Просвета" и комуто тук
изказвам дълбока благодар-
ност. Той бе говорил за ме-
не на тогавашния минис-
тър на просветата г-н Иван
Шишманов. Министърът
обещал да ме назначи и по-
ръчал да отида при него.
Цяла седмица се въртях из
чакалнята на министерст-
вото, дано бъда приет. Мо-
ето листче хартия, подаде-

но за аудиенция с името
Димитър Иванов, не бе
обърнало внимание на ми-
нистъра.

Веднъж, след като чаках
безполезно и гузно, заедно
с много други учители до
13 ч., министърът излезе от
кабинета си и се спря в
чакалнята. Като видя кол-
ко хора го чакат той почна
един по един и на бърза
ръка да ги разпитва кой
какво иска и защо чака.
Дойде и до мен ред: - Вие
какво чакате?

- Чакам служба, г-н ми-
нистре. Г-н Марин Пундев
Ви е говорил за мене.

Министърът не можа от-
веднъж да си припомни и
ме попита как се казвам.

- Аз съм Елин Пелин -
осмелих се, въпреки гроз-
ния срам, който ме изгори,
да му кажа.

Тогава той ме хвана за
ръка и макар да беше тръг-
нал за дома си, повърна се
и ме въведе в кабинета си.

- Най-после, каза той, -

имам честта да видя истин-
ския Елин Пелин.

И като изсипа куп пох-
вали и насърчения, той ми
разправи как някой си млад
човек се представил пред
него, препоръчал се за
Елин Пелин и цели три ме-
сеца го лъгал, ходил в къ-
щата му, искал му пари,
препоръки, служби и пр.,
докато един ден му открад-
нал палтото от закачалка-
та и изчезнал.

И още начаса той изда-
де заповед да бъда назна-
чен волнонаемен учител
бъда назначен волнонае-
мен учител в III мъжка про-
гимназия и командирован
на работа в Университетс-
ката библиотека.

Äðóã ïîäîáåí

Веднъж, пак по онова
време, пътувах за Варна. В
съседното отделение на тре-
токласния вагон, в който
бях, се трупаха няколко по-
интелигентни хора и някой
разправяше нещо с висок
глас. Като всички, полюбо-
питствувах и аз да видя как-
во има там. Един млад, ру-
сичък и симпатичен момък,
с изтъркани дрешки, разп-
равяше възторжено нещо.

- Това е Елин Пелин, -
каза ми многозначително
един от слушачите.

- Така ли? - рекох аз -
Чакай да се запознаем.

Аз седнах срещу моя
приятел, казах му похвала
за хубавите работи, които
е писал, особено за "Вет-
рената мелница". Той се
посмути, изглеждаше, че
тоя разказ беше му неиз-
вестен, но бързо се съвзе и
продължи да разказва как-
во мисли да пише, как пи-
ше и с какви големи хора
се познава. Той дълго и с
едни красиви подробности
разправяше за Вазов, Ве-
личков, Пенчо Славейков,
Михайловски, как се запоз-
нал с тях, как го канили
на чай и го карали да им
чете произведенията си.

Той разправяше с увле-
чение и наслада, вярваше
си сам и слушателите го
вярваха също. И толкова
убедителен беше той, че аз,
макар и наранен в често-
любието си, го слушах свит
и не смеех да го изоблича,
за да ме не вземат околни-
те за лъжец. На Поповска-
та гара щастливият Елин
Пелин слезе, а нещастният
продължи за Варна".

Елин
Пелин:

Изкуството да рисуваш с думи

Елин Пелин
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Какви са правилата на привличането
Професорът по социал-

на психология в Универси-
тета Англия Ръскин Вирен
Свами, който в продълже-
ние на много години изуча-
ва човешките взаимоотно-
шения в контекста на про-
цесите на привличане, ре-
шава да се опита да опре-
дели точните закони, спря-
мо които хората могат да на-
мерят своята половинка.

След като анализира на-
личната литература по тема-
та, професорът по социална
психология осъзнава бързо,
че няма точно определени
правила на привличането,
които да гарантират стопро-
центов успех на срещите.
Според изследователя не съ-
ществуват безотказни мето-
ди или стратегии за убежда-
ване на желания човек да
ви хареса. Човешката пси-
хология е прекалено слож-
но, за да може успешно да
бъде редуцирана до някол-
ко закона на привличане. То-
ва обаче не означава, че не
можете да научите доста от
осъзнаването и опознаване-
то на процесите, свързани с
привличането.

Научаването на механиз-
мите на действие обаче не
гарантира, че ще успеете да
си осигурите среща довече-
ра, но поне може да ви на-
сочи към ефикасните начи-
ни за формиране на взаим-
ноизгодни връзки с другите
хора.

Местоположение, мес-

тоположение, местополо-

жение
Според професора по со-

циална психология Вирен
Свами един от най-точните
предиктори за това, дали
двама души ще започнат

От обекти;

връзка, е физическата бли-
зост. Приблизително полови-
ната от романтичните взаи-
моотношения са се сформи-
рали между индивиди, кои-
то живеят сравнително бли-
зо един до друг. Учените са
установили, че колкото по-
голямо е географското раз-
стояние между двама души,
толкова по-малко вероятно
е те да станат партньори.

Разбира се, онлайн за-
познанствата и приложени-
ята за намиране на перфек-
тната половинка са проме-
нили коренно динамиката на
човешките взаимоотноше-
ния. Въпреки че голяма част
от връзките през миналия
век са се сформирали на ра-
ботните места, университе-
тите и чрез съдействието на
приятели и роднини, сайто-
вете за интернет запознан-
ства скорострелно се прев-
ръщат в един от основните
методи за намиране на по-
ловинки. Според едно про-
учване, публикувано от екип
учени (Michael J. Rosenfeld &
Reuben J. Thomas) в научния
журнал American Sociological
Review през 2012 г., около
20% от хетеросексуалните
двойки и две трети от едно-
половите двойки в САЩ са
намерили своите партньори
онлайн. Но дори магията на
интернет пространството не
може да премахне напълно
важността от местоположе-
нието. В края на краищата
смисълът на онлайн запоз-
нанствата е в даден момент
да се срещнете лице в лице.
А истината е, че струва мно-
го повече пари и време да
поддържате връзка с няко-
го, който живее много нада-
лече.

Външният вид има зна-

чение
Външният вид безспорно

играе важна роля за прив-
личането. Хората, които би-
ват възприемани от остана-
лите като физически атрак-
тивни, получават покани за
срещи много по-често и ста-
ват реципиенти на повече съ-
общения в онлайн сайтове-
те за запознанства. Важно
е обаче да се отбележи, че
физическата привлекател-
ност има най-голяма тежест,
когато липсват социални вза-
имодействия. Когато дойде
ред на комуникацията, дру-
гите характеристики започ-
ват да оказват влияние. Из-
глежда представителите и на
двата пола ценят високо чер-
ти като доброта, сърдечност,
чувство за хумор и проява
на разбиране в потенциал-
ния партньор.

Накратко, хората харес-
ват тези личности, които са
мили.

Любовта е сляпа
Социалният контекст съ-

що има значение. Консума-
цията на алкохол например
може да превърне остана-

лите във физически по-атрак-
тивни. Понякога любовта на-
истина е сляпа. Мъжете и же-
ните, които тепърва започ-
ват една връзка, особено в
най-ранните етапи на взаи-
моотношенията си, са пре-
дубедени относно външност-
та на своите партньори. С
други думи, те виждат свои-
те половинки като по-прив-
лекателни, отколкото те обек-
тивно са.

Според професора по со-
циална психология Вирен
Свами хората имат склон-
ността да харесват онези
личности, които също ги ха-
ресват. Тази идея за рецип-
рочност може да звучи пре-
калено опростена, но тя има
изключително важни после-
дици за взаимоотношенията
с другите. Всички романтич-
ни взаимоотношения се ос-
новават на взаимния обмен
на интимна информация с
партньора.

Решаването кога и как
точно да разкриете инфор-
мацията за самите себе си
на новата си половинка е
важна част от всяка една
връзка.

Познатото е за предпо-

читане
Въпреки популярното

схващане противоположнос-
тите всъщност рядко се прив-
личат. Редица изследвания
показват, че привличането
най-вероятно може да се по-
яви, когато двама души отк-
рият, че имат много сходно
помежду си. Тези прилики
може да са по отношение на
социодемографските харак-
теристики - повечето връзки
се формират между индиви-
ди, които имат сходна въз-
раст, социална класа, про-
фесионален опит и т.н. Мно-
го по-голяма значение оба-
че има съгласуването меж-
ду ценностните системи - от
политическите предпочита-
ния до музикалните вкусо-
ве.

Знаейки всичко това за
привличането, сигурно се чу-
дите дали е възможно да
предположите с точност ко-
га двама души ще формират
стабилна връзка. Отговорът
най-вероятно е "не". Подоб-
ни прогнози са почти невъз-
можни, защото човешките
отношения са изключително
сложни и често много обър-
кани. Като цяло комуникаци-
ята с другите е стресираща
и стресът понякога може да
ви накара да се държите по
странни и нехарактерни за
вас начини. Всички тези
трудно предвидими фактори
и множество други неизвес-
тни превръщат предварител-
ното определяне на бъдеще-
то на дадените взаимоотно-
шения в огромно предизви-
кателство. Но именно това
прави науката за човешкото
поведение и привличането
толкова завладяваща.

Непознатите вреди в познатите храни
Някои от популярните храни

и напитки е по-добре да се из-
бягват напълно, защото вредите
от тях са повече, отколкото пол-
зите. В това са убедени различ-
ни специалисти в хранителната
индустрия, всеки от които посоч-
ва по един продукт заедно с при-
чините да го изключим от списъ-
ка си за пазаруване. Дали обаче
е толкова лесно?

Кълнове
Дъг Пауъл, професор по хра-

нителна безопасност в Държав-
ния университет на Канзас обяс-
нява, че кълновете са били в ос-
новата на 40 процента от случа-
ите на бързо разпространение на
хранителни инфекции през пос-
ледните 20 години и толкова пъ-
ти са били причина за спиране
на храни, че "просто не си стру-
ва риска". Независимо дали со-
еви, бобени или пшенични, къл-
новете често се оказват заразе-
ни със саламонела, листерия или
Е. coli. Податливи са на замър-
сяване, защото семената изиск-
ват влага и топлина, за да по-
кълнат - условия, идеални за раз-
множаване на бактерии.

Риба меч
Според педиатъра д-р Филип

Ландриган предупреждение номер
едно за жените, които са бремен-
ни или очакват да забременеят, е
да избягват живака в рибата - а
рибата меч съдържа голямо ко-
личество. Здравословни и неза-
мърсени алтернативи, богати на

oмега-3, са например сьомгата и
обикновената скумрия.

Диетични безалкохолни на-
питки

Здравният експерт д-р Айзък
Елиас споделя, че не консумира
никакви напитки и храни с подс-
ладители, защото данните са бе-
зопасността на много от тях (сук-
ралоза, аспартам, ацесулфам К,
неотам и др.) са обвити в проти-
воречия и конфликти на интере-
си сред производителите. Неза-
висими изследвания предполагат,
че преработени в тялото, тези ве-
щества могат да причинят проб-
леми с метаболизма и теглото,
неврологични заболявания, став-
ни болки, чревни възпаления и
не на последно място, рак."

Храна от веригите за бързо
хранене

Джоел Салатин, специалист в
областта на устойчивото земе-
делие, обяснява, че икономичес-
кият модел на международните
вериги за бързо хранене разчи-
та на земеделие, което не се гри-
жи за развитието и трайната до-
ходоносност на земята. Използ-
ва вредни химикали, които не са-
мо застрашават човешкото здра-
ве, но и почвите.

Домати в консерва
Лепилата в спойките на те-

некиените консерви съдържат
бисфенол А (BPA), изкуствен ес-
троген, свързан с висок по-риск
от репродуктивни проблеми, сър-
дечни заболявания, диабет, над-

нормено тегло и др. Изследва-
нията показват, че този химикал
в организма на много хора е в
количество, което потиска про-
изводството на сперматозоиди и
уврежда яйцеклетките.

От една доматена консерва
получавате 50 микрограма на ли-
тър, а това е достатъчно да пов-
лияе върху хората, особено по-
младите. Безопасната алтернати-
ва са стъклените бутилки и бур-
кани.

Бял шоколад
Шоколадът е не само прият-

но лакомство, но и източник на
полезни фитонутриенти, които
увеличават притока на кръв в мо-
зъка, защитават кръвоносните съ-
дове, подобряват настроението
и концентрацията.

Белият шоколад няма нито ед-
но от тези свойства, обяснява
д-р Дрю Рамзи от Колежа за ле-
кари и хирурзи към Колумбийс-
кия университет.

Пуканки за микровълнова
Пуканките "с вкус на масло"

често използват вредни химика-
ли, които не са отбелязани на
опаковката, защото точното хи-
мично название на ароматиза-
торите се води фирмена тайна,
обяснява Александра Скрантън,
научен директор на екологична-
та организация WVE. Можете да
си приготвите пуканки с истинс-
ко масло - дори и в микровълр-
новата, ако използвате подходя-
ща торбичка или съд.

Царевица
"Днешните царевични расте-

ния са по-скоро малки фабри-
ки за пестициди с корени," пи-
шат Мариам Хенайн и Дордж
Ленгуърти в книгата си "Изчез-
ването на пчелите". Те обясня-
ват, че повечето царевични рас-
тения в САЩ са генетично из-
менени, така че или сами да
произвеждат собствените си
пестициди, или да понасят обил-
но третиране с химикали, кои-
то са проблем не само за пче-
лите, но и за хората. "Винаги
се стремя да избягвам храни-
те, съдържащи фруктозен царе-
вичен сироп."

Сладолед
Всичко, от което имате нуж-

да за един сладолед е мляко, за-
хар и може би малко ванилия,
но сладоледите в повечето голе-
ми вериги съдържат невероятно
дълъг списък от овкусители, сгъс-

тители, хидрогенирани растител-
ни масла и какво ли още не. Сла-
доледът в местната сладкарница
е по-малко вероятно да бъде та-
къв хранителен "Франкенщайн",
обяснява Дейв Цинченко, автор
в списание Men's Health.

Хляб
Кардиологът д-р Уилям Дей-

вис твърди в една от книгите си,
че днешният хляб няма нищо об-
що с това, което майките и ба-
бите ни са консумирали заради
проведените масово през 60-те
и 70-те години генетични изме-
нения с цел увеличаване на до-
бива.

"Ако има храна, чието избяг-
ване води до екстравагантни, не-
вероятни и неочаквани ползи, то-
ва е хлябът. И не говоря само за
белия хляб, а за всякакъв хляб -
пълнозърнест, био, френски, ита-
лиански, пресен, стар и т. н."
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На 31 декември от
17.00 ч. - часове преди
настъпването на новата
2020 година - Музикални-
ят театър представя най-
популярната оперета на
Йохан Щраус - "Приле-
път". Творбата на "краля
на валса" традиционно се
изпълнява във всички
големи оперни и оперет-
ни театри.

За зрителите ще има
шампанско и много
изненади.

"Прилепът" на Щраус е
класическа танцувална
оперета, в която темите
за любовта и съпружеска-
та вярност са разкрити
на фона на прекрасните
мелодии на валса, полка-
та и кадрила. Мелодрама-
тичният и комедиен стил,
съчетан с красивата
музика на Щраус, която
се лее като шампанско,
пищните костюми и
декори на постановката
създават усещането за
празничност и лекота.

Режисьор на "Приле-
път" е Марияна Арсенова,
диригент-постановчик -
Юли Дамянов, хореограф
- Йоана Стоянова. Ще

Продадоха платно на
Гоген за 9,5 милиона евро
Платно на френския
художник Пол Гоген
бе продадено в
Париж за 9,5 милио-
на евро. "Дебело
дърво" е рисувано
през 1897 г. Първо-
началната оценка е
5-7 милиона евро.
Закупилият картина-
та колекционер е
анонимен, но тя
няма да напусне
пределите на Фран-
ция. Осем картини
на Пол Гоген се
намират в Ермитажа
в Русия и Музей
"Орсе" в Париж.

Семейна работилница
за сурвачки в Сливен-
ския музей
Семейна работилница
за сурвачки ще
отвори врати в Регио-
налния исторически
музей "Д-р Симеон
Табаков в Сливен.
Работилници ще има
на 14 и 21 декември
от 9.30 ч. в музея.
Участниците ще се
запознаят c обичаите
и традициите на
Cyрва. Със сурвачки
децата ще благосла-
вят за здраве, късмет
и плодородие стопа-
ните през новата
година.

:

Íàêðàòêî

Ñîôèéñêàòà
ôèëõàðìîíèÿ
èçíåñå êîíöåðò
â Ìóçèêôåðàéí

Софийската фил-
хармония изнесе
концерт в Златната
зала на Музикферайн
във Виена на 5 декем-
ври. Диригентът Най-
ден Тодоров избра
емблематичната бъл-
гарска рапсодия
"Вардар" от Панчо
Владигеров, "Жар
птица" от Стравински
и Симфония Номер 9
"Из Новия свят" от
Дворжак. Директорът
на Българския култу-
рен институт във
Виена "Дом Витген-
щайн" проф. Румяна
Конева сподели:
"През тази година се
навършват 120 години
от рождението на
Панчо Владигеров и
друга една също
знаменателна годиш-
нина - 140 години от
установяването на
дипломатическите
отношения между
България и Австрия".
На 7 декември фил-
хармониците и Найден
Тодоров ще изпълнят
същата програма и в
Загреб. ç

Ìóçèêàëíèÿò òåàòúð ïîñðåùà Íîâà
ãîäèíà ñ íàçäðàâèöà îò "Ïðèëåïúò"

Õåëúí Ìèðúí ùå ïîëó÷è
ïî÷åòíà  "Çëàòíà
ìå÷êà" íà Áåðëèíàëå

Ñàìîóêèÿò òâîðåö îò ñåëîòî íà Ìàéñòîðà
Виолета Христова ще от-

крие поредната си самос-
тоятелна изложба "За вас
приятели - с дъх на Коле-
да", този път в София. Са-
моукият творец от село
Шишковци (Кюстендилско)
ще представи 17 нови плат-
на във фоайето на  107-о
училище "Хан Крум в сто-
личния квартал Лозенец.
Откриването на изложбата
е на 9 декември от 17.00 ч.

"Животът не свършва

след пенсионирането", то-
ва е мотото, което вдъх-
новява художничката. Ви-
олета Христова използва
този вид арт терапия, ко-
ято й помага да преодо-
лява "стреса от свободно-
то време". През по-голя-
мата част от годината
Христова живее в едно от
най-атрактивните села в
Кюстендилско - Шишков-
ци, родното място на го-
лемия ни художник Влади-

гледаме звездите на
Музикалния театър:
Владимир Грудков, Христо
Сарафов, Денко Прода-
нов, Стефан Петков,
Тодор Велков, Александър
Василев, Емил Митропо-
литски, Лъчезар Лазаров.
Хор, балет и оркестър на

Музикалния театър с
диригент Юли Дамянов.
В ролята на Розалинда
блести гост-звездата
Илина Михайлова, която
участва в последните
концерти от прощалното
турне на Хосе Карерас.

Сред новите солисти

на театъра са младите
Исидора Молес, прекрас-
на като Адела -както и
младият актьор Георги
Маноел Димитров в
ролята на Фрош. Гледаме
също и дебюта на Добро-
мир Момеков като Фал-
ке. ç

Хелън Мирън ще
получи наградата "Злат-
на мечка" за цялостно
творчество на филмовия
фестивал в Берлин през
февруари. Филмовият
фест в Берлин започва
от 20 февруари и ще
продължи до 1 март.

 "Хелън е силна акт-
риса и превъплъщенията
й винаги впечатляват.
Изненадва ни всеки път
с интерпретациите си на
сложните персонажи,
които изиграва. Тя
винаги дава живот на
страхотни героини и за
нас е удоволствие да й
окажем тази чест",

мир Димитров-Майстора.
Рисувачът, както го нари-
чат в този край, се вър-
нал от недълго пребивава-
не в Америка. И съвсем
непринудено, какъвто си
го знаят в селото, казал:
"Никаква Америка. Раят е
тук!". Шишковчани препов-
тарят с пълната убеденост
думите на наричания от
тях Дедо Владе, който е
казал всичко за селото им
- "Раят е тук". ç

заяви главната изпълни-
телна директорка на
фестивала Мариет Ри-
сенбик.

Връчването ще се
проведе на 27 февруа-
ри. По време на цере-
монията ще вървят
кадри от най-известните
филми на Мирън - "Гот-
вачът, крадецът, негова-
та жена и нейният
любовник", "Добрият
лъжец" и "Последната
спирка". Култовият хит
"Кралицата", който
донесе на Хелън "Оскар"
през 2007-а, също ще
бъде прожектиран на
публиката. ç
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Много е важно да
говорим не само за цена-
та на енергийния преход, а
и за последиците, ако не
направим нищо. Това
заяви в Брюксел зам.-
председателят на Европей-
ската комисия Франс
Тимерманс.

Необходимите вложе-
ния са скромни в сравне-
ние със загубите, които
бихме понесли от бездейс-
твие. Ще бъде болезнено и
сложно, коментира той. По
неговите думи всеки
трябва да прецени какви
промени да предприеме в
собствения си живот, за
да замърсява околната
среда по-малко.

Тимерманс постави
въпроса за възстановява-
нето на нощните влакове,
както и за облагане на
самолетното гориво, както
останалите течни изкопае-
ми енергоизточници. По
неговите думи енергийният
преход ще струва стотици

Áåëãèÿ íàáåëÿçà 5 ñòúïêè çà çàïàçâàíå
íà îêîëíàòà ñðåäà, ó÷åí ñìÿòà,
÷å òîâà å íàïúëíî íåâúçìîæíî

Íàêðàòêî

:

Президентите на Русия и на
Сърбия Владимир Путин и

Александър Вучич си
размениха подаръци след

срещата им в руския
черноморски курорт в Сочи.

Путин подари на Вучич
пушка на крал Милан

Обренович от 19-и век,
купена от руснаци на един

търг. Путин решил да подари
пушката на Вучич и така да

я върне като собственост на
сръбския народ. Вучич

подари на руския президент
икона "Преображение

Господне", също от 19-и век

Äæèìè Êàðòúð áåøå èçïèñàí
îò áîëíèöà ñëåä èíôåêöèÿ

Бившият президент на
САЩ Джими Картър бе из-
писан от болница, където бе
приет през уикенда заради
инфекция на уринарния
тракт, предаде АФП, като се
позова на фондацията, коя-
то носи неговото име.

Центърът "Картър" съоб-
щи, че 95-годишният бивш
президент гори от нетърпе-
ние да се прибере при съп-
ругата си, 92-годишната Ро-
залин Картър, в дома им в
Плейнс, в югоизточния щат
Джорджия, за да продъл-
жи да си почива и да се
възстановява.

Той бе хоспитализиран
броени дни след като бе из-

Снимки Пресфото БТА
и Интернет

Руският президент
Владимир Путин заяви, че
САЩ стремително разви-
ват военен потенциал за
операции в Космоса и
открито гледат на около-
земното пространство
като на потенциален
театър на военните
действия. Путин подчерта,
че Москва категорично се
противопоставя на
милитаризирането на
Космоса, но американски-
те стъпки означават, че
Русия трябва да развие
още повече космическия
си сектор.

Мигрантите
в босненския лагер Вучак
край Бихач продължават
да отказват да приемат
храната на Червения
кръст, съобщава сараевс-
ката телевизия N1.
Мигрантите в този лагер
отказват храна, тъй като
искат да им бъдат отворе-
ни границите към ЕС и
изрично настояват за
това. През нощта срещу
четвъртък температурата в
Бихач падна до минус пет
градуса. Над 600 мигранти
се намират в импровизи-
рания лагер Вучак, където
мръзнат от седмици, а
новите ниски температура
допълнително влошават
ситуацията. Преди два
дни, когато в Босна
заваля сняг, някои от
палатките, в които са
настанени мигранти,
паднаха под тежестта на
снега, а мигрантите
посрещнаха първия сняг
този сезон, обути с чехли.
Оттогава те отказват да
приемат храна.

22-ма души
остават болница след
мощното земетресение в
Албания на 26 ноември,
заяви в четвъртък премие-
рът Еди Рама. 12 366
души живеят в хотели и
палаткови лагери, заяви
Еди Рама, който отбеляза
че Европейската комисия
е отделила 15 млн. евро
като първоначална помощ
за Албания.

Четирима загинаха
и четирима изчезнаха
безследно при мощна
експлозия на газ, разру-
шила в сряда вечерта
триетажна къща в ски
курорта Шчирк в Южна
Полша. Стотина пожарни-
кари продължаваха вчера
да разгребват ръчно
димящите развалини в
търсене на оцелели след
потушения вече пожар,
предизвикан от взрива.
Според Ярослав Вечорек,
управител на Шльонското
воеводство, сред загина-
лите има дете. По думите
му в къщата изглежда е
имало 8 души по време
на експлозията. Местният
клон на газовия доставчик
Пе Ес Ге заяви, че преди
взрива налягането в
системата е спаднало,
което може би е знак, че
тръбите случайно са били
пробити при ремонт на
канализацията недалеч от
местопроизшествието.

Òèìåðìàíñ: ÅÑ ùå ïëàòè âèñîêà öåíà,
àêî áåçäåéñòâà çà çàìúðñÿâàíåòî

писан от болница на 27 но-
ември след лечение зара-
ди мозъчен кръвоизлив.

Тогава Картър се подло-
жи на операция за нама-
ляване на вътречерепното
налягане, което било пови-
шено заради кръвоизлив,
причинен от скорошни па-
дания.

През 2002 г. бившият
президент на САЩ получа-
ва Нобеловата награда за
мир за своите усилия за
мирно решение на между-
народните конфликти, за
насърчаване на демокраци-
ята и човешките права и за
социална и икономическа
справедливост. ç

Зам.-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс заяви, че
е необходимо в следващите години пътуванията на европейците на

разстояния от няколкостотин километра да не се извършват със самолет,
а с влак. За това са необходими и повече влакове, отбеляза той.

95-годишният Джими
Картър е рекордьор
по дълголетие сред
президентите на САЩ
в историята. Демок-
ратът Картър заема
поста в Белия дом
между 1977 и 1981 г.,
като при опита си за
преизбиране през
1980 г. е победен от
републиканеца
Роналд Рейгън.

милиарди евро на година.
Той съобщи, че следваща-
та седмица ЕК ще предс-
тави разчет за необходи-
мите действия, както и за
цената на бездействието.

Белгийците трябва да
се хранят и да летят по-
малко, да се откажат от
част от автомобилите си и
да направят изолация на
домовете си. Това са част
от мерките, които следва
да се предприемат, за да
може страната да изпълни
поетите обещания за
опазването на околната
среда, пишат местни
медии. Според изчислени-
ята Белгия е необходимо
да съкрати със 7,6 на сто
киселинното замърсяване
всяка година в продълже-
ние на десетилетие.

За да постигне тази
цел, страната може да
предприеме пет стъпки.
Първата е всеки гражда-
нин да се лишава от една
пържола на седмица.

Втората е да се изключи
нощното осветление на
автомагистралите. Третата
стъпка предвижда премах-
ването на около един
милион автомобила, а
четвъртата - отмяната на
около 700 000 вътрешни
полета до летища в ЕС.
Последната, пета стъпка
налага на около един
милион жилища да бъде

поставена топлоизолация.
Ако Белгия изпълни

тези цели, ще може да
осигури своя принос за
ограничаване на повиша-
ването на температурата
на въздуха до 1,5 градуса.
Според цитирания универ-
ситетски преподавател
Дамиан Ернст, всичко
това е "напълно невъз-
можно". ç
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29-òå îò ÍÀÒÎ ïðèåõà ñúâìåñòíà äåêëàðàöèÿ
âúïðåêè ðàçíîãëàñèÿòà ìåæäó ñúþçíèöèòå
Ñòîëòåíáåðã ïðèçîâà çà ñêëþ÷âàíå
íà íîâè äîãîâîðè ñ Ðóñèÿ è Êèòàé

На срещата на високо
равнище на НАТО в Лон-
дон по случай 70-годишни-
ната на алианса страните
приеха въпреки сериозни
разногласия, съвместна
декларация подчертаваща
тяхната солидарност и
единство, като за пръв път
признаха нарастващата
мощ на Китай за предиз-
викателство, предаде АФП.

"Разногласията винаги
ще привличат повече
внимание, отколкото
когато сме на едно мне-
ние", подчерта генералният
секретар на НАТО Йенс
Столтенберг на пресконфе-
ренция.

"Ние сме 29 различни
страни от двете страни на
Атлантика. Разбира се, че
имаме разногласия. Обрат-
ното щеше да е много
странно. Но силата на
НАТО е, че винаги сме
били способни да преодо-
леем тези разногласия.
Днес доказваме, че НАТО

е постигнало съществен
напредък и че продължа-
ваме да се адаптираме и
да реагираме", добави той.

Турският президент
Реджеп Ердоган даде
съгласието си за приема-
нето на текста, защото той
осъжда тероризма "във
всичките му форми и
проявления" и го оценява
като "постоянна заплаха
за всички нас".

Освен това Анкара
одобри приемането на
нови регионални планове
за сигурността на балтийс-
ките страни, Полша,
Турция и южния фланг на
алианса, обяви Столтен-
берг. Турция блокираше
приемането на тези плано-
ве, за да принуди съюзни-
ците от НАТО да определят
като терористи бойците от
кюрдските Сили за защита
на народа.

На срещата на високо
равнище съюзниците от
НАТО решиха да обявят

Космоса за зона на опе-
рации на НАТО и за пръв
път заявиха, че "съзнават,
че нарастващото влияние
и международната полити-

ка на Китай представят
както възможности, така и
предизвикателства".

Столтенберг подчерта,
че е необходимо да се

продължат и усилията за
контрол на ядрените
оръжия чрез сключването
на нови договори, включ-
ващи Русия и Китай. ç

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг се ръкува с президента на САЩ Доналд Тръмп по време
на групова снимка след срещата на върха на алианса в Лондон. Следващата среща на високо равнище

на НАТО ще бъде организирана през 2021 г., обяви Столтенберг.

Бизнесменът Йорген Фенек е по-
ръчал убийството на журналистката
Дафне Каруана Галиция, заяви сви-
детел по делото в малтийската сто-
лица Валета, предаде ДПА.

Става дума за Мелвин Теума, кой-
то призна, че Фенек го е ползвал за
посредник при организирането на
убийството на разследващата жур-
налистка. Фенек бе арестуван на 20
ноември и през уикенда му бе пов-
дигнато обвинение във връзка с убий-
ството на Каруана Галиция.

Мелвин Теума заяви, че Фенек е
поискал от него да намери хора, ко-
ито да убият Каруана Галиция, и че
му е дал 150 000 евро, с които да им
плати.

Според Теума бизнесменът е по-
ръчал убийството на журналистка-
та, после имал колебания и в край-
на сметка решил да реализира пла-

Йорген Фенек, занимаващ се с хотелиерство и бивш директор на малтийската енергийна
компания, излиза от съда във Валета, където изслуша обвинението, че е финансирал
убийството на журналистката Дафне Галиция през 2017 г. Мисия от 7 евродепутати пре-
кара 2 дни тази седмица във Валета, за да наблюдава разследването за убийството на
журналистката.

Германия, Япония и Филипините
са били най-засегнати от свърза-
ните с климатични промени екст-
ремни метеорологични събития ми-
налата година, се казва в доклад,
цитиран от АФП.

Докладът показва, че и богати-
те, и бедните страни не са успели
да  избегнат метеорологичните край-
ности.

Наводнения вследствие на про-
ливни дъждове, 2 суши и най-сил-
ният тайфун в Япония от четвърт
век предизвикаха стотици смъртни
случаи в страната, а хиляди оста-
наха без подслон, докато причине-
ните щети са за над 35 млрд. дола-
ра, показва изследването на "Джър-
мануоч".

Тайфунът Мангхут опустоши Фи-
липините през септември м. г., ка-

Áèçíåñìåíúò Éîðãåí Ôåíåê å ïîðú÷àë
äà óáèÿò æóðíàëèñòêàòà â Ìàëòà

на си през юни 2017 г., когато мал-
тийската управляваща партия отно-
во спечелила парламентарните из-
бори.

Дафне Галиция бе взривена в ав-
томобила си през октомври 2017 г.

Евродепутати на мисия в Малта
във връзка с разследването на убий-
ството на Каруана Галиция междув-
ременно, че са разтревожени за
прозрачността на процеса.

"Доста сме обезпокоени от фак-
та, че премиерът Джоузеф Мускат е
още на власт, обезпокоени сме за
прозрачността на разследването за
убийството" на Дафне Галиция, зая-
ви евродепутатката София Инт Велд.

Случаят, в който бяха замесени
имената на високопоставени малтий-
ски служители, накара Мускат да
обяви, че ще подаде оставка на 12
януари. çСнимки Интернет и Пресфото БТА

Ãåðìàíèÿ å ñðåä íàé-çàñåãíàòèòå â 2018 ã.
îò åêñòðåìíè ìåòåîðîëîãè÷íè áåäñòâèÿ

то накара около 250 000 души да се
преместят и предизвика образува-
нето на смъртоносни свлачища.

В Германия продължителната го-
реща вълна през лятото и сушата
предизвикаха 1250 случая на преж-
девременна смърт и причиниха ще-
ти за 5 млрд. долара.

Това показва, че дори най-бога-
тите страни не могат да избегнат
свързаните с климатични промени
екстремни метеорологични събития.

"Науката потвърди връзката меж-
ду климатичните промени и често-
тата на екстремните температури",
отбеляза Лаура Шефер, която ра-
боти за "Джърмануоч".

След Япония, Филипините и Гер-
мания най-засегнати от екстремни
горещини и наводнения през 2018 г.
се оказаха Индия и Мадагаскар. ç

Изминалият ноември се вписа сред трите най-горещите регистрирани някога ноемврийски
месеци, редом с тези от 2015-а и 2016 г., съобщава Европейската служба за климатичните
промени "Коперник". От своя страна Световната метеорологична организация алармира, че
2019-а е била сред трите най-горещи години, регистрирани някога.
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Áîðèñëàâ Êüîñåâ ñúùî ñå ãëàñè çà ïîñòà
íà Äàí÷î Ëàçàðîâ

Дългогодишният член
на Управителния съвет
на Българската федера-
ция по волейбол (БФБ)
Борислав Кьосев заяви,
че обмисля да подаде
кандидатурата си за
президент на централата.
За подобен ход аларми-
ра друг кандидат за шеф
на този спорт у нас -
Любомир Ганев, който
беше издигнат от опози-
цията на настоящото
управление. Преди дни в
студиото на "Тази сутрин"
по Би Ти Ви Ганев беше
категоричен, че досегаш-
ният президент Данчо
Лазаров няма да поиска
нов мандат, а ще се
оттегли в полза на някои
от приближените му.

"Аз съм Боре Кьосев -
не съм Данчо Лазаров,
не съм Любо Ганев. Ако
трябва и сметна, че е
хубаво за общественост-
та е нормално да си
подам кандидатурата за
президент на федерация-
та, като Любо Ганев.
Какво да ми пречи?
Занимавам се с бизнес,

Обаждат ми се хора, за да ме
молят да се кандидатирам за
президент на федерацията,
разкри волейболната легенда

58-годишният Борислав Кьосев смята, че може да се превърне в
обединителна фигура в българския волейбол

Äèìèòúð Áåðáàòîâ:
Íàé-òúæíîòî å, ÷å êðèòèêèòå
êúì Ñîëñêÿåð ùå ñå çàâúðíàò

Бившият голмайстор на
Манчестър Юнайтед Дими-
тър Бербатов подкрепя нас-
тоящия мениджър на тима
Оле Гунар Солскяер, под чи-
ето ръководство отборът
надви Тотнъм с 2:1 в среща
от 15-ия кръг на Висшата ли-
га. Българинът, който е бивш
футболист и на "шпорите",
беше сред специалните гос-
ти на "Олд Трафорд". "Чер-
вените дяволи" обаче не са
убедителни този сезон и се
говори, че Солскяер може
да бъде уволнен.

"Победата за Манчестър
Юнайтед беше заслужена -
коментира Бербо. - Но зна-
ете ли кое е най-тъжното
от всичко това? Тъкмо Сол-
скяер си осигури малко спо-
койствие след непрестанни-
те критики и то ще трае са-
мо до следващата загуба на
отбора. Тогава очаквам
всичко да се поднови с пъл-
на сила срещу него."

Бербатов разкритикува
Тотнъм за показаното на те-
рена. "Все още се вижда,
че Тотнъм идва на този ста-
дион със страх. Въпреки че
на хартия "шпорите" имат
далеч по-добрия състав, мо-
жете да видите с колко мно-
го респект подходиха към
Юнайтед в началото на дву-

Звездата на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд (№10) порази два пъти вратата на Тотнъм
Снимка Пресфото БТА

боя. И накрая страдаха за-
ради това", добави Бербо.

Манчестър Юнайтед по-
беди гостуващия Тотнъм с
2:1 при завръщането на Жо-
зе Моуриньо на "Олд Тра-
форд". Португалският специ-
алист бе посрещнат с ап-
лодисменти от феновете на
"червените дяволи", а това
бе първа загуба на "шпори-
те" под ръководството на
Специалния след три поред-
ни успеха във всички тур-
нири.

Домакините бяха по-аг-
ресивни в първите минути,
а това доведе и до първия
гол в срещата, дело на Мар-
къс Рашфорд. Тотнъм нап-
рави няколко добри атаки,
а Деле Али (39) изравни.

Малко след началото на
втората част Рашфорд нах-
лу в наказателното поле и
бе спънат от Сисоко. По-
търпевшият Рашфорд (49 -
дузпа) бе точен от бялата
точка и донесе победата за
"червените дяволи" с деве-
тия си гол за сезона

Лидерът Ливърпул разби
Евертън с 5:2 в зрелищно
градско дерби и записа нов
клубен рекорд от 32 мача
без загуба в елита - 27 по-
беди и 5 равенства. Мърси-
сайдци съхраниха аванса си

от 8 точки на върха пред
втория Лестър и имат пред-
нина от 11 точки пред шам-
пиона Манчестър Сити, кой-
то им нанесе последната
загуба във Висшата лига с
2:1 на своя "Етихад" на 3
януари тази година.

След три мача без успех
във всички турнири Челси
надви с 2:1 у дома Астън
Вила в среща от междин-
ния кръг и се върна на по-
бедния път. Тами Ейбрахам
(24) изведе "сините" напред,

Българският национал
Васил Божиков е започ-
нал преговори за нов
договор с досегашния
си отбор Слован (Бра-
тислава). Контрактът на
Божиков със словаците
изтича през лятото на
2020-а година. Той прис-
тигна в словашкия хе-
гемон през 2017-а годи-
на и не след дълго сло-
жи и капитанската лен-
та. Защитникът е в ос-
новата на пробива на
отбора в Лига Европа,
както и спечелената
титла през миналия се-
зон.

31-годишният българ-
ски национал има и дру-
ги предложения , но
предпочита да изслуша
най-напред офертата на
Слован. През този се-
зон тимът отново е пре-
тендент номер 1 за
шампионската титла,
като води със 7 точки
пред ДАК Дунайска
стреда в класирането
след 17 мача.
През ноември брани-

телят осигури единстве-
ната победа на Бълга-
рия в европейските ква-
лификации, след като
вкара за крайното 1:0
срещу Чехия. ç

Áîæèêîâ
ïðåãîâîðÿ çà
íîâ äîãîâîð
ñúñ Ñëîâàí

нямам проблем с хората.
Ако преценя, имам сили
и хората", каза пред Би
Ти Ви Кьосев.

Волейболната легенда
също е на мнение, че
Лазаров няма да про-
дължи да ръководи БФВ
и ще бъде заменен след
свикване на конгрес
през януари 2020 година.
"Говорил съм с Данчо
Лазаров. Каза, че се е
изчерпал, няма да тръг-
не да навреди на волей-
бола. Въпросът е как ще
се случи това. Мисля, че
в близко бъдеще трябва
да  седнат на едни
преговори с господин
Лазаров, защото аз, и
да се кандидатирам за
президент заедно с
Любо Ганев, това е
чисто демократично. На
мен ми се обаждат хора
и ми казват: "Господин
Кьосев, моля ви, канди-
датирайте се, защото
смятаме, че вие сте
фигура, която може да
обедини и опозицията, и
сегашното ръководство",
разкри членът на Упра-

вителния съвет на феде-
рацията.

Кьосев коментира и
състоянието на българс-
кия волейбол и мъжкия
национален отбор, който
през 2019 година записа
най-лошото си предста-
вяне на европейско
първенство от 14 години
насам. "Няма материал.
Който и да дойде в
момента, няма материал.
Ние сме малко хора в

България, шепа хора
сме, ние не можем да
съберем играчи за наци-
оналния отбор. Да, ще
минем през един момент,
в който няма да има
класирания, но ние сме
все пак в световния
волейбол. Да, такива
като нас няма да се
родят, а такива като
предишното поколение -
все още няма", заяви
Борислав Кьосев. ç

но малко преди почивката
египтянинът Махмуд Ибра-
хим Хасан - Трезеге (41) из-
равни. Скоро след начало-
то на втората част Мейсън
Моунт (48) отново даде
аванс на домакините с кра-
сив гол за крайното 2:1.

В същото време Лестър
продължава да показва
страхотна форма и след 2:0
у дома срещу последния
Уотфорд записа осма по-
редна победа във всички
турнири. Джейми Варди (55

- дузпа) и Джеймс Медисън
(90+5) вкараха головете за
успеха на "лисиците".

Уулвърхемптън пък сра-
зи гостуващия Уест Хям с
2:0. Леандер Дендонкер (23)
и Патрик Кутроне (86) се
разписаха за "вълците".

Саутхемптън победи у до-
ма Норич с 2:1 и след вто-
рата си поредна победа в
елита напусна опасната зо-
на. Дани Ингс (22) и Райън
Бертранд (43) бяха точни за
"светците". ç
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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, 1 епизод

(п)
11.30 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Санката на Елена" - сериал, 2 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.) , 4 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.) 5 епизод
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/
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 /5 епизод/
13.25 Роден в робство - документален филм

/България, 2006 г./, режисьор Коста-
дин Бонев

14.00 Малки истории
15.00 Специализирано предаване за хора с

увреден слух
15.15 Гимназия "Черна дупка" - тв филм
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 /38

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 Джаз Динамос /Великобритания/ -

Международен джаз фестивал - Бан-
ско 2019

00.30 Скрийте усмивките си - игрален филм
/САЩ, 2013 г./, режисьор Даниъл
Патрик Карбоун, в ролите: Райън
Джоунс, Нейтън Варнсън, Колм О'
Лиъри

01.50 Култура.БГ /п/
02.50 100% будни /п/
04.00 Дойче Веле: Шифт
04.15 Още от деня /п/
04.55 Панорама с Бойко Василев /п/

bTV

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

тие" - анимация, сериал, еп. 8
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
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
13.30 Премиера: "Ягодова любов" - сериал,

еп. 3
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 7, еп. 26
16.00 "Спасители в планината" - сериал, еп.

2
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. 28
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Завинаги " - сериал,

еп. 38
21.00 "Фермата: Нов свят" - риалити, с. 5
22.30 "Помощ 112" - екшън-криминална

риалити поредица, еп. 16
23.00 bTV Новините
23.30 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 2
00.30 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 20
01.30 "Къща от карти" - сериал, с. 6, еп. 7
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал, еп. 11

bTV Action

05.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,
еп. 6

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, с. 3, еп. 19 - 22

08.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,
еп. 1

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

10.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 13
11.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 9
12.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 2, еп. 7
13.00 "Ден на подбора" - драма, спортен

(САЩ, 2014), в ролите: Кевин Кост-
нър, Чадуик Боузман, Дженифър Гар-
нър, Франк Лангела, Чи Макбрайд,
Розана Аркет, Сам Елиът, Елън Бърс-
тин и др.

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,
еп. 2

16.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,
еп. 7

17.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-
ал, с. 2, еп. 8

18.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 10
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" - се-

риал, с. 3, еп. 14
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Наркос" -

сериал, еп. 4
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Бързи и яростни 7" -

екшън, трилър (САЩ, 2015), в роли-
те: Вин Дизел, Пол Уокър, Дуейн
Джонсън, Мишел Родригес, Джорда-
на Брустър, Тайрийз Гибсън, Лудакис,
Елса Патаки, Джейсън Стейтъм, Джай-
мън Хаунсу и др.

00.30 "Наркос" - сериал, еп. 4
01.30 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 14
02.30 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 2
03.30 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 2, еп. 8
04.30 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 10

bTV COMEDY

05.00 "Любимци" /п./ - сериал
06.00 "Любимци" - сериал, еп. 11, 12
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. 20, 21
10.00 "Всички мои мъже" - комедия, драма,

романтичен (САЩ, 2017), режисьор
Хали Майърс-Шайър, в ролите: Рийз
Уидърспун, Лейк Бел, Майкъл Шийн,
Нат Улф, Кристин Уудс, Кандис Бър-
гън, Пико Алекзандър

12.00 "Без пукната пара" /п./ - сериал
13.00 "Фитнес" /п./ - сериал
14.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 119
17.00 "Домашен арест" - сериал, с. 4, еп.

13, 14
18.00 "Без пукната пара" - сериал, с. 6, еп.

16, 17

19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 12,
еп. 5

20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7, еп.
12

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

22.00 Премиера: "Модерно семейство" -
сериал, с. 9, еп. 2, 3

23.00 Премиера: "Фитнес" - сериал, еп. 17,
18

00.00 "Всички мои мъже" /п./ - комедия,
драма, романтичен (САЩ, 2017)

02.00 "Любимци" /п./ - сериал
03.00 "Без пукната пара" /п./ - сериал
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" /п./ - сериал,
еп. 14, 15

08.00 "Шефове гадняри 2" - комедия (САЩ,
2014), в ролите: Джейсън Бейтман,
Джейсън Съдекис, Чарли Дей, Джени-
фър Анистън, Кевин Спейси, Джейми
Фокс, Крис Пайн, Кристоф Валц и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Седем часа разлика" - сериал, еп.

16, 17
12.45 "Хорът на момчетата" - драма (САЩ,

2014), в ролите: Гарет Уеринг, Дъстин
Хофман, Кати Бейтс, Дебра Уингър,
Кевин Макхейл и др.

14.45 "Усмивчица" - комедия (САЩ, Герма-
ния, 2007), в ролите: Ана Фарис,
Джон Кразински, Адам Броуди, Бен
Фалкон и др.

16.30 "Госпожица Америка" - комедия (САЩ,
2015), в ролите: Грета Гъруиг, Лола
Кърк, Шейна Даудсуел, Катрин Ърби,
Матю Шиър

18.30 "Уолстрийт: Парите никога не спят" -
драма (САЩ, 2010), в ролите: Шая
ЛаБаф, Майкъл Дъглас, Кери Мъли-
ган, Сюзан Сарандън, Франк Лангела,
Джош Бролин, Чарли Шийн, Мартин
Шийн, Натали Моралес и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Неудържим" - екшън, трилър (САЩ,

2010), режисьор Тони Скот, в ролите:
Дензъл Уошингтън, Крис Пайн, Роса-
рио Доусън, Итън Суплий, Кевин Дън,
Дейвид Уоршовски, Елизабет Матис

23.00 Премиера в петък: "Раждането на
една нация" - биографичен, истори-
чески, драма (САЩ, 2016), режисьор
Нейт Паркър, в ролите: Нейт Паркър,
Арми Хамър, Пенелъпи Ан Милър,
Джаки Ърл Хейли, Марк Буун мл.,
Колман Доминго, Анжъню Елис, Ду-
айт Хенри, Ейжа Наоми Кинг  [14+]

01.30 "Експериментът" - трилър (САЩ, 2010),
в ролите: Ейдриън Броуди, Кам Джи-
гандей, Форест Уитакър, Клифтън Ко-
линс мл., Маги Грейс и др. [16]

03.30 "Непростимо" - екшън, криминален,
трилър (Япония, 2013), в ролите: Кен
Уатанабе, Шиоли Куцуна, Юя Ягира,
Юн Кунимура, Юкиюоши Одзава  [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 5
/п/

06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе"
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" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Кръвни връзки"

(премиера) - сериал, сезон 8
21.00 "Игри на волята: България" (премие-

ра) - риалити, финал
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 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 8 /п/

06.50 "Да обичаш по рецепта" - романтичен
филм с уч. на Мая Стоян, Райън
Ротман, Бес Армстронг, Таня Чишолм
и др. /п/

08.45 "Кофти прическа" - комедия с уч. на
Лий-Алин Бейкър, Лора Марано, Крис-
чън Кембъл и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 8

12.00 "Нора Робъртс: Точно по пладне" -
мистерии с уч. на Питър Маркъл,
Иван Сергей, Емили Дьо Равин, Си-
бил Шепърд, Брайън Маркинсън, Тай
Олсън

14.20 "Джули и Джулия" - романтична дра-
ма с уч. на Мерил Стрийп, Ейми
Адамс, Стенли Тучи, Крис Месина,
Линда Емонд, Кейси Уилсън, Мери
Лин Райскъб, Джейн Линч

17.00 "Светът е наш" (премиера) - роман-
тична драма с уч. на Зак Ефрон,
Емили Ратайковски, Джон Бернтал,
Шайло Фернандес, Джони Уестън,
Уес Бентли, Ванеса Ленгинс и др.

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

сериал, сезон 3
21.00 "Милост" (премиера) - биографична

драма с уч. на Колин Фърт, Рейчъл
Вайс, Дейвид Тюлис, Кен Стот, Джо-
натан Бейли, Марк Гатис, Ейдриън
Шилер, Саймън Макбърни и др.

23.30 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 3 /п/

00.30 "Колибата" - драма с уч. на Сам
Уортингтън, Октавия Спенсър, Тим
Макгроу, Рада Мичъл, Греъм Грийн и
др. /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 6 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.

ПППППроменливо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 233

Мамули. Аморим (Енрике). Оборот. Болеро. Еми-
тер. Атигек. Кетони. Туника. Минима. МОКОНА.
Рококо. "Морето". Танаро. Илиган. Скенер. Не-
мара. Номера. Мокети. Темида. Надира. Гора-
на. Плевел. Реване. Нерине. Апирит. Табита. Ба-
нели. "Селена". Лавина. Варани. "Нани-на". Па-
тина. "Татари". Корали. Илирик. Вилани. "Вина-
ги". Анилин. Билини. Никети (Маурицио). Обе-
рек. Малеби. Блатар. "Гората". Корона. Каба-
ре. "Тамара". Марина. Лапини. САМАРА. Аса-
нор. "Онорин". Сирене. Семена. Намеса. Ники-
та. Матине. Катари. Акинак. Салака. Ламина.
Марини (Марино). Апарат. Китара. "Аканат". Ба-
рака. Абанос. Аполон. Пиколо. Насока.

Днес минималните тем-
ператури ще се повишат
слабо и ще бъдат от око-
ло минус 3 до плюс 1-2
градуса. През деня мак-
сималните стойности ще
бъдат от 3 до 8 градуса, но в много райони ще се
задържат мъгли и ниски облаци и ще остава малко
по-студено.

В събота ще се появи западен вятър и мъглите в
голяма част от Дунавската равнина ще се разсеят. В
западните и югозападни райони на места ще прева-
ли слаб дъжд.

Температурите ще се повишат и минималните ще
са около и над нулата, а дневните - от 5 до 10-12
градуса. Без съществена промяна ще остане и вре-
мето в неделя.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Неудържим" - екшън, трилър,
в ролите: Дензъл Уошингтън, Крис Пайн, Росарио

Доусън, Итън Суплий, Кевин Дън, Дейвид Уоршовски,
Елизабет Матис
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ЦСКА e на 1/4-финалите
за Купата на България
след успех с 1:0 над Арда.
Мачът в Кърджали беше
оспорван и не мина без
драми и скандали. В герой
за "червените" се превър-
на Али Соу, който отбеляза
във втората минута след
нескопосани действия на
защитата на Арда.

Първият сериозен
екшън в двубоя се за-
форми в 66-ата минута,
когато Соу удари Илиас
Хасани без топка и
последваха червени
картони и на двамата.
Нападателят на ЦСКА
получи директен такъв, а
играчът на Арда напусна
преждевременно терена
за втори жълт картон,
заради грубото влизане в
кратката на Али Соу. В

Али Соу с гол и
червен картон,
домакините от
Арда удариха
греда

ÖÑÊÀ ñå êëàñèðà çà 1/4-ôèíàëèòå ñëåä
1:0 â Êúðäæàëè

В 66-ата минута при резултат 1:0 за ЦСКА напрежението
 ескалира и на терена прехвърчаха искри

този момент треньорът
на домакините Стамен
Белчев излезе от кожата
си, беснеейки край
тъчлинията. Бившият
наставник на ЦСКА се
нахвърли на четвъртия
съдия, като дори го
изблъска, изразявайки
недоволство от решение-
то на главния рефер
Ивайло Стоянов да
изгони Хасани.

За двубоя с Арда
треньорът на "червените"
Милош Крушчич направи
две промени в титуляр-
ния състав в сравнение
нулевото равенство с
Лудогорец. На пейката
този път останаха Рубен
Пинто и Вив Соломон-
Отабор, а от първата
минута започнаха Крис-
тиян Малинов и Жефер-

сон. В атака бяха Али
Соу, Евандро и Тиаго
Родригес.

Наставникът на Арда
Стамен Белчев пък не
можеше да разчита на
контузения голмайстор
Радослав Василев. Атака-
та поведе Спас Делев,
подпомаган от Алексан-
дър Георгиев и Иван
Коконов.

 "Важна е победата, а
не играта. Поне в случая.
Все пак имахме серио-
зен съперник, който ни
посрещна на своя стади-
он и пред своя публика.

Успехът е добър, особено
когато е постигнат без да
си допуснал гол във
вратата си. Не знам дали
сме извадили късмет, по-
скоро смятам, че в
защита, като изключим
последната ситуация, се
справихме на ниво.
Мисля, че в неделя,
когато играем отново в
Арда, ще имаме повече
пространства и се надя-

вам да се представим
по-добре. А и мачът няма
да е в Кърджали, а в
Пловдив", каза треньорът
на ЦСКА Милош Крушчич
след осминафиналния
двубой.

В неделя Арда и "чер-
вените" отново се сре-
щат, но за първенството
- от 14,15 часа на стадио-
на в парк "Лаута" в
Пловдив. ç

Наставникът на Черно мо-
ре Илиан Илиев се оплака
от съдийството след загуба-
та от Левски с 0:1 в 1/8-фи-
налите на турнира за Купа-
та на България. Специалис-
тът, който беше една от го-
лемите звезди на "сините"
през 90-те години, смята, че
реферът Николай Йорданов
е отменил редовен гол на
"моряците".

"Отмениха ни редовен гол,
можехме да отидем в про-
дължения. Левски се затво-
ри след почивката, опитах-
ме на контраатака, но това
е риск. Претенции към мои-
те футболисти имам, но Лев-
ски се бранеше с всички
средства и успя да запази
резултата. Куцаше ни креа-
тивността, а при гола им зас-
пахме. Много лесен гол до-
пуснахме. Здрав мач, време-
то предразполагаше за бор-
ба, единоборства. Реши се
всичко от един човек, но да
не отивам натам. Ако искате
да говоря, нека най-накрая
вземат титла или Купа и да

Òðåíüîðúò íà ×åðíî ìîðå:
Îòìåíèõà íè ðåäîâåí ãîë
Хайде Левски да взима Купата
и да се свършва с тая истерия,
заяви Илиан Илиев

се спре с тази истерия. Не
го казвам да се заяждам. Ня-
ма корнер за тях, а аут в
наша полза, после гол ни от-
мениха. Поздравявам ги и им
желая успех", коментира тре-
ньорът на Черно море.

"На "Герена" трябва да си
безгрешен, а тук-там могат
да ти вземат нещо, а като ти
го вземат, краят е такъв, ка-
къвто е в момента. Не ис-
кам сега да коментирам ма-
ча с Лудогорец, защото кол-
кото и да изглеждам споко-
ен, ще издрънкам още ня-
коя глупост. Ще мислим за
Лудогорец, когато се прибе-
рем във Варна. Нямаме мно-
го време за възстановяване.
Няма да я има тръпката да
чакаме нещо през пролетта,
но пък това не значи, че ня-
ма да се раздаваме в пър-
венството", каза Илиан Или-
ев след срещата на "Герена".

В други два 1/8-финални
двубоя Ботев (Гълъбово) по-
беди Витоша (Бистрица) с
2:1, а Ботев (Враца) разгро-
ми с 4:0 Кариана (Ерден). ç

Треньорът
на Черно
море
Илиан
Илиев бе
крайно
недово-
лен от
съдийска-
та бригада
начело
с Николай
Йорданов

Снимка
Пресфото
БТА


