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Скандал разтърси гръцкия
баскетбол. Отборът на
Олимпиакос, където играе
звездата на българския на-
ционален отбор Александър
Везенков, не доигра мача
с Панатинайкос от полу-
финалите за Купата на Гър-
ция в знак на протест сре-
щу съдийството. Така Па-
натинайкос спечели среща-
та служебно с 20:0 и ще
играе на финала с ПАОК.
Поводът за гнева на ръко-
водството на Олимпиакос
стана поредица отсъждани
нарушения срещу отбора в
първите минути на двубоя,
след което резултатът на
полувремето беше 40:25 в
полза на Панатинайкос. ç
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ова, което се случва с изборното законо-
дателство, е наистина много тревожно.
Управляващите вече дори не крият изку-
шението си да постигнат служебна побе-
да чрез промените в този Изборен ко-
декс". Това заяви вчера президентът Ру-
мен Радев в отговор на журналистически
въпрос в Сухиндол. Държавният глава
определи като "уронващи демократичност-
та и прозрачността на изборния процес"
отказа да се спази законът и да се избе-
ре нов състав на ЦИК, да се ревизират
избирателните списъци и да се премах-
не вторият протокол от секционните из-
бирателни комисии, поредната отмяна и
отлагане на машинното гласуване, въ-
веждането на механизма решенията в ко-
мисиите да се вземат с обикновено мно-
зинство. Помолен да коментира изнесе-
ната информация за трансфер на средст-
ва от Венецуела и по случая с отравяне-
то на Емилиян Гебрев, президентът под-
черта, че не е нормално правителството
да научава от чужди посланици какво се
случва в България.
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Папа Франциск осъди вче-
ра неравенството при дос-
тъпа до храна по света и
го определи като "извра-
тено". Светият отец заяви
при посещение в базира-
ната в Рим Организация на
ООН по прехраната и зе-
меделието, че ако пробле-
мът не бъде решен, това
ще доведе до големи бед-
ствия за човечеството.
"Много хора нямат храна и
са оставени на произвола
на съдбата, а малък брой
хора са потънали в изли-
шества. Извратената тен-
денция на неравенство е
пагубна за бъдещето на
човечеството", каза папа
Франциск. ç

Колониалното поминуване на поли-
тическата ни класа бележи нови върхо-
ве. В Министерския съвет е навалица от
посланици. Пристигат наперено, като ге-
нерал-губернатори, заемат микрофоните
в централното фоайе, а пред тях се на-
реждат на рапорт министри, прокурори
и шефове на служби. Онзи ден - бри-
танската посланичка, съжалявам, не й
помня името, помня само шармантните
й ботуши в стил "Екстра Нина покорява
Пайнер, 1997-а edition". Вчера - амери-
канският Ерик Рубин. Нашите държавни

ръководители им се обясняват, потни и
притеснени. Разследваме, проверяваме,
всички работят активно, ще ви се док-
ладва веднага, цялата информация е на
ваше разположение… За Венецуела, за
Мадуро, за Гебрев, за Скрипал, както и
каквото пожелаете, изуваме гащи всякак-
ви. Какво навеждане, ей, каква излага-
ция. Вярно, че тук е така още от времето
на съветския посланик. Вярно, че при
Орешарски трима нагли щатски сенатори
начело с Маккейн нахлуха в кабинета на
премиера и отмениха "Южен поток". Вяр-
но, че робията ни е пропита в кръвта и
генотипа. Вярно, че сме свикнали… ама
аман, бре, докога?! На това ли му викате
евроинтеграция и изповядване на запад-
ноатлантически ценности? Аз му викам
скотски живот. Плантация. Най-добре е
да си назначим две правителства. Едно-
то да се мазни по цял ден на посланици-
те и Брюксел, другото - да работи за
народа си. Така май ще е по-честно.

Снимка
Пресфото
БТА

Сухиндол.
Президентът
Румен Радев
бе гост за
отбелязването
на деня на
община
Сухиндол и
празника на
лозарите и
винопроизво-
дителите и
участва в
ритуала по
благославяне
и зарязване
на лозите.

Ïðåçèäåíòúò

търси служебна
победа
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Òðþôåëè, êàôÿâ ïàìóê è òâúðäà
ïøåíèöà íà „Àãðà 2019“
28-ото издание на
международното изло-
жение ще се проведе
от 20 до 24 февруари

Фиданки, заразени с
пет вида български трю-
фели, и технология за
създаване на трюферии в
пустеещи земи ще пока-

же Селскостопанската
академия на "Агра 2019",
съобщават организатори-
те от Пловдивския пана-
ир. 28-ото издание на
международното изложе-
ние, насочено към агро-
сектора, тази година ще
се проведе от 20 до 24 фев-
руари. < 4

Íàáèðàò
ìîñòðè íà
õðàíè çà
èçëîæåíèå
â Êèòàé < 4



ÁÚËÃÀÐÈß ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß2 15.02.2019

Хартиеното гласуване
да бъде заменено с
машинно на вота след
местните избори през
2019 г., решиха депутатите
от правната комисия към
Народното събрание на
извънредно заседание
вчера, съобщи "Фокус".
Предложеният текст
предвижда още при
европейския вот машинно
гласуване да се проведе
в най-малко 3000 избира-
телни секции, а за общите
избори за общински
съветници и кметове през
тази година машинно
гласуване да бъде осъ-
ществено в най-малко

Â Ïðàâíà êîìèñèÿ îòõâúðëèõà
ïðåäëîæåíèåòî äà îòïàäíå çàáðàíàòà
çà îãëàñÿâàíåòî íà ñîöèîëîãè÷åñêè
äàííè â èçáîðíèÿ äåí

Ìàøèííî ãëàñóâàíå - ñëåä ìåñòíèòå
èçáîðè ïðåç 2019 ã.

ÂËÀÑÒÒÀ

6000 избирателни секции.
Изключения ще правят
специализираните избира-
телни секции - тези в
чужбина, на кораби, в
затвори и места за задър-
жане и подвижните изби-
рателни секции, коменти-
ра Би Ти Ви. Правната
комисия остави сега
действащия ред за оповес-
тяване на социологически-
те данни в деня на избо-
рите. Между двете четения
на промените в закона от
ПГ на ГЕРБ предложиха да
отпадне забраната за
публикуване на социологи-
чески данни в изборния
ден. Предложението беше

Íàä 500 äóøè áÿõà ïðåãëåäàíè áåçïëàòíî â ñîöèàëíàòà êóõíÿ íà îìáóäñìàíà
Водещи кардиолози, общоп-

рактикуващи доктори, специали-
занти и студенти по медицина
прегледаха безплатно днес над
500 души в социалната кухня на
омбудсмана Мая Манолова, коя-
то се намира в двора на столич-
ния храм "Св. Св. Кирил и Мето-
дий". Инициативата бе по повод
Деня на любовта, а целта - да се
осигури безплатен профилакти-
чен преглед на хора, които ня-
мат достъп до здравеопазване и
елементарни медицински грижи.
Любовта, която носим в сърцата
си, има различни измерения. Но
грижата, вниманието, човешко-
то отношение към ближния и осо-
бено към най-уязвимите хора, са
най-висшата й проява. Неслучай-
но избираме този ден за иници-
ативата и неслучайно каним ле-
кари, предимно кардиолози, за-
щото в основата е сърцето, кое-
то за да дава любов, трябва да е
здраво, обясни Мая Манолова.

души и се раздават по 1 000
порции храна, коментира аген-
ция КРОСС. Това означава, че за
тези 40 дни през нея са минали
около 30 000 души и сме разда-
ли 40 000 порции храна. Това са
40 000 порции отношение, доб-
рота и любов към хората, които
имат нужда от подкрепа, подчер-
та омбудсманът и благодари на
всички доброволци и партньори
на социалната кухня. Проектът
стартира на 17 декември м.г. с
благословението на Негово Све-
тейшество Българския патриарх
и Софийски митрополит Неофит,
по инициатива на омбудсмана
Мая Манолова и с подкрепата
на Българския червен кръст и Ми-
нистерството на земеделието,
храните и горите. Храната се при-
готвя абсолютно безвъзмездно от
сертифицирана кетърингова фир-
ма на Милен Цанов и Алексан-
дър Ковачев, с продукти, дарени
от големите търговски вериги.ççççç
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Премиерът Борисов
ще бъде удостоен с
Ордена на Република
Сърбия
Президентът на Сърбия
Александър Вучич ще удостои
премиера Бойко Борисов с
Ордена на Република Сърбия
днес, когато страната чества
и националния си празник -
Деня на държавността на
Република Сърбия, съобщиха
от правителствената пресс-
лужба. Орденът на Република
Сърбия е най-високото
държавно отличие в страната.
Той ще бъде връчен на
официална церемония в
Белград, а мотивите за
връчването му са за изклю-
чителни заслуги на премиера
Бойко Борисов за развиване-
то и затвърждаването на
миролюбивото сътрудничест-
во и приятелските отношения
между Република Сърбия и
Република България.

Пет са вече случаите на
морбили у нас
Националната референтна
лаборатория отчете до днес
нови 5 случая на морбили в
страната. Четири са потвър-
дените в област Благоевград,
съобщиха от Районната
здравна инспекция, уточни
БНР. Тригодишно дете от
Банско се лекува в София, а
2 деца от ромската махала в
Разлог и едно от село
Краище, са настанени в
инфекциозно отделение на
Гоцеделчевската болница,
съобщи д-р Веселка Монче-
ва, директор на дирекция
"Надзор на заразните
болести" в Регионалната
здравна инспекция. И
четирите случая, доказани до
момента, са при деца, които
не са ваксинирани срещу
тежкото инфекциозно
заболяване, каза д-р
Мончева. Разпоредена е
проверка във всички детски
ясли и градини, а до всички
лични лекари в областта са
изпратени писма.

Каракачанов потвърди,
че подава оставка, ако
въпросът с ромите не
бъде решен
Вицепремиерът и министър на
отбраната Красимир Карака-
чанов потвърди готовността
си да подаде оставка, ако
въпросът с ромите не бъде
решен, съобщи БНР. Ще я
изпълня, разбира се. Какъв е
смисълът иначе да стоиш в
едно управление, в което
един такъв важен въпрос не
се решава. Защо да не го
решаваме? Защото ни е
страх, че някой тук, в
Брюксел ще ни се скара ли?
Извинявам се, ама всяка една
държава в Европейския съюз
е намерила механизми, и то
доста по-строги от тези, които
аз предлагам, за да се
контролират тези процеси.
Примерно в някои от
държавите директно се
отнемат децата от семейство-
то, ако семейството не се
грижи за тях, а под грижа се
разбира да ги изпраща
редовно на училище и да ги
възпитава. Дезинтеграцията
сред част от това население е
застрашаваща България.

:

Събитието бе подкрепено от
проф. д-р Найденка Златарева с
екип лекари от "Аджибадем Сити
Клиник", д-р Мирослав Ангелов
и д-р Йордан Христов УМБАЛ "Св.
Анна", д-р Благовест Стоименов
и д-р Васил Колев от Универси-
тетска болница "Александровска",
д-р Гергана Николова от Българ-
ския лекарски съюз и д-р Вален-

тин Пеев от Българския червен
кръст, както и от студенти от Ме-
дицинския факултет на Софийс-
кия университет "Св. Климент Ох-
ридски". В знак на уважение всич-
ки те получиха от омбудсмана по-
четен приз "Добро сърце". Днес
е и 40-ият работен ден на соци-
алната кухня. Дневно през нея
минават средно между 700 и 800

Това, което се случва с из-
борното законодателство, е на-
истина много тревожно. Управ-
ляващите вече явно дори не кри-
ят изкушението си да постигнат
служебна победа чрез промени-
те в този Изборен кодекс, заяви
президентът Румен Радев в Су-
хиндол, където участва в отбе-
лязването на празника на града.
Държавният глава определи ка-
то "уронващи демократичността
и прозрачността на изборния
процес" отказа да се спази за-
кона и да се избере нов състав
на ЦИК, отказа да се ревизират
избирателните списъци, отказа да
се премахне втория протокол от

Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ: Óïðàâëÿâàùèòå âå÷å íå
êðèÿò èçêóøåíèåòî ñè äà ïîñòèãíàò ñëóæåáíà ïîáåäà

секционните избирателни коми-
сии, поредната отмяна и отлага-
не на машинното гласуване, пъл-
ната отмяна на дистанционното
гласуване, въвеждането на ме-
ханизма решенията в комисиите
да се вземат с обикновено мно-
зинство.

Помолен да коментира изне-
сената информация за трансфер
на средства от Държавната пет-
ролна компания на Венецуела към
българска банка и по случая с
отравянето на Емилиян Гебрев,
президентът подчерта, че не е
нормално българското правител-
ство да научава от чужди посла-
ници какво се случва в Бълга-

рия. Преди ден бях запознат от
главния прокурор, от министъра
на вътрешните работи, от пред-
седателя на ДАНС с известната
до момента фактология, заяви Ра-
дев и добави, че тревога пораж-
дат както подобен случай, който
засяга здравето и живота на бъл-
гарските граждани, така и надеж-
дността на банковата система,
защото тя вече е основен крите-
рий за допускането ни до чакал-
нята на Еврозоната.

Държавният глава призова из-
пълнителна власт, под чийто кон-
трол са службите и МВР, да уточ-
ни фактологията и установи всич-
ки обстоятелства по тези случаи.ççççç

одобрено на провелото се
среднощно заседание на
правната комисия в сряда,
но вчера тя одобри връща-
нето на сега действащия
ред за оповестяване на
социологическите данни.
От "БСП за България"
възразиха срещу допуска-
нето за разглеждане на
сега приетите от правната
комисия текстове от
Изборния кодекс. Може ли
да се прекъсне пленарно
заседание, да се хвърлят

едни текстове и сега да се
обсъждат наново, без
абсолютно да сме запоз-
нати с тях. Ние сега тук
трябва да ги обсъждаме
наново, предупреди Филип
Попов, секретар на ПГ на
БСП.

Парламентът удължи
работното си време до
гласуването на всички
текстове от промените в
Изборния кодекс и пред-
ложението на БСП за
смяна състава на ЦИК.ççççç
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Предлага ни се да гласу-
ваме промените в Изборния
кодекс на тъмно. Това, което
се случи снощи и ще се слу-
чи днес минава всякакви гра-
ници, заяви зам.-председате-
лят на ПГ на "БСП за Бълга-
рия" Крум Зарков от парла-
ментарната трибуна вчера.
Народните представители от
мнозинството  гласувате не-
ща, които не познавате, не
знаете нито защо се правят,
нито до какво ще доведат.
Гласувате ги по инерция и сте
принудени да го направите,
обърна се той към мнозинс-
твото. Зарков коментира, че
дори и участвалите в прав-
ната комисия до посред нощ
не знаят какво пише в док-
лада на комисията. Той зая-
ви, че предложенията, кои-
то са поставени за разглеж-

Íÿìà äà îñòàâèì áúëãàðñêîòî îáùåñòâî íà ïðîèçâîëà
íà åäíà øàéêà, çàÿâè êîëåãàòà ìó ßâîð Áîæàíêîâ

Êðóì Çàðêîâ: Ïðåäëàãà íè ñå çà ãëàñóâàíå
Èçáîðåí êîäåêñ íà òúìíî

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Общинските съветници от БСП
излязоха с декларация срещу
провеждането на Луковмарш та-
зи събота, информира председа-
телят на групата в СОС Калоян
Паргов, предаде  БГНЕС. В подк-
репа на провеждането на марша
се обяви Карлос Контрера от
ВМРО, уточни агенцията. Изклю-
чително съм изненадан от реак-
цията на всички политически гру-
пи. Ясна е позицията на ВМРО,
които бъркат патриотизма с на-
цизма, но съм особено неприят-
но изненадан от мълчанието на
столичния кмет, след изявления-
та на техния коалиционен парт-
ньор от ВМРО, от групата на Пат-

Îáùèíñêèòå ñúâåòíèöè îò ÁÑÏ ñ äåêëàðàöèÿ ñðåùó Ëóêîâìàðø
риотите. Такова поведение е не-
допустимо на прага на предсто-
ящите европейските избори за-
щото проевропейската ориента-
ция се определя от отношение-
то, точно към този тъмен период
от европейската история, отно-
шението към фашизма и нациз-
ма и не може в 21 век да си
позволим такъв толеранс, заяви
Паргов. Той призна, че има съ-
дебно решение, което позволя-
ва провеждането на Луковмарш,
но е учуден защо Столичната об-
щина не се противопоставя на
това в центъра на София да се
носят символи и позволяват да
се правят изявления, които са в

дане в зала нямат елемен-
тарна оценка от експерти. На
заседанието са били пока-
нени членовете на ВАС, ня-
маше ги членовете на ЦИК,
които сезираха председате-
ля на правната комисия и
заради които той започна та-
зи лудост, уточни той.

Многократно сме крити-
кували начина на работа на
Народното събрание и на-
чина на взимане на реше-
ния. Не ви ли прави впечат-
ление, че се отнемат права
на граждани и по-голямата
част от вас не могат да си
отговорят, защо,  с каква цел
се прави това, попита соци-
алистът. Какво трябва да се
случи повече,  след като
най-видните ни юристи не
искат да свързват имената
си с това, което правите.

Какво повече от това група
адвокати, които заплашват,
че ще си поставят дипломи-
те пред тази сграда, защо-
то казват, че правото, кое-
то вие правите не е това,
което са учили, попита още
зам.-председателя на ПГ на
левицата. Сега много от вас
ще натискат копчета без да
знаят, какво правят и ще
отидат да разказват по те-
левизиите за решения, кои-
то няма как да знаете. Този
парламент има 8% рейтинг
и учудващо е, че все още го
има, категоричен бе Зарков.
Това, което се случи пред-
ната вечер на заседанието
на правната комисия, беше
шамар в лицето на българс-
кия народ и тежък удар по
демократичния процес ,
обърна се към управляващи-

те народният представител
от ПГ на "БСП за България"
Явор Божанков. Нищо по-
малко, колкото и да твърди-
те обратното. Вие поставих-
те на тест българското об-
щество и го предизвикахте
да покаже - има ли то съп-
ротивителни сили да се на-
дигне срещу тиранията или
е поставено тотално на ко-
лене. Той заяви, че за съжа-
ление така се пишат закони
и така се отнемат демокра-
тични права пред затворе-
ните очи на българския на-
род. Социалистът каза още,
че вчера не е имал вяра в
демокрацията, а единствено-
то, което му дава надежда,
е, че историята ще съди су-
рово и справедливо. "Няма
да оставим българското об-
щество на произвола на ед-

унисон с тази мракобесна идео-
логия. Паргов каза, че при жела-
ние Фандъкова винаги може да
възпре провеждането на марша.
Кметът на София Йорданка зая-
ви, че не желае да влиза в про-
пагандата на БСП. За втора по-
редна година съм издала заповед
за забрана. Тя подлежи на съде-
бен контрол и се обжалва от ор-
ганизаторите. Надявам се органи-
заторите да се съобразят със за-
поведта ми. Съдът върна минала-
та заповед, обясни Фандъкова и
добави, че тя е позволила подна-
сянето на цветя пред паметника
на Ген. Луков, но не и провежда-
нето на Луковмарш утре.ç

на шайка", завърши Явор Бо-
жанков. "Не си ли много ма-
лък, че да ми викаш "шай-
ка"?! Не ми заеквай! Никой
на тия години не може да
ми вика "шайка". Не съм жи-
вял 68 години едно малко де-
те, дето не е било във войс-
ката, да ми вика "шайка" на
мен.  Колеги, в този парла-
мент децата "шайка" на те-
зи години не може да ми ви-
кат! Нито един човек, който
е дошъл тук, не заслужава
такова отношение", изригна
Вежди Рашидов.

Божанков се извини на
депутатите от ГЕРБ за думи-
те си. "Поднасям своето из-
винение към вас, тъй като в
моя речник думи като "шай-
ка" няма, тя е от речника на
ваш колега, който така ви
оприличава всички от ГЕРБ",
каза той, имайки предвид
книгата на Антон Тодоров
"Шайка", посветена на ГЕРБ
и цялото й ръководство. Бо-
жанков подчерта, че начи-
на, по който са приети про-
мените в Изборния кодекс,
са неприемливи за демок-
рацията.ç

Ãåîðãè Ãüîêîâ: Âñåêè 9 îò 10 áúëãàðè ñìÿòàò, ÷å èçáîðèòå ñà ñúïúòñòâàíè îò èçìàìè
Всеки 9 от 10 българи

смятат, че изборите в Бъл-
гария са съпътствани от из-
мами. Тези изборни изма-
ми, без значение от типа
вот, са разнообразни и
част от тях  е отчитането
на гласовете на негласува-
ли или починали наши съг-
раждани, обясни депутатът
Георги Гьоков. Той уточни,
че предложението на БСП
не може да предотврати
всички изборни измами, но
е начало и част от преси-
чането им. Създаването на
публичен регистър ще нап-
рави изборния процес по-
честен и в това няма нищо
лошо. Защото всеки ще мо-
же да провери - дали ня-
кой не е гласувал вместо
него или починал негов
роднина, каза още Георги

Гьоков. Предложението ни
- ЦИК да създаде публичен
регистър на избирателите
е начинът да бъдат изчис-
тени избирателните списъ-
ци от т.нар. "мъртви души",
заяви народният предста-
вител Тодор Байчев. Той ко-
ментира, че  в България
има най-много живи сто-
летници или поне така се
оказва от справка в изби-
рателните списъци. Байчев
уточни, че това не се дъл-
жи на добрия живот на хо-
рата у нас , а на възраст-
ните ни сънародници, по-
чинали в чужбина, на кои-
то не издаден смъртен акт
у нас. Изчистването на из-
бирателните списъци ще ни
покаже и каква е тежестта
на мандата във всеки един
избирателен район. Ние ис-

каме законът да бъде спа-
зен. Ако това според вас
пречи на изборите, излез-
те и го кажете, обърна се
той към управляващите. В
сегашния Изборен кодекс
пише, че всеки един изби-
рател може да прави
справки по ЕГН в публич-
ния регистър на ЦИК. За-
това такъв е нужен, пре-

дупреди народният предс-
тавител Таско Ерменков.
Той обясни, че такъв е ну-
жен, защото колкото пове-
че имена има в избирател-
ните списъци, толкова по-
ощетени са малките пар-
тии, защото разликата в
твърденията на различни
институции стига до 1 млн.
души.ç
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Íàáèðàò ìîñòðè íà õðàíè
çà èçëîæåíèå â Êèòàé

Институциите излязо-
ха със спешни мерки,
след като край Девня бе-
ше регистриран случай
на Африканска чума по
дивата свиня. Основната
цел е заразата да не про-
никне сред домашните
прасета в района, преда-
ва бТВ. Властите ще пре-
поръчат на всички част-
ни собственици на пра-
сета в Повеляново да ги
заколят и да приберат
месото във фризери. За-
силват се мерките за си-
гурност и в промишлени-
те свинекомплекси, къде-
то ще бъдат извършвани
изследвания за болестта
на всеки 15 дни.

"Приканваме стопани-
те просто да не отглеж-
дат прасета , защото
близките една-две годи-
ни тук ще са рискови и
ще има доста възможнос-
ти. Инфекцията е тук.
Просто въпросът е по ка-
къв начин, дали ще успе-
ем да предотвратим вна-
сянето на инфекцията в
задните дворове от ди-
вата природа", каза Геор-
ги Чобанов, директор на
дирекция в БАБХ.

Освен това ще бъдат
обособени места за заг-
робване на голям брой
свине като авариен план,
в случай че болестта про-
никне в тях.

"Не може да гаранти-
раме 100%, че няма да
се появяват и за в бъде-
ще нови случаи. И мина-
лата година, като идвах
тук, ви казах, че ни чака
дълга и окопна война",
коментира Янко Иванов,
заместник-министър на
земеделието.ç

Центърът за насърчава-
не на сътрудничеството в
областта на селското
стопанство между Китай и
страните от Централна и
Източна Европа към Земе-
делското министерство ще
набира мостри от българс-
ки производители на
храни, които имат интерес
за износ в Китай. Целта е
да се подготви българското
национално участие в
петото издание на между-
народното изложение в
град Нинбо, Китай, което е
насрочено за 8-12 юни
тази година.

Две държавни органи-
зации - Изпълнителната
агенция за насърчаване
на малките и средните
предприятия и Центърът,
ще обединят усилията си
за по-ефективно предста-
вяне на българските стоки
и услуги, съобщиха органи-
заторите. Изпълнителният
директор на Агенцията д-р
Бойко Таков и директорът
на Центъра Васил Гелев
обсъдиха възможностите
за сътрудничество в
организацията. На терито-
рията на изложението ще
бъде организиран Панаир
за продукти от Централна
и Източна Европа - "Фор-

Äúðæàâíà ïîäêðåïà çà ïðåäñòàâÿíåòî íà
áúëãàðñêè ñòîêè âúâ "Ôîðìàò 16+1"

Фиданки, заразени с пет ви-
да български трюфели, и техно-
логия за създаване на трюферии
в пустеещи земи ще покаже Сел-
скостопанската академия на "Аг-

Òðþôåëè, êàôÿâ ïàìóê è òâúðäà ïøåíèöà íà "Àãðà 2019"

мат 16+1". Изложението
дава възможност на
производителите да запоз-
наят китайските търговци
и потребители със свои
стоки и услуги.

Директорът на Центъра
Васил Гелев е предложил
със съдействието на
Агенцията след края на
панаира компаниите,
които са участвали в
Панаира с мостри, да
изложат своите продукти
и в постоянната експози-
ционна зала на Центъра в
Младежкия иновационен
център в град Нинбо. По
този начин мострите ще
бъдат достъпни и за
потенциални партньори,
които не са успели да
посетят изложението.

Сътрудничеството
между българските инсти-
туции може да доведе до
реални ползи за произво-
дителите, които ще участ-
ват в панаира - намалява-
не на финансовите разхо-
ди, чрез окрупняване на
каргото и постигане на по-
изгодни цени за транспор-
тирането, както и чрез
оптимизиране на организа-
цията по документооборо-
та, складирането и преми-
наване през митниците.

Международната излож-
ба за стоки и услуги от
Китай и страните от Цент-
рална и Източна Европа се
организира и е под патро-
нажа на Министерството
на търговията на Китай,
Общинското правителство
на гр. Нинбо и Правителст-
вото на провинция Джън-
зян, Китай.

На изложението мина-

ра 2019", съобщават организа-
торите от Пловдивския панаир.
28-ото издание на международ-
ното изложение, насочено към
агросектора, тази година ще се

проведе от 20 до 24 февруари.
Друга иновация, върху която ще
акцентират българските учени, са
нови сортове памук с естестве-
но оцветено кафяво влакно. То е
по-дълго и по-фино от стандарт-
ното, с висок екологичен и сто-
пански ефект, твърдят създате-
лите.   Новост е и технологията
за производство на твърда пше-
ница, подходяща за направата на
висококачествени макаронени
изделия.  Научни институти и
фирми от Холандия, Австрия, Гер-
мания, Франция ще се включат
със свои семена, торове и пре-
парати за растителна защита.

Биопроизводството също е ед-

но от водещите направления в из-
ложбата, като в програмата е от-
делен специален Ден на биоло-
гичното земеделие.  Комплексни
решения за своята работа ще от-
крият и фермерите, занимаващи
се с конвенционално растение-
въдство и животновъдство. Наред
с техниката за големи и малки
стопанства, се представят и фи-
нансови инструменти за подпо-
магане и кредитиране.

Едновременно с "Агра" в рам-
ките на Международния панаир
в Пловдив по традиция се случ-
ват изложбите "Фудтех" - за хра-
нителната индустрия, и "Винария"
- за лозарство и винарство.ç

Âëàñòèòå
ïðåïîðú÷àõà
äà ñå èçêîëÿò
ïðàñåòàòà
çàðàäè ÷óìàòà

Средната месечна заплата в
селското стопанство се е понижи-
ла през четвъртото тримесечие на
миналата година от 929 лв. на 907
лв., показват нови данни на Наци-
оналния статистически институт
(НСИ). Спадът е обичаен и е свър-
зан със сезонността на работата в
аграрния сектор. При сравнение
със същото тримесечие на предиш-
ната година се отчита увеличение
на средни брутни заплати на сел-
скостопанските производители с
4% - през четвъртото тримесечие
на 2017 г. те са получавали сред-
но 873 лв. възнаграждение на ме-
сец. Независимо от лекото пови-

Ñðåäíàòà çàïëàòà â àãðîñåêòîðà  â êðàÿ íà ãîäèíàòà ïàäíà îò 929 ëâ. íà 907 ëâ.

шение средната заплата в земе-
делието запазва положението си
на най-ниска в страната след рес-
торантьорството и дейностите от
категорията "Други".

Сезонно намалява и заетост-
та в аграрния сектор. През де-
кември миналата година в отра-
съл "Селско, горско и рибно сто-
панство" са отчетени 68 097 ра-

лата година българският
национален щанд е бил с
площ 135 кв. метра, като
на него са се представили
15 фирми от секторите
козметика, парфюмерия и
етерични масла, хранител-
но-вкусова промишленост,
винарство, лозарство,
спиртни и безалкохолни
напитки, мляко и млечни
продукти и други.ç

ботещи.
Наблюдението на работната

ръка като цяло в страната в края
на 2018 г. показва, че наетите
лица по трудово и служебно пра-
воотношение намаляват с 26 300
души или с 1,1% спрямо края на
септември 2018 г., като достигат
2,29 милиона.

Спрямо края на третото три-
месечие на миналата година най-
голям спад на заетите се наблю-
дава в икономическите дейности
"Хотелиерство и ресторантьорст-
во" - с 8,9%, "Селско, горско и
рибно стопанство" - с 8,7%, и в
"Други дейности" - с 2,4%.ç
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Ñåëñêîòî ñòîïàíñòâî
ó íàñ ùå áúäå íàé-
çàñåãíàòî îò Brexit

Ñòàòèñòèêàòà îò÷åòå ñòàáèëåí,
íî ïî-ñäúðæàí ðúñò îò 3,1%

Брутният вътрешен
продукт на България се
повиши през последното
третото тримесечие на 2018
година с 0,7% спрямо
трето тримесечие, когато
също нарасна с 0,7%, като
на годишна база нарасна
за второ поредно тримесе-
чие с 3,1%, показва експ-
ресна оценка на Национал-
ния статистически институт
(НСИ). Това представлява
най-слабо повишение на
БВП на тримесечна база
от края на 2017 година
насам, когато също беше
отчетен растеж от 0,7%,
докато експанзията на
годишна база с "едва" 3,1%
на сто е най-сдържаната от
последните три месеца на
2014 година и след като в
началото на миналата
година икономиката нарас-
на с 3,5% (през първото
тримесечие) и с 3,4% (през
второто тримесечие).

Èêîíîìè÷åñêèÿò ðàñòåæ â åâðî-
çîíàòà è â öåëèÿ ÅÑ îñòàâà ñëàá
â êðàÿ íà 2018 ãîäèíà

Според експресната оцен-
ка на НСИ за четвъртото
тримесечие на 2018 година,
брутният вътрешен продукт
в номинално изражение
възлиза на 29,881 млрд.
лева, а реализираната
добавена стойност е в
размер на 25,905 млрд.
лева. Най-голям дял в БВП
отново заема крайното
потребление (цели 81,3% от
БВП), което в стойностно
изражение възлиза на
24,288 млрд. лева. През
четвъртото тримесечие на
миналата година бруто
капиталообразуването е за
6,292 млрд. лева и форми-
ра 21,0% от БВП на страна-
та. Външнотърговското
салдо е отрицателно.

Икономическото предс-
тавяне на еврозоната и на
целия Европейски съюз
остава слабо през послед-
ното тримесечие на 2018-а
година, отбелязвайки най-

ниско темпо на растеж от
четири години насам,
показва последна оценка
на Евростат. Това потвърж-
дава, че европейската
икономика продължава да
страда от търговското
напрежение между САЩ и
останалия свят, както и от
по-слабия икономически
растеж в Китай и в глоба-
лен план, което води до
продължаващо отслабване
на европейския износ и до
влошаване на потребителс-
ките и бизнес нагласи на
стария континент.

Спрямо година по-рано
растежът на БВП в еврозо-
ната през трите месеца до
края на декември се
забавя до едва 1,2% от
1,6% през третото тримесе-
чие, като за цялата 2018
година икономическата
експанзия в региона на

Два отрасъла в българска-
та икономика ще понесат на-
истина чувствителни загуби от
излизането на Великобритания
от Европейския съюз (ЕС). То-
ва са селското стопанство и
производството на текстил,
облекла и кожени изделия.
Данните са от изследване на
авторитетния германски инс-
титут IWH за влиянието на
Brexit без споразумение с ЕС
или "твърд" Brexit върху стра-
ните членки на Общността и
други основни търговски пар-
тньори на Великобритания.
Анализаторите обясняват, че
без споразумение търговията
между Великобритания и ЕС
ще става по правилата на Све-
товната търговска организация
(СТО). Това означава връщане
на редица мита. За автомоби-
лите и резервните части за тях
например митата ще бъдат
10%, а за земеделските про-
дукти ще са дори по-високи.
Ще се увеличат и нетарифни-
те разходи, които са свърза-
ни с разрешителните режими
и други административни про-
цедури. Според експерти при
Brexit без сделка двустранна-
та търговия между Великоб-
ритания и ЕС ще спадне с 56%
в дългосрочен план, а поло-
вината от този ефект ще се
почувства веднага след 29
март тази година.

Най-засегнати от този сце-
нарий ще бъдат Германия, Ки-
тай и Белгия, смятат изследо-
вателите. В класация на тър-
говските партньори на Вели-
кобритания те включват 43
страни. България е наредена
на 25-о място по очакваните
негативни стопански ефекти,
като за оценката са изслед-
вани общо 55 икономически
дейности. "В някои страни ка-
то България или Бразилия,
например, селското стопанс-
тво е силно засегнато. В дру-
ги страни като Чехия и Герма-
ния ефектите са най-големи
за промишлеността", отбеляз-
ват изследователите.

Износът на различни бъл-
гарски стоки и услуги за Ве-
ликобритания се оценява на
767 млн. долара годишно, или
2,42% от общия експорт, кой-
то е в размер на 31,698 млрд.
долара. Прогнозата е, че 5100
българи ще загубят работата
си заради Brexit без сделка.
За 1700 от тях това ще бъде
пряката причина, а за 3400
души - непряка. ç

"Булгартрансгаз" спира
временно процедурата за
разширяване на газопре-
носната инфраструктура до
българо-сръбската граница,
която е част от бъдещото
разклонение на проекта
"Турски поток" на наша те-
ритория, съобщиха от дру-
жеството. Причината е
жалба на един от участни-
ците в процедурата. Коми-
сията за защита на конку-
ренцията трябва да се про-
изнесе дали жалбата е ос-
нователна.

"Атоменергоремонт"  не
разполага с потенциал за

единната валута се забавя
до 1,8% от 2,4% през 2017-а
година, когато беше отче-
тен най-солиден растеж в
рамките на последното
десетилетия, отчита Еврос-
тат.

Според последната
оценка на европейската
статистика, БВП в рамите
на целия Европейски съюз
нараства през последното
тримесечие на 2018 година
с 0,2% след повишение с
0,3% през третото тримесе-
чие, докато растежът на
годишна база се забавя в
края на миналата година
до 1,4% от 1,8% през
периода юли - септември.
За цялата изминалата
година БВП на Европейс-
кия съюз нараства с
1,8 на сто след солидна
експанзия с 2,4% през
2017 година. ç

Òðúãíà ñöåíàðèé çà çàáàâÿíå íà „Òóðñêè ïîòîê“ ó íàñ

такъв обект, каза в интер-
вю за "12+3" на БНР енер-
гийният експерт Христо Ка-
занджиев. "За мен е изк-

лючително странно участи-
ето на тази компания в то-
зи конкурс", смята Казан-
жиев, който допуска, че в

П О К А Н А

Частна земеделска производителна кооперация "СЪГЛАСИЕ" с. Аспарухово
свиква общо годишно отчетно-изборно събрание на кооперацията на

16.03.2019 г./събота/ от 9.00 часа в салона при читалище с. Аспарухово при
ДНЕВЕН РЕД :

1. Освобождаване на член-кооператори и приемане на новопостъпили.
2. Отчет  доклад за едногодишната дейност на ЧЗПК "СЪГЛАСИЕ" за 2018 г.

докладва: Председателя
3. Одобрявяне на годишният финансов отчет и финансовото състояние на коопераци-

ята за 2018 г.
  докладва: Счетоводител

4. Отчетен доклад за едногодишната дейност на Контролният съвет
                                  докладва: Председател КС Зд. Кънчева

5. Избор на Председател, Управителен и Контролен съвет на ЧЗПК "СЪГЛАСИЕ"
с. Аспарухово  ОТ РЪКОВОДСТВОТО

случая може да има задку-
лисни мотиви. Иначе е труд-
но да се обясни допуска-
нето на тази компания до
конкурс за поръчка, която
е толкова отговорна, че до
нея да бъде допусната фир-
ма без опит и капацитет,
смята експертът. Това бло-
кира работата по "Турски
поток" и създава форсма-
жорни обстоятелства, кои-
то до голяма степен ще оне-
винят възложителя, добави
Казанджиев. Според него
"наблюдаваме сценарий, от-
работен и приложен за за-
бавяне на проекта". ç

Срокът за въвеждането на
новите касови апарати за ком-
паниите, регистрирани по ДДС,
засега остава 31 март, съобщи
говорителят на данъчните Ро-
сен Бъчваров. В края на след-
ващата седмица ще бъде док-
ладвано на Финансовото минис-
терство за ситуацията. Тогава
ресорният министър Владислав
Горанов ще прецени дали се на-
лага отлагане.

Според Бъчваров около 70%
от компаниите са готови с изис-
кването, според което до пет ми-
нути след плащането данните
трябва да постъпят в НАП. Зат-
руднение има за компаниите, ко-
ито и без това използват соф-
туер за управление на фискал-
ните устройства. Има малка гру-
па касови апарати, които са на
търговци с бизнес със сезонен
характер - например за стоки и
услуги, предлагани в морските

ÍÀÏ: Îòñðî÷êà çà íîâèòå êàñîâè
àïàðàòè íÿìà äà èìà

курорти. За тях няма очакване
да спазят срока, защото в мо-
мента те не използват касовите
си апарати.

Според новата наредба всич-
ки търговци трябва да подменят
фискалните си устройства или
най-малкото - да пригодят соф-
туера си така, че оборотите им
веднага да се отчитат в НАП. В
момента касовите апарати са
настроени дистанционно да по-
дават информация към агенция-
та веднъж месечно.

Анализи на бизнеса показ-
ват, че въвеждането на новите
апарати ще струва по над 2000
лева на обект и ще отнеме поне
година и половина. Държавата
заложи 6-месечен срок, който,
ако не бъде променен, изтича в
края на март. Ако държавата не
даде още време, бизнесът пла-
ши с протести и фалити на мал-
ки фирми. ç
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Наближава датата 19
февруари, на която преди
146 години, на 1873 г. (по
нов стил), увисва на
бесилото Васил Левски -
най-великият българин на
всички времена. Българи-
те потъват в неописуема
скръб, ридаят неистово,
защото са изгубили свята,
с нищо незаменима своя
рожба, която за тях е свят
идеал, опора, надежда и
водач в борбата за осво-
бождението от турското
робство.

По единодушна оценка
не само на българските
изследователи историци,
но и на тези от целия
свят, Левски е образец,
олицетворяващ всичко
най-ценно в човека,
пример за подражание,
мярка за нравственост,
любов и саможертва за
отечеството си, радетел
за справедливост, равенс-
тво и благополучие за
всички, без значение на
етническа и верска при-
надлежност. Неговото
дело, философията му за
демократичното устройст-
во и управление на дър-
жавата имат вековечен
общочовешки характер.

Така че тези доброде-
тели на Апостола го пра-
вят актуален и в днешно
време той живее в съзна-
нието и сърцето на всеки
българин, където и да се
намира в съвременния
глобализиращ се свят!

Ето и някои от негови-
те завети: "Аз съм се
посветил на отечеството
си жертва за освобожде-
нието му, а не да бъда
кой знае какъв …

Без революция сме
загубени во веки веков

…Ако спечеля, печеля
за цял народ - ако загубя,
губя само себе си… За
Отечеството работя, байо!
Кажи ми моите и аз
твоите кривини, па да се
поправим и всички да
вървим наедно… За
враговете на демокрация-
та и републиката -
смърт!... Нашето драго-
ценно отечество ще се
нуждае от достойни хора,
които да го водят по пътя
на благоденствието, така
щото да бъдем равни на
другите европейски
народи… Работим чисто
български и не искаме да
се водим по никого извън
Българско!"

Уважаеми читатели,
умолявам Ви, нека заед-
но да помислим дори
само по последните два
завета на Левски и ясно
и категорично можем да

Âàñèë Ëåâñêè íè ó÷åøå êàê äà ñúãðàäèì
õðàì íà ïðàâäàòà è ñâîáîäàòà
Èñòîðèÿòà ñïðàâåäëèâî îòðåäè íà Àïîñòîëà åäèíñòâåíàòà
íàãðàäà: áåçñìúðòèå â ïàìåòòà íà áúäíèòå ïîêîëåíèÿ!

на народа. Вгледайте се в
лицето му - на него няма
модната по онова време
брада, липсват дългите
войводски мустаци. Цялата
сила на това народно лице
е съсредоточена в очите.
Вслушайте се в мълчанието
му, това трагично мълчание
пред съда. Сякаш само два
пъти проговори младият
умиращ човек: да заплюе
предателя и да поеме
цялата отговорност върху
себе си.

Левски надхвърля
онова, което се нарича
ярка индивидуалност, ярка
историческа личност. Той
сякаш е самият народ в
неговото революционно
дело. Левски е най-обикно-
веният герой в нашата
история. И заедно с това и
затова - най-необикновени-
ят. Ето къде е неговата
истинска същност.

Величието, мъжеството
и готовността си да даде
своя живот за освобожде-
нието на своя народ, както
и безпределната любов
към отечеството си Левски
за сетен път доказва със
своето изумяващо поведе-
ние и онова, което той
казва при разпита му в
отговор на отправения към
него въпрос "Не искате ли
и прошката на падишаха?".
Отговорът му е " Милост
от никого не диря". Пос-
ледните думи на Апостола
произнесени под бесилото,
преди да бъде избутано
бурето изпод краката му,
били: "Боже, избави Бълга-
рия!". Младият човек -
исполинът, българинът
великан в последния миг
на живота си, мисли
единствено и само за
родината си. Затова,
когато на 19 февруари
1873 г. турските заптиета
го водят към бесилото, не
знаят, че го водят не към
смъртта, а към безсмърти-
ето! Историята справедли-
во отреди на Левски
единствената награда,
която той е искал за себе
си или е обещал на онези,
които са участвали в
неговото дело: безсмъртие
в паметта на бъдните
поколения! Наш свещен
дълг е да помним, тачим и
съхраняваме дълбоко в
сърцето си тази предсмър-
тна заръка на Левски.

Позволете ми да за-
върша с един свят завет
на Левски, който също
трябва винаги да помним
и спазваме: "Часът на
свободата призовава
всеки българин да покаже
на дело родолюбието си!"

кажем, че първият от
тези два завета не е
спазен от днешното
правителство в милата
ни бедна България, а
вторият, или последният
цитиран завет означава
да водим външна полити-
ка неподвластна на
външна намеса или както
казва буквално Апостола
- "не искаме да се водим
по никого извън Българс-
ко!". Може ли тук някой
да възрази и не приеме
това логично тълкование.
Също така актуални са и
другите завети на Левс-
ки, които

са правдиви и
социално справедливи
за нашата страна,
а така също и за всяка
друга държава в света, в
която има или иска да
установи демократично
управление за добруване-
то на своя народ.

Ограниченото място в
нашия вестник не позво-
лява да бъдат описани
многото други конкретни
примери, които могат да
бъдат посочени за рево-
люционната дейност,
провеждана с присъщите
на Левски умения за

връзка, достъпност и
печелене на доверие от
хората, които той е имал
възможност да се срещне
на живо. В процеса на
подготовката ми за тази
моя статия се оказа много
ценен източник за Левски
казаното от акад. Ефрем
Карамфилов в неговия
фундаментален труд
"Българи", изд. от 1988 г.
Слава богу, че тази книга
я имам в личната си
библиотека. Този много
обемист труд (800 стр.) е
посветен на живота на
наши велики българи от
Възраждането, като наред
с Левски са и Ботев,
Раковски, Бенковски,
Захари Стоянов, Вазов,
Волов и др. И затова
книгата носи заглавие
"Българи"! В нея четем:
"Когато дойдем до човека
Левски обаче, виждаме
колко трудно се улавя
неговата истинска същ-
ност. Колко неуловим и
сега е Апостола. Колко
малко са сполучливите
портрети на Левски в
литературата и в живопис-
та ни. А колко много
творци са се опитвали да
го пресътворят? Една от
причините за това е, че

Левски е премного
светъл. При него
няма сенки.
Като сълза чиста
е душата
на Апостола.

Този млад човек понася
делото на цял народ и го
понася весело, с песен на
уста. Той е сред най-
веселите герои на нашата
история. Въпреки, че се
движи непрекъснато подръ-
ка със смъртта… при него
имаме пълно сливане с
народа". Както се вижда, и
в мъдрото перо на Е. Ка-
ранфилов отново намираме
пълно препокриване с
опита ни да кажем онова,
което характеризира
величието на Левски.

Според цитирания
автор, никъде у Апостола
не можем да уловим жест,
каквито и да е наченки на
поза. Нищо лично няма
при него. Сякаш това е
самото революционно
дело, въплътило се в един
млад, рус и весел човек.
Знаем, че в същността на
това революционно дело
се крие романтика - багра-
та на историческата зада-
ча, съзнанието за бъдната
саможертва. Той никога не
си служи с външен блясък,
с театрални ефекти, за да
поразява въображението

Доц. д-р ик.
Иван ГАВРИЛОВ
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Петър ВОЛГИН
От БНР

Оказва се, че в днешно
време е от изключително
голямо значение къде, с
кого и какво закусват
важните политически
мъже. И жени, естествено.
Това има огромни после-
дици не само за конкрет-
ните личности, но и за
останалите им съгражда-
ни. Ето, миналата седмица
заместник-председателят
на ГЕРБ г-н Цветан Цвета-
нов беше на Молитвена
закуска във Вашингтон.
Подробности за важните
срещи имаше, а подроб-
ности за менюто отсъства-
ха. За съжаление. Защото
вероятно с менюто, а не
със срещите можем да си
обясним странните до
абсурдност неща, които
се говорят тези дни в
България. Да си припом-
ним. Веднага след връща-
нето си от закуската г-н
Цветанов побърза да
стресне българското, а и
световното обществено
мнение с прозрението, че
Русия се готви да се
намеси в предстоящите
избори за Европарламент
у нас. Буквално часове
след това ужасяващо
предупреждение дойде
изказването на един също
важен човек в управлява-
щата партия и управлява-
щото мнозинство. Вицеп-
ремиерът г-н Томислав
Дончев също не изключи
възможността руски
хибридни атаки да се
опитат да попречат на
предстоящия изборен
процес.

Тези плашещи словеса

се оказаха само гарниту-
рата към основното ястие,
което ни беше поднесено
тези дни. Вярно, ястие
старичко, претопленко, но
явно готвачите са решили,
че и в този си вид ще
свърши работа. Става
дума, разбира се, за
прословутото отравяне
преди четири години на
бизнесмена Емилиян
Гебрев, което днес вече
бива обвързано с отравя-
нето миналата година на
баща и дъщеря Скрипал.
С нетърпящ възражение
тон грантовите анализато-
ри от секция "рософоби"
веднага ни обясниха, че и
зад двете отравяния стоят
страховитите руски тайни
служби и още по-страхо-
витият Владимир Путин.
Че как иначе! Г-н Путин
сън няма да го хване,
докато не види сметката
на такива чутовни между-
народни фигури като
семейство Скрипал и г-н
Гебрев.

Можем до утре да се
подиграваме на

русофобите и прими-
тивните им концепции,
в чиято истинност
сигурно и самите
те не вярват.

Само че въпросът е
твърде сериозен, за да се
отдаваме единствено на
ирония. Поредният русо-
фобски залп изобщо не е
случаен. Зад него стоят
съвсем конкретни полити-
чески и икономически
причини. Първо, очаква
се партиите на статуквото
в цяла Европа да получат

тежък удар на предстоя-
щите евроизбори. И на
този удар трябва да бъде
намерено обяснение.
Както  винаги правят,
силите на статуквото няма
да потърсят вината в себе
си, а някъде другаде.
Виновни за лошото им

Òîêñè÷íà çàêóñêà
Íàøèòå óïðàâíèöè íèêîãà íå ñà ñå ñëàâèëè ñ ãîòîâíîñòòà ñè
äà ñå ïðîòèâîïîñòàâÿò íà âåëèêèòå ñèëè. Îáèêíîâåíî ïðàâèì
òîâà, êîåòî íè íàðåäÿò

има за настоящата русо-
фобска истерия. Предсто-
ящото изграждане на
"Турски поток". Прави се
всичко възможно този
проект да не се случи.
Можем само да се досе-
щаме какъв натиск се
упражнява върху държа-

На 14 февруари УниБИТ отбеляза
1150 години от успението на св. Кон-
стантин-Кирил Философ и почете де-
лото му с публична лекция на проф.
Надежда Драгова на тема "Приносът
на Светите братя Константин-Кирил
Философ  и Методий за европейска-
та цивилизация". Събитието бе откри-
то от ректора на УниБИТ - проф. Ире-
на Петева. Проф. Драгова бе привет-
ствена и от проф. Стоян Денчев -
председател на Общото събрание на
университета. Лекцията на проф. Дра-
гова бе посрещната с огромен инте-
рес от страна на студенти и препода-
ватели от УниБИТ. Това е първото на-
учно събитие за 2019 г. на катедра
"Култура, историческо наследство и
туризъм" в рамките на Академичната
работилница под ръководството на
проф. Евгений Сачев.

Проф. Надежда Драгова е български фи-
лолог, писател, драматург и културолог, про-
фесор по възрожденска литература и стар-
ши научен сътрудник по балканистика. На-
учните й интереси са в областта на старо-
българската и възрожденската литература,
кирилометодиевистиката, балканистиката и
културологията.

Надежда Драгова е научен ръководител на
центъра "Преславска книжовна школа" (1988-
1992). Преподава българистика и балканисти-
ка в Букурещкия (1966-1968), Белградския
(1970-1971) и Свободния университет в Запа-
ден Берлин (1979-1984). Автор е на множест-
во пиеси с над 40 постановки в България и
чужбина и на много книги. Проф. Драгова е
член на на Международната асоциация на же-
ните драматурзи, на Българската секция на
Европейската фондация за култура - Амстер-
дам. Редактор на Zeitschrift fur Balkonologie,
Йена, Германия.

ÓíèÁÈÒ ïî÷åòå äåëîòî íà ñâåòè Êîíñòàíòèí-Êèðèë Ôèëîñîô

това, което ни наредят.
Властимащите, разбира
се, трябва да измислят
някакво, макар и неско-
посано, оправдание за
подлизурковското си
поведение. И ето, оправ-
данието е налице.
Ама как така ще участва-

представяне на изборите
ще бъдат не собствените
им грешки, не самозабра-
вянето и презрението към
обикновените хора, а
руските хакери.

Едно време за всичко
са обвинявали евреи-
те, днес за всичко
обвиняват Русия.
Толкова удобно е.

вите, заявили желание да
участват в "Турски поток",
включително и България.
След като такъв икономи-
чески гигант като Герма-
ния е подложен на нес-
пирни атаки, за да се
откаже от "Северен
поток-2", представете си
какво трябва да изтърпи
България. Апропо,
нашите управници никога
не са се славили с готов-
ността си да се противо-
поставят на великите
сили. Обикновено правим

ме в проект на тези
руснаци, които са хиб-
ридчици, хакери и безми-
лостни отровители!
Ние сме стопроцентови
евроатлантици и затова
предпочитаме да стоим
на тъмно и студено
и да нямаме нищо
общо с руския газ! В
крайна сметка ще си
купуваме втечнен амери-
кански газ. Вярно, доста
по-скъпичко е, но пък е
толкова евро-атланти-
ческо.

И още една, също
толкова важна, причина

Емилиян Гебрев
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Кеворк КЕВОРКЯН
От сайта

www.kevorkkevorkian.com

В една от книгите си
анализаторът на световни-
те конспирации Томас
Гордън споменава "магази-
на за еликсири и мръсни
номера" - така наричали
помежду си хората от ЦРУ
техническия отдел на
Управлението.

За нашите тукашни
будали пък сякаш функци-
онира някакъв денонощен
супермаркет за тъпи
номера.

Ако нещата на "тихия
фронт" прекалено изсиве-
ят, веднага спретват
някаква история с "бъл-
гарска следа".

Сега пък оръжейният
търговец Гебрев руснаците
щели да го убиват с
"Новичок", и то преди
онези Скрипал - цели три
години по-рано. Изглежда,
руснаците са репетирали
с нашия човек.

В ресторант в софийс-
кия "Кемпински" руският
агент Федотов поръсил с
инсектицид - медиите го
кръстиха "Новичок" за
белетристична убедител-
ност - една рукола, и то
точно руколата на Гебрев,
и набързо се омел.

От прокуратурата
съобщиха, че намерили
пак тогава, през 2015
година, същия инсектицид
и в кафе-машината на
Гебрев.

А пък племенницата на
ренегата Скрипал и тя се
обади: В България най-
лесно можело да се убие
с "Новичок". Като я гле-
дам горката матрьошка,
направо й вярвам.

Въпросният Федотов,
изглежда, също е хапнал
от руколата на Гебрев,
може би за да провери
как е на вкус - и това
несъмнено му се е отра-
зило, защото три години
по-късно се появил и в
Солсбъри, за да трови
Скрипал.

Бил с още двама авери
от руското разузнаване -
тримката ходели заедно,
нещо като джендър раз-
ведка.

И като им доскучало,
отровили Скрипалите. Но
не съвсем - изглежда,
"Новичок", който използ-
вали, също е бил някакъв
джендър вариант.

Дотук имаме само една
недобре измита софийска
рукола и един Федотов,

Âðåìå çà íàêèñâàíå. Ðóêîëà
ñ êàôå çà íàèâíèöè
Àêî íåùàòà íà „òèõèÿ ôðîíò“ ïðåêàëåíî èçñèâåÿò,
âåäíàãà ñïðåòâàò íÿêàêâà èñòîðèÿ ñ „áúëãàðñêà ñëåäà“

който се мота из България
- значи е време да се
появи новата "българска
следа" с всички произти-
чащи от това последици:
накисване на тукашните
ахмаци, шумно покаяние
от тяхна страна, сетне
гонене на руски диплома-
ти и пр. Както винаги, ние
сме подходящи за всякак-
ви конспирации.

Английските журна-
листи не си поплюват,
когато разследват -
в смисъл, че могат да
съчинят невероятни
истории.

Навремето имах инте-
ресно приключение с
Гордън Томас. Той, разби-
ра се, е доста по- серио-
зен автор, минава за ас в
разплитането на световни-
те конспирации, книгите
му са издадени в милион-
ни тиражи, поне до 2004
година бяха 50 милиона.

През 2004 похарчих
луди пари, за да направя
телевизионен мост с него
чак от Делгани, Ирландия.

Но по едно време на
Гордън му се искаше да
избяга от собствения си
дом. Особено когато му
представих един българс-
ки банкер, за когото той
пишеше сочни фантазии в
книгата си за Робърт
Максуел - "Царят на

българите" - тя преливаше
от забавни измислици.

Завърших разговора с
репликата, че синагогата в
София няма часовник.
Гордън обаче се измъкна,
като каза, че за въпросна-
та част от книгата отгова-
рял неговият съавтор
Мартин.

 Такива са тези автори
- все гледат да се измък-
нат, като накиснат някой
друг.

И сега е време за
накисване.

Затова няма как да не
се сетя и за проф. Мел-
вин Гудман, генерал от
ЦРУ. Той ми разказа колко
настойчиво един нашенец
твърдял, че българите са
замесени в покушението
срещу папата.

И сега има подобни
"лобисти", всъщност
обикновени интриганти
и мерзавци - добро-
волци в накисването
на България,

която винаги е била лесен
обект за черната пропа-
ганда.

За годините до 1989-а
това е напълно сигурно.
Сега е по-различно, но не
много: днес пък сме
подходящ терен за разг-
ръщане на въпросната
пропаганда.

Удобни сме за това -

наивнички, повече от
послушни - какво е пове-
че от послушни? - склон-
ни сме да ни набъркат
във всевъзможни измиш-
льотини.

Има и достатъчно
мекотели, готови на
всичко.

 Навремето Дими
Паница финансира измис-
лицата за "българската
следа" в покушението
срещу папата.

 Сетне станаха на
крака в нашия Парламент,
когато почина.

 Дори един атом от
черната пропаганда да
попадне в българското
пространство, пак ще
зачене маса глупости -
нашите са готови, седят и
го чакат със зяпнали уста.
И не хапват рукола, дявол
да ги вземе, пазят се.

 Винаги сме готови да
потвърдим всичко, което
ни казват, могат да ни
възлагат всякакви роли,
например - изгонете
руските дипломати, гоним
ги - и чао, "Турски поток".

 Ето докъде се стига от
една рукола, толкова сме
лесни.

Както ще стане ясно
по-долу, "българската
следа" в покушението
срещу папата е замислена
като удар срещу Съветс-
кия съюз, нас само ни
лепят по афишите.

И днес отново могат да

съчинят всичко - напри-
мер, че Федотов, когато
не е зает с тровене на
рукола, ще организира
хибридните атаки на
руснаците по време на
тукашните избори през
май.

Това е самата истина,
каза го и Цветанов, на
него всякакви хибриди са
му ясни.

Освен това, направо е
лесна работа да ни нахиб-
ридят руснаците - те
избраха Тръмп за прези-
дент и с лекота ще се
справят с тукашните
налъми.

В момента "Аферата
Рукола" трябва да прикрие
всичко останало, включи-
телно и все по-срамния
факт, че милиони хора
гладуват у нас.

Но Властниците ни са
солидарни с гладуващите
във Венецуела - и никак
не ги интересува, какви
псувни отнасят от нашите
несретници.

Един политиканин се
дереше, че трябва да сме
солидарни с ЕС за Вене-
цуела.

Хубаво, ами кога ЕС
ще е истински солидарен
с нас?

И защо за 11 години
членство в ЕС не успяхме
да изкореним недоимъка
в България?

Тази солидарност кога
ще я дочакаме?

Колаж ЗЕМЯ
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Дженифър Анистън
остарява красиво
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Античността е лек за недъзите ни днес
Усещането, че
цивилизацията запада.
Дали с основание или

без, но последните десети-
летия са именно под този
знак. Природата се задъх-
ва под човешкото въздейс-
твие, но има и друг, още
по-основен проблем.

Все по-трудно става да
се формулира идеалът на
съществуването ни. Всяка
епоха е имала водеща
мисъл и стремеж, превър-
нали се в отправна точка
за хората. Сега обаче,
всичко това е твърде
размито, за да се превър-
не в обща цел. И в резул-
тат самите ние сякаш сме
полусъзнателни.

Объркаността
владее съзнанието.
Многото възможности

по-скоро затрудняват
избора ни кои сме и какво
правим. Очевидно е, че
масовата култура и техно-
логиите изместват фокуса.
Непосредственият резултат
е, че се спускаме по
течението. Оставяме се
животът да ни носи, без
да осъзнаваме, че всъщ-
ност ставаме пленници на
стихиите му - невежество-
то, липсата на критерии,
всеядността… Едни модер-
ни грехове, които ни
отдалечават от смисъла на
това да сме хора.

Кризата в смисъла
се отбелязва и
върху държавата.
Когато критикуваме

плочките по софийския
"Граф Игнатиев" напри-
мер, ние се отчайваме от
липсата на обща визия за
живота. Страдаме ли, че
плажната ивица е презаст-
роена, ни измъчва отнета-
та от животите ни хармо-
ния. Дребнавостта, която
се е настанила във възп-
риятията, е огледало на
безизходицата в идейно
отношение. Просто вис-
шите идеали, космогонич-
ността е изчезнала. Вмес-
то да вървим гордо изпра-
вени на два крака, пак
опитваме да стъпим на
четири…

Редно е да се върнем
назад по пътя.
Така правим, като

изпуснем чифт ръкавици -
трескаво свръщаме, за да
открием загубеното.
Същият подход може да
пробваме и що се касае до
идеите. Да разгледаме
столетията назад и да
потърсим липсващото.
Защото пъзелът може да
се преподреди, само да
имаме волята…

Ненужно усложненото
да си върви.
Един от големите

проблеми на епохата ни е
излишното формализира-
не. И най-дребното дейст-
вие е зависимо от реше-
ния на много нива. В
резултат се появява силно

бюрократизирано общест-
во, в което човекът е
способен на все по-малко
решения. Простотата като
идеал обаче е характерна
за общества отпреди
хилядолетия. Древните
гърци например са зала-
гали именно на нея. За
тях естествеността е била
висша категория.

Независимо дали в
религията, или пък във
всекидневното общуване
простотата е определяла
начина на живот. Подоб-
но е и в Древен Рим.
Сдържаността е била
изключително добре
приета там.

Марк Аврелий казва
нещо наглед обикновено,
което обаче може да
хвърли различна светлина
върху животите ни. Спо-
ред държавника философ
животът ни е такъв,
какъвто го правят нашите
мисли. Според него всич-
ко, което ни се струпва на
главата, е точно толкова,
колкото да го понесем…

Толкова много векове
след него до мозъка на
костите ни е проникнала
идеята, че сме жертви.
Превърнали сме я в
мантра, която оправдава
всичко и всички. А култу-

рата на ония времена
казва друго.

Да се обърнем към
древните философи
Аристотел споделя в

своите "Съчинения" нещо,
което показва защо е така
ценно да влагаме ум в
действията си. "Разумният
търси не това, което е
приятно, а онова, което го
спасява от неприятности-
те". Тази кратка мисъл
показва, че ръководно
начало в действията ни
може да е именно осъзна-
тостта. Противопоставяйки
се на култа към забавлени-
ята, който успешно разви-

ваме в наше време, можем
да видим по-ясно бъдеще-
то си. А заедно с това да
достигнем и до едно по-
висше съществуване, в
което непреходното има
повече място. Аристотел
показва една конкретна
пътечка. "Във всички
творения на природата
има нещо за възхищение",
обяснява философът.

И пак той продължава
с нещо, което се е превър-
нало в болното ни място.
"Познанието се добива
лесно за разлика от
мъдростта". Днес знаем
много, но цялостната

картинка все ни убягва.
Желанието за успех
ни пречи.
Стремежът да придоби-

ваме - и знание, и финан-
сови средства, се превър-
на отдавна в капан за
съвременния човек. Този
стремеж го лишава от
възможността да надникне
навътре в себе си, където
дреме истински ценното…
Стремежът да си сам, да
си задаваш важните
въпроси, да се луташ в
отговорите и да страдаш
от липсата им. Защото -
по думите на Сенека -
"ако не знаеш кое е твоето
пристанище, за теб няма
попътен вятър". Лишени
от пристанищата на
живота си, сега сме се
превърнали в кораби
сенки, които се лутат,
търсейки смисъла. Но в
същото време се страхува-
ме от него и затова го
заглушаваме по всеки
възможен начин - с
пиратки на Нова година,
с шума на мотоциклетите
през лятото… Сенека
напомня, че онова, заради
което си струва да живе-
ем, е всъщност величието
на душата.

По материали
от интернет

Аристотел

Древен Ефес
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Според данни на Све-
товната здравна организа-
ция на всеки 3 секунди
някъде по света се появява
нов случай на деменция
или болестта на Алцхай-
мер и много скоро една
четвърт, или 25%, от
човечеството ще бъдат
засегнати от такъв вид
заболявания.

Това каза социологът
д-р Венелин Стойчев на
пресконференция, на която
Фондация "Състрадание
Алцхаймер" - България
представи проекта си
"Заедно уважаваме, попу-
ляризираме и действаме" и
резултатите от проведено
през декември 2018 г.
социологическо проучване
за нагласите на хората
към деменциите.

"Увеличава се броят на
заболелите от деменция и
алцхаймер в България.
Освен това пада и въз-
растта на страдащите от
такъв тип заболявания,
като сред тях има и 30-
годишни хора", подчерта
социологът и каза, че по

Д-р Венелин Стойчев: Хората ще страдат
повече от деменции и алцхаймер

света има много добри
практики в справянето с
този социален проблем.
"Всички добри световни
практики за справяне с
този вид заболявания са
базирани на ценности в
обществото като това, че
всеки човек е член на
нашето общество, заслужа-
ва достоен живот, заслужа-
ва уважение и се оказа, че
всъщност точно на тези
ценности има дефицит в
нашето общество. Този
проблем си остава в преде-
лите на семейството.
Близките на хората с
такива заболявания се
чудят как да скрият пробле-
ма и да затворят болните в
дома, а това е противопо-
казно за състоянието им",
коментира социологът и
подчерта, че обществото ни
страда от тежка форма на
социална деменция и
трябва да престанем да
мислим за проблема като
за частен случай. Част от
добрите практики за спра-
вяне с деменциите започва
още на ниво превенция,

Тъгата е най-дълготрай-
ната емоция, разкри ново
изследване, публикувано от
Motivation and Emotion. То
е едно от първите въобще,
което се опитва да отгово-
ри на въпроса "Защо ня-
кои емоции траят повече от
други?".

Оказва се, че в сравне-
ние със срама, изненадата
и дори отегчението тъгата
продължава най-дълго.

Учените открили, че ка-
то правило тъгата се асо-
циира със събития, които
имат дългосрочен ефект
върху живота на хората,
като например загуба на
близък човек. "Дълбокото и
продължително размишле-
ние е основният фактор за-
що някои емоции продъл-
жават по-дълго от други -
тези емоции, които предиз-
викват интензивна разми-
съл, траят най-дълго.

Краткотрайните емоции
обикновено са предизвика-

ни от събития със сравни-
телно ниска важност. От
друга страна, дългосрочни-
те емоции обикновено са
вследствие от "наистина
важни неща", обяснява
Саскиа Лаврийсен, един от
авторите на изследването.

Резултатите са получени
след проучване на 233-ма
студенти, които са били по-
молени да си спомнят за
емоционалните си прежи-
вявания. Най-кратки били
отвращението, срамът и
страхът, които преминава-
ли по правило за 30 мину-
ти. Тъгата обаче продължа-
вала средно 120 часа.

Отегчението минавало в
рамките на няколко часа.
Страхът е краткотраен, до-
като неговият близък бра-
товчед, тревожността, трае
много по-дълго. По подо-
бен начин изгарящият
срам минавал относително
бързо, но чувството за ви-
на тлеело дълго.

профилактика и образова-
ние, а в по-напреднала
възраст е необходимо да се
прави редовен скрининг.

По отношение на
социологическото проучва-
не Стойчев каза, че то не
е представително и в него
са се включили 142-ма
души. Те са участвали в
онлайн допитване, интер-
вю или групови дискусии.
Анкетите са проведени
през декември в София и
Варна и в тях са взели
участие предимно хора,
които гледат или са имали
болен от деменция, или
болестта на Алцхаймер,
болногледачи.

Малък е делът на
запитаните, които не са
били пряко засегнати от
проблема. "Питахме
хората доколко има инфор-
мация в обществото за
темите, свързани с демен-
цията. 95% от тях смятат,
че няма достатъчно ин-
формация по темата
въпреки многото информа-
ционни кампании. Това е
така, защото започваме да

се интересуваме от заболя-
ването едва когато ги
застигне".

От деменция страдат
предимно интелигентните
хора като учители, адвока-
ти, инженери, прокурори,
които цял живот са пола-

гали умствен труд. "Поло-
жителният извод от проуч-
ването е, че има чувство
на солидарност сред част
от обществото, както и
желание за взаимопомощ",
заяви социологът.

БГНЕС

Дори и да не го призна-
ваме, на всеки от нас е при-
ятно да се чувства харесван,
независимо дали ще е от лю-
бимия човек, колегите или
непознат. Това одобрение от
другите ни създава усещане
за значимост, а според спе-
циалистите може да доведе
и до пристрастяване.

Според тях в моментите,
когато не получаваме пот-
върждение, че сме хубави и
интересни, дори забавни,
може да предизвика раздраз-
нение, несигурност, гняв.
Като цяло, няма нищо ло-
шо в това да искаме да бъ-
дем харесвани от околните,
но когато това се превърне

Да бъдем харесвани, но докъде?

Тъгата трае
240 пъти
по-дълго
от другите
емоции

в нужда, във фикс идея, то
може да прерасне и в серио-
зен проблем.

"В човешката природа е
заложено търсенето на одоб-
рение от другите."

В древни времена прие-
мането се свързва с оцеля-
ване. Хората са "социални
животни", изпитващи нуж-
да от свързване с другите,
от създаване на общност.
Съществува вярването, че
ако не ни харесват, остава-
ме някак "пропуснати", изо-
лирани, невписващи се.

Признанието отвън идва
още от детска възраст. свик-
нали сме да получаваме
признание и одобрение от

външни лица, в училище, по-
лучавайки оценки за предс-
тавянето си или вкъщи от
родителите и близките си хо-
ра. Научени сме да получа-
ваме това, което искаме, ка-
то се погрижим за очаква-
нията на другите. Когато по-
раснем нещата не са по-раз-
лични - полагаме усилия, за
да получим одобрение от ше-
фа си, правим неща, които
не ни допадат особено. И то
само да се харесаме на чо-
века, с когото излизаме. Со-
циалните мрежи са показа-
телен пример за нуждата от
одобрение, внимание и по-
лучаване на "повече харес-
вания", които следва да ни

накарат да се чувстваме по-
добре.

Желанието да бъдем ха-
ресвани като капан на его-
то. Фокусирането върху то-
ва как другите гледат на нас

може да прерасне и в зави-
симост. Заражда се едно усе-
щане, че вниманието на хо-
рата е насочено към нас и
всичко, което правим и каз-
ваме.
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Известният режисьор Сергей
Звягинцев стана на 55

12. . . . . ÐÎÆÄÅÍÈÖÈ

Руският творец е познат с филмите си „Нелюбов“, „Елена“,
„Левиатан“, „Изгнание“, „Завръщане“

Макар този режисьор да
не е от категорията най-
плодовитите, той е популя-
рен и обичан. "Завръща-
не", заснет преди 16 годи-
ни, му донася две големи
награди на руското кино -
"Ника" и "Златен орел".
Към това се добавят два
венециански "Златни лъва".
Филмът "Елена" грабна
специалната награда на
журито от фестивала в Кан
в раздела "Особен поглед".

Актрисата Марияна
Спивак, главна героиня на
екрана в лентата "Нелю-
бов", споделя: "Андрей
Петрович е необикновен,
тънко чувствителен, обая-
телен, интелектуален и
увлекателен човек, с нес-
тандартен подход към
живота. За мене запознан-
ството с толкова интели-
гентна личност е истински
късмет. За работата с него
аз си спомням с възторг.
Имах шанса да се снимам
в неговата лента "Нелю-
бов". Заглавието не се
оправда, по време на
снимките имаше само
положителни емоции. Нека
винаги да бъде здрав, а
творческите му планове да
стават реалност като

Брад Пит отиде на
партито за 50-ия рожден
ден на бившата си съпру-
га Дженифър Анистън в
Лос Анджелис. Актьорът,
който се раздели със
звездата от "Приятели"
през 2005 г. след 5-
годишен брак, е забеля-
зан да влиза сам в хотел
"Сънсет тауър", където бе
партито за празника на
Анистън. Сред присъст-
ващите бяха Гуинет
Полтроу - друга бивша
приятелка на Брад Пит,
както и Джон Мейър, с
когото Анистън имаше
връзка. Кейти Пери и
Орландо Блум пристигна-
ха на партито с мотор.
Миналата година Джени-
фър Анистън се раздели с
Джъстин Теру след двего-
дишен брак. Тя каза
неотдавна, че за нея
връзките й с Брад Пит и
с Джъстин Теру са били
успешни. "Браковете ми
бяха успешни по мое
лично мнение. Когато
приключиха, това беше
избор, направен, защото

Дженифър Анистън остарява красиво

замахване с магическа
пръчка. Нека всеки негов
ден да бъде пълен с вдъх-
новение, а съдбата да бди
зад рамото му".

Андрей Звягинцев се
появил на този свят на 6
февруари 1964 г. в Новоси-
бирск. След 20 години той
е випускник на Актьорския
факултет на Новосибирско-
то театрално училище.
Започва да играе в мест-
ния Театър на младия
зрител. Премества се в
столицата и постъпва в
актьорски клас в ГИТИС.
Снимал се в различни
реклами, почиствал дворо-
ве, участвал в театрални
спектакли - нелек живот за
един бъдещ творец.

И все пак дебютът му е
през 2000 година. За
неговия талант се загова-
ря след "Завръщане".
Продуцент на първите му
три филма е Александър
Роднянски. През зимата
на миналата година
режисьорът заяви, че
съвсем не се чувства като
един от лидерите на режи-
сьорското братство. Доба-
ви също, че не носи
корона на главата си,
потънал е в работа, изця-

ло отдаден на делото си.
Артистът Алексей

Розин, изиграл главната
мъжка роля в "Нелюбов",
станал и част от "Елена" и
"Левиатан", му пожелава
да снима само по зова на
сърцето си и да постигне

всичко, което побират
мечтите му в творчеството.

"Левиатан" е чудови-
щен, изключителен филм.
Има "Златен глобус" за
най-добър чуждоезичен
филм, награда в Кан за
най-добър сценарий и

номинация за "Златна
палма". Звягинцев изразя-
ва не само собствената си
позиция, но и тази на
голяма част зрителите в
Русия. Това донася на
руското кино световен
успех.

сме предпочели да бъдем
щастливи, а понякога
щастието не може да
съществува в старата
конфигурация", сподели
актрисата. Анистън
говори за двойния стан-
дарт на медиите към
актрисите в Холивуд.
"Когато двойка се раздели
в Холивуд, винаги жената
е сочена с пръст. Жената е
изоставена. Тя се е прова-
лила. Кога беше последни-
ят път, когато чухте за
разведен, бездетен мъж,
наречен стар ерген?"

В интервюто актрисата
казва: "Никой не знае какво
се случва зад затворените
врати. Никой не се замисля
колко деликатна е ситуация-
та за мен и партньора ми.
Не знаят през какво съм
минала - психически и
физически. Това е натиск
върху всички жени - да
бъдат майки. В противен
случай те са повредена
стока. Може би не съм
дошла на този свят, за да се
възпроизведа. Може мисия-
та ми да е друга."
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…! С побъркани местоимения!?
- Да, да, приятелю, с побъркани местоимения! Има

и такъв екземпляр за украшение на Народното събра-
ние. Страшен комик! Едва успее да си отвори устата, а
представители и публика изгасват от смях. Ти си ме-
ланхоличен и ти се чудя, че пренебрегваш развлечения-
та, които може да ти достави събранието. Па ако тър-
сиш развлечения съгласно с душевното си настроение -
има и такива. Вземи например Маркиди Милитараки.
Той е трагик. И какъв трагик! Звездите на Роси и Сал-
вини, знаменитите трагици, са вече на захождание; ето
човека, който с достойнство би могъл да ги замести.
Как съдбата си играе с хората! Как някой път случайни
обстоятелства могат да отклонят човека от истинското
му призвание и да разбият блестящата му кариера. Аз
съм уверен, че ако Маркиди би стъпил веднъж на теат-
ралната естрада, той нямаше да слезе вече от нея и ний
щяхме да се гордеем с един гений актьор. И днес, вмес-
то да го гледаме да губи силите си на трибуната, щяхме
да четем в европейските вестници блестящи отзиви за
неговите игри на лондонските, парижките и петербургс-
ките сцени. Ти не можеш да си въобразиш какъв е той
актьор! И да не мислиш, че той покъртва нашите души
с някои действително трагически декламации. Не бе,
братко! Той е в състояние да те разплаче с най-обикно-
вени фрази. Какво може да бъде по-банално от думите:
"кисело зеле със свинско месо". Е, уверявам те, че той,
като си облещи очите, като си вдигне ръцете към небето
и извика "кисело", мравки ще запъплят по гърба ти;
като удари с ръцете си по масата и изреве като разярен
лев думата "зеле", ще бликнат сълзи от очите ти; а като
дойде до думата "свинско", ти тъй горко ще се разпла-
чеш, щото, преди да чуеш последнята дума "месо", раз-
силните ще те изритат из стълбите надолу. Да напра-
виш такъв човек министър, значи да заровиш приживе
един гений. Ами припомняш ли си, когато той обвиня-
ваше четворица братя в разбойници! Обикновени хара-
мии, брате мой, ама като загърмя оня ми ти гръмоте-
вичен глас, пристори ми се, че виждам върху скамейка-
та на подсъдимите Каткова, Победоносцева, княза Ме-
щерски и Каулбарса. Еле, като си стисна юмруците,
като се намръщи, че като изтърси едно: "Р-р… р… рруски
подошви!" - аз замръзнах на мястото си; туй "р-р-р"
като че с трион режеше сърцето ми. Остави се, страшен
артист. Треска ги разтрисаше, като му чуеха името всич-
ки онези, които подаваха махзари до великия везир да
окупира България. А виж, днес не ги е страх, куражлии,
да ги вземе дяволът! Стискат му ръката, приемат с бла-
годарност и смирение благотворителните му усмивки.

Хубава работа! Уж за комика ми беше приказката,
па аз накъде я задълбах. Ето сега, изгубих си веселото
настроение с този пусти трагик; кой дявол ми го докара
на калема. Впрочем, депутатът с побърканите местои-
мения е до такава степен комичен, щото е доста да си
спомниш за него, за да се развеселиш. Той е комичен
даже и тогава, когато е във висша степен разярен. Он-
зи ден например, когато младият социалист каза от три-
буната: "В Бяла Слатина изгасиха свещите; ний тук ще
ги запалим, за да блеснат мръсните дела на правителс-
твото" - Побърканото Местоимение до такава степен се
разлюти, щото четворица съседи трябваше да го хванат
за ръцете и едва-едва го задържаха на мястото му.

- Не мога, не мога - викаше той, - дайте ми веднъж
да го ударя, пуснете ме, моля ви се, само веднъж да го
стоваря по главата; какво е туй събрание, която може
да търпи един челяк, което говори такива думи. Пусне-
те ме един юмрук да му изтърся; как смее той да говори
тъй за господата министрите, която той не е достоен да
погледне, а камо ли да плещи думи, което са докачител-
ни. Никой няма право да критикува почитаемото пра-
вителство, която е гордост за България. Долу-у-у!

Ний умряхме от смях, изпокапахме, изгаснахме…
А бе аз не се шегувам, сериозно ти казвам, че страшни

комедии стават в туй събрание; ти лошо правиш, че не
го посещаваш. Да е да се плаща нещо за вход, разби-
рам да не идваш; ами то без пари, брате, бадева. Седиш
се на топло и се кикотиш. Еле пък като хванат да се
пикират с кръстосан огън, да ти е драго да слушаш.
Десният флаг пусне една бомба:

- Вий сте сопаджии!
Левият фланг мълчи-мълчи, че като изтърси едно:
- А пък вий сте предатели!
Десният фланг:
- Шарлатани!
Левият:
- Махзари до великия везир, а?
Десният:
- Убийци!
Левият:
- Раболепни лакеи, симпатични!…
Да умреш от смях. Страшно увеселително заведе-

ние, мен много ми хареса. Идвай бе, приятелю; уверя-
вам те, ще останеш доволен. Има и госпожи…

София, 17 ноемврий 1895 г.   Алеко КОНСТАНТИНОВ

- Добър вечер! Ние сме свидетелите
на Йехова.

- Заповядайте! Влезте ще пием по ед-
но вино.

- Ама ние не пием.
- Нищо. Аз ще пия вие ще сте свиде-

тели.

  

Трима лекари претърпели тежка катас-
трофа и се озовали при св. Петър, който
почнал да ги разпитва поред:

- Ти какъв беше на Земята?
- Ами аз, свети Петре, бях детски хи-

рург.
- О, лекувал си деца, браво. Отивай в

Рая! Ами ти?
- Аз бях психиатър.
- Лекувал си болни души... отивай в

Рая и ти. Ами ти?
- Аз работех в НЗОК, свети Петре.
- Хм... добре, отивай в Рая. Само да

знаеш, че пътеката ти е три дни, после
се местиш в Ада...

  

Решихме да се разнообразим с жена-
та с ролеви игри в леглото. Жената обле-
че полицейска униформа и каза, че съм
арестуван по обвинение, че съм много до-
бър любовник. След две минути заяви,
че снема обвинението поради липса на
доказателства!

  

Вбесен мъж изпраща СМС на тъща си:
- Вашето изделие (дъщеря) се повреди.

Не готви, не чисти, не пере и не глади...
Тъщата отговаря:
- Изборът е направен лично от Вас и

производителят не носи отговорност за
скрити дефекти. Изделието е продадено.
Гаранцията е изтекла. Възможна е поя-
вата на програмна грешка. Опитайте да
отстраните проблема с ключа си. Ако не
можете да се справите - потърсете май-
стор!

  

Неопитните гъбари често вечерят, но
рядко закусват (Из ръководство по ток-
сикология).

  

Според Истанбулската конфекция мъж,
който готви, се нарича Тенджър!!!!

  

Мъжки метаморфози:
- От тунквани вафли до тунинговани

кифли.

  

Ако в обятията на жена ви сънувате
чужда жена, значи сте... долен мръсник.
А ако в обятията на чужда жена сънувате
вашата жена, значи вие сте... чудесен съп-
руг.

  

Райската градина. Адам и Ева се раз-
хождат.

- Адаме, обичаш ли ме?
- Налага се...

Анекдоти

Ãðàôèòèòå íà Áàíêñè
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Производството на мор-
мишки е истинска индуст-
рия, която предлага почти
неизброимо множество от
видове, големини, разцвет-
ки. Явно не можем да си
осигурим всеки нов модел,
излязъл на пазара. Успокой-
те се, това не е нужно. По-
скоро би било добре да си
набавим по 2-3 мормишки
от няколко основни разно-
видности, но задължително
в различни цветови нюан-
си. Когато последователно
ги изпробваме в практика-
та, ще проличи коя мормиш-
ка колко струва. Изводите
обаче не трябва да бъдат
прибързани. Със сигурност
с една и съща мормишка на
различни водоеми (или при
различни атмосферни усло-
вия) ще имаме различна
ефективност. Оборудването
с подходящи мормишки за
студения сезон не е работа
за един или два дена - ще
ви помогнат единствено тър-
пението и последователна-
та практика през зимата.

 Не се доверявайте мно-
го-много и на приятелски
съвети, даже и да са добро-
намерени, а не подвеждащи.
Всеки ще препоръча мор-

мишките, с които той лично
е постигнал някакъв успех.
Тогава, можем ли да си поз-
волим ние пък да ви дадем
някакви съвети в това отно-
шение? Отговорът е " да",
защото има и неизменни
принципи.

Първо - може да се ка-
же, че спорът дали рибите
различават цветове или не,
към днешно време е решен.
Несравнимо повече привър-
женици има тезата, че ри-
бите имат "цветно зрение"
и често разграничават при-
мамките (или стръвта)
именно по цвета им, неза-
висимо на каква дълбочина
се намират. Точно затова
цветът на мормишката, ма-
кар че не е свързан със син-
хрона в цялостната методи-
ка на риболов, не бива да
се подценява. Той има безс-
порно отношение към ця-

лостния "танц" на мормиш-
ката, макар че болшинство-
то зимни рибари по навик
обръщат повечко внимание
на големината й, или на
чувствителността на лини-
ята. Всички фактори са вза-
имно свързани, съобразени
с конкретната обстановка и
конкретния обект на рибо-
лова. Не може дребна мор-
мишка да привържем към
груба линия и да търсим ри-
ба на голяма дълбочина. Та-
ка ще ограничим възмож-
ностите й за ефективна иг-
ра, а и при голямото разс-
тояние до дъното леката
примамка ще потъва бавно
и ще ни губи ценни секун-
ди за ефективен риболов.
Цялата система трябва да
бъде така прогонена, че да
осигурява пълноценни изя-
ви на изкуствената примам-
ка. А съчетанието с подхо-
дящ цвят вече е предпостав-
ка за добър резултат.

Второ - по принцип
стремежът е мормишката да
имитира действията на
дребни придънни организ-
ми. Затова при избора тряб-
ва да се стремим да е близ-
ка по цвят до някои попу-
лярни цели, които най-чес-

то са обект на внимание за
рибите. Приема се, че уни-
версалният цвят е червени-
ят (с всичките му сходни
нюанси), защото към тази
цветова гама принадлежат
и червеите, и хирономуси-
те. А това са типични зим-
ни деликатеси за много на-
шенски видове риби. За
онези от тях, които прите-
жават по-хищнически инс-
тинкти (като видове също
не са малко) са подходящи
светлите тонове на мор-
мишката (бяло, сребристо,
златисто). С тези разцвет-
ки те са най-близо до цве-
та на дребните рибки, обект
на внимание на хищните
риби.

Но в практиката вероят-
но ще се натъкнем на ситу-
ации, които могат напълно
да объркат уж твърдите ни
убеждения. По-лекият вари-
ант са бабушките. Те реаги-
рат добре на мормишки с
тъмни цветове, но понякога
- необяснимо защо, започ-
ват да налитат на мормиш-
ки с изявено контрасни ок-
раски. Още по-непредвиди-
ми в поведението си са кос-
турите. Без съмнение е ин-
тересът им към мормишки с

Кой е печелившият цвят на мормишката?

Мнозина любители на
речните кефали като обект на
риболов твърдят, че точно
през студените месеци могат
да се ловят трофейни предс-
тавители на този рибешки
вид. Вярно е, че кълването
е по-рядко, епизодично, но
чакането в студовете се оп-
равдава точно с улова на по-
добни екземпляри. Най-
много привърженици има
риболовът с дребна рибка за
стръв. Но без съмнение оси-
гуряването на такава стръв
е трудно и проблематично по
това време. За радост на въ-
дичарите, вариантите за из-
бор на стръв не са чак тол-
кова ограничени. Остават
червеите (забележете - за
предпочитане не торни чер-
веи, а едри земни червеи,
поднесени под формата на
"грозд"). И един местен "спе-
циалитет", характерен за по-
речието на Осъм - парче

Местните зимни „специалитети“
пресен, почти кървав черен
дроб, обичайно от някакво
пернато животинче (кокош-
ка, пуйка, гъска). От него
се отрязва парченце като ма-
лък куб и се нанизва върху
сравнително едра кука. Тъй
като дробът е нетрайна стръв
и не издържа при интензив-
но презамятане, сполучливи-
ят избор е дънен риболов.
Кефалите се търсят не в сил-
ното речно течение, а срав-
нително близо до брега, в
участъците с по-спокойна во-
да. Не икономисвайте стръв-
та, защото след като прес-
тои известно време във во-
дата, парчето дроб се обез-
кървява и обезцветява, то-
ест, губи привлекателния си
свеж вид. Подменете го с
друго кубче, за да не си гу-
бите напразно времето.

Мнозина наричат през
зимата скобара "цар". Дейс-
твително, като студенолюбив

вид, тези риби през студе-
ните месеци (от ноември до
към края на февруари) са
търсен и желан риболовен
обект. При добро "настрое-
ние" на невероятно каприз-
ните скобари понякога се
стига до наистина рекордни
улови, с които се удрят в зе-
мята летните постижения.
От най-популярната стръв -
белите червеи, би трябвало
да се откажем. Не могат да
се използват и примамките
на хлебна или житна осно-
ва. С едно изключение - тес-
то от спринцовка, с което се
обвива стъблото на куката
(доста популярен преди вре-
ме метод на риболов по
Струма). Между другото, та-
зи стръв може да съблазни
и други видове като речен
кефал, морунаж, та даже и
някоя мряна. Към т. нар.
"бяла" стръв можем да доба-
вим и парченцето свинска

Знаете ли, че освен човеци-
въдичари, има и риби с подоб-
но название? Това са страши-
лища, подобни на морския дя-
вол. Обикновено рибите-въди-
чари използват някакво подо-
бие на въдица. То е разполо-
жено на ръба на главата или
в предната й част. Някои раз-
новидности от това семейство
са се изхитрили да разпъват
едновременно до три "въдици",
други пък разчитат на различ-
ната дължина на своите устрой-
ства ("въдици"). Но по прин-
цип обикновено в края им се
мята някакво яркооранжево
пискюлче, което съблазнява
непредпазливи или любопитни
евентуални жертви.

При разновидности от това
рибешко семейство, които пред-

Âîäåí ñâÿò Всеки си има номер в живота

червена окраска, но те често
променят настроението си и
от тях могат да се очакват
всякакви изненади в цвето-
вите им предпочитания. И
ако веднъж се впечатлят от
нещо, на вид даже неуглед-
но, могат цял ден да го ата-
куват, защото им изглежда
привлекателно.

Това са най-общите за-
кономерности, установени
след сериозна и продължи-
телна практическа работа.
Но за строги правила не мо-
же да става дума. Никак ня-
ма да е чудно, ако един ден
с определена мормишка сме
ловили костури, а на след-
ващия излет тя да се окаже
подходяща за бабушки. Или
обратно. Всичко е въпрос не
само на настроението на ри-
бите в определен водоем, но
и на специфичните условия
на риболов като дълбочина,
дънен релеф, подводни тече-
ния, прозрачност на водата
и видимост. Всеки случай
може да се каже: когато из-
бираме мормишка, не тряб-
ва да гледаме на нея с очи-
те на естет, а да се стремим
да я оценим от гледна точка
на рибите, които ще се опи-
таме да подлъжем.

сланина (пак под форма на
кубче с ръб около сантиме-
тър). С нея се действа така,
както се действа с парченце-
то птичи дроб.

И нещо, което при ско-
барския риболов кой знае
защо се практикува само на
определени места - риболов
с гола тройка (а понякога
даже и с единична гола ку-
ка). Дали при движението
си тя дразни скобарите, да-
ли с проблясванията си им
прилича на някакъв дънен
организъм, не е толкова

почитат дълбочинния начин на
живот, се разчита на своеоб-
разни "фенерчета", които свет-
ват или угасват по желание на
ловеца. На още по-хитра при-
мамка разчита рибата-въди-
чар, на която просветват са-
мите зъби. Тя примамва риби-
те-жертви с широко отворена
уста, а те, привлечени от свет-
линките, направо попадат в ус-
тата й.

важно. Важно е, че те реа-
гират и се ловят успешно.
Някои разчитат на ориги-
налния вид на малката бя-
ла кука-тройка, други пра-
вят опити за импровизации
чрез добавяне на допълни-
телно "украшение" от чер-
вен (оранжев) конец или
цветни шлаухи… Кое точно
носи успех, не може да се
каже. Но е факт, че точно с
голите (без стръв) куки-
тройки по това време може
да се преодолеят капризите
на Цар-скобар.

Продукти: топло
пушена скумрия,
250 г майонеза, 1/
2 кафена чаша ли-
монов сок, 1-2 су-
пени лъжици коняк,
ролца от раци. Под-
правки: ситно наря-
зан магданоз, 1 ча-
ена лъжичка вегета,
горчица на вкус.

Приготвяне: разрязваме рибата на две части, вни-
мателно отделяме филетата, почистваме от кожата и
костите. Нарязваме филетата на по-дребни парченца и
ги смесваме с майонезата, която предварително сме
подправили с вегета, ситно нарязани ролца от раци,
лимонов скок, коняк, горчица. Всичко това се обърква
до получаване на еднородна смес. Поръсваме със ситно
нарязан магданоз (копър). Оставяме салатата да се ох-
лади за един час. Тя може да се сервира с добре
препечени филийки.

Êóëèíàðèÿ

Пикантна рибена салатаСвоеобразен хитрец е и
т. нар. средиземноморски звез-
доброец. При него от долната
му челюст навън излиза осо-
бен израстък, който прилича на
тънък червей. Когато звездоб-
роецът е гладен, отваря устата
си и "червейчето" започва да
пълзи, да се извива и разтяга.
Коя риба няма да се съблазни
от подобно изкушение?

По принцип тези коварни
риби не чакат бъдещата им
храна да влезе в техния район,
а се промъкват внимателно към
някой рибен пасаж, като изпол-
зват своите перки-крайници за
закрепване по грапавините на
морското дъно и едва тогава
включват в действие своето
средство за изкушаване и заб-
луда.
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След смъртта му го
наричат "Хамлет на ХХ
век", "рицар на руската
поезия", "заложник на
вечността". Поетът е роден
на 10 февруари 1890 г. в
Москва. Баща му е извест-
ният художник Леонид
Пастернак, а майка му е
надарената пианистка Роза
Кауфман. Можел е да стане
музикант с благословията
на Скрябин, учен философ,
следвал в Германия в
университета на Марбург,
но станал истински поет.
"Бъдещето е най-лошата от
всички абстракции. Бъде-
щето никога не идва
такова, каквото го очак-
ваш. Не е ли по-вярно да
се каже, че то въобще
никога не идва?… Всичко,
което реално съществува,
съществува в рамките на
настоящето" - това е
неговото прозрение за
големите тайни на живота.

Пастернак е известен с
това, че отхвърля през
1958 г. присъдената му от
шведския комитет Нобело-
ва награда за литература.
Два дни след като научава,
че е удостоен с най-високо-
то отличие за литература,
Пастернак изпраща телег-
рама до Шведската акаде-
мия с думите: "Крайно
благодарен, трогнат, горд,
удивен, смутен", а само
четири дни по-късно
изпраща и друга телегра-
ма. В нея е записано:
"Вземайки под внимание
значението, което се отдава
на тази награда в общест-
вото, към което принадле-
жа, трябва да отхвърля
това незаслужено призна-
ние. Моля, не приемайте с
обида доброволния ми
отказ". Шведската академия

Борис Пастернак - геният в плен
на времето

отговаря с: "Този отказ,
разбира се, по никакъв
начин не променя валид-
ността на наградата. На
Академията остава само
със съжаление да обяви, че
връчването на наградата
не може да се състои".

Окончателен обрат към
поетичното творчество се
случва с него през 1912 г.
Той пише по този повод:
"Аз основно се захванах с
писането на стихове. Ден и
нощ пиша за морето, за
разсъмването, за лятната си
къща", споделя той в своя
автобиографична книга. И
още едно признание: "От
ранно детство бях склонен
към мистика и суеверие и
обхванат от притеглянето
на провинциалното".

Пастернак израства в
космополитна атмосфера,
домът на баща му е посе-
щаван от Сергей Рахмани-
нов, Райнер Мария Рилке,
Лев Толстой.

Вдъхновен от своя съсед
Александър Скрябин,
Пастернак решава да стане
композитор и постъпва в
Московската консерватория.
През 1910 г. се премества в
Университета в Марбург,
където учи при философите
Херман Коен и Николай
Хартман. Макар и поканен

"Силата на думите е такава, че когато предс-
кажете нещо, вие сами логически се повеждате
към това, което сте предсказали."

"Обичам те диво, лудо и безкрайно."
"Не харесвам хора, които никога не са падали

или не са се спъвали. Това означава, че животът
не е разкрил красотата си за тях."

"Първият белег на таланта е смелостта. Но не
смелост на сцената или в редакцията, а смелост
пред чистия лист хартия."

Гюстав Флобер е
френски писател, един
от водещите представи-
тели на литературния
реализъм във Фран-
ция. Известен е най-ве-
че с първия си публи-
куван роман - "Мадам
Бовари" през 1857 г., с
кореспонденцията си и
с грижливата си страст
към своите стил и ес-
тетика. Прочутият пи-
сател на разкази Мо-
пасан е протеже на
Флобер.

Ражда се на 12 де-
кември 1821 г. в Руан
в департамент Сен-
Маритим, в Северна
Франция. Втори син на
Ан Жустин Каролин и
Ашил-Клеофа Флобер,
директор и старши хи-
рург на главната бол-
ница в Руан. Започва
да пише от ранна въз-

Гюстав Флобер - настойчивостта смекчава съдбата
раст, само осемгоди-
шен.

Получава образова-
нието си в гимназия
"Пиер Корней" в Руан
и се мести чак 1840 г.,
когато заминава за Па-
риж, за да учи право.
В Париж е посредствен
студент и намира гра-
да за отблъскващ. Там
си създава няколко за-
познанства, сред които
и с Виктор Юго. Към
края на 1840 г. пътува
за Корсика. През 1846
г., след пристъп на епи-
лепсия, напуска Париж
и прекратява следване-
то си.

От 1846 до 1854 г.
Флобер има връзка с
поетесата Луиз Коле;
писмата му до нея са
запазени. След като на-
пуска Париж, той се
завръща в Кроасе ,

близо до Руан, и изжи-
вява живота си там.
Прави редки пътува-
ния до Париж и Анг-
лия. Флобер никога не
се жени. Според биог-
рафа му Емил Фаге ис-
торията му с Луиз Ко-
ле е единствената му
сериозна романтична
връзка. С доживотния
си приятел Максим дю
Камп пътува из Бретан
през 1846 г. После за-
минава на дълго пъте-
шествие до Близкия из-
ток, посещавайки Гър-
ция и Египет. Прекар-
ва пет седмици в Ис-
танбул през 1850 г. По-
сещава Картаген през
1858 г., за да направи
проучвания за новия
си роман "Саламбо".
Романът е завършен
през 1862 г. след чети-
ригодишен труд.

Черпейки от мла-
достта си, Флобер пи-
ше след това "Възпи-
тание на чувствата",
усилие, отнело му се-
дем години. Това е пос-
ледният му завършен
роман, публикуван през
1869 г.

Публикува прерабо-
тена версия на "Изку-
шението на свети Ан-
тоний", части от която
виждат бял свят още
през 1857 г. Той е пред-
ставител на литератур-
ното направление кри-
тически реализъм. Ос-
вен това е написал но-
велите - "Чисто сърце",
"Легенда за свети
Юлиан Гостоприемец",
"Иродиада". Смъртта
през 1880 г. го заварва
пред нови планове - за-
мисля исторически ро-
ман.

За февруари, без да чакаш…

За февруари. Без да чакаш,

пиши, ридай с мастило ти,
дордето - черна пролет сякаш -

вън пльокащата кал лъщи.
Вземи файтон. За шест петака
през благовест, през колела
отивай при дъжда разплакан,
по-шумен от мастилен плач.
Там - круши овъглено-сини -

рой врани във водниста кал
ще рухнат в миг и ще се срине
в гледците сухата печал.
Чернеят там следи предишни,
от грак е въздухът изрит
и с плач щом стихове редиш ти -
случайните са по-добри.

се влюбва в еврейско
момиче. В резултат на това
той пише стихосбирката
"Сестра моя жизнь".

Поетесата Марина
Цветаева отбелязва разли-
чието в таланта на Маяков-
ски и Пастернак. "Действи-
ето при Пастернак е равно
на действие - сън. Ние не
го разбираме. Ние просто
попадаме в него. Пастернак
е омагьосващ. Маяковски е
наяве, в бялата светлина
на деня. От Пастернак иде
размисъл. От Маяковски
идва действието", пише тя
през 1932 г.

В края на 20-те години
той участва в известната
тристранна кореспонденция
с Райнер Мария Рилке и
Марина Цветаева.

През 30-те Борис Пас-
тернак не публикува много
свои стихове, а превежда
Уилям Шекспир - "Хамлет",
"Макбет", "Крал Лир",
Йохан Волфганг фон Гьоте
- "Фауст", Райнер Мария
Рилке, Пол Верлен и
любимите грузински поети.
Няколко години преди
Втората световна война
Борис Пастернак и съпру-
гата му се заселват в
Переделкино, писателско
селище на няколко кило-
метра от Москва. Там той
пише романа "Доктор
Живаго". Епичният култов
роман вижда бял свят през
1957 г. в Италия. Романът
"Доктор Живаго" е публи-
куван в Съветския съюз
през 1987 г.

През последните няколко
години от живота си Пас-
тернак твори поезия, посве-
тена на любовта, безсмър-
тието и помирението с Бога.
Борис Пастернак умира през
1960 г. в Переделкино.

да остане там след завърш-
ването си, той се отказва от
професионални занимания
с философия и се завръща

в Москва през 1914 г. През
същата година е публикува-
на и първата му стихосбир-
ка, повлияна от Александър
Блок.

Ранните стихове на
Пастернак прикриват
неговата обсебеност от
идеите на Имануел Кант.
Те включват ярки алитера-
ции, необичайни ритмични
комбинации, скрити алю-
зии към любимите му
поети - Михаил Лермонтов
и немските романтици.

Пастернак прекарва
лятото на 1917 г. в окол-
ностите на Саратов, където



ЗЕМЯ 15 февруари 2019СЪБОТНИК 16. ÈÇÊÓÑÒÂÎприложение

Гвоздеят на месеца
е изложбата на Петър
Пиронков в галерия
"Нирвана", коментират
колекционери, худож-
ници и критици.

Петър Пиронков е
син на художника Ен-
чо Пиронков, брат на
поетесата и композитор
Вида Пиронкова - ав-
торка на хита на Ми-
ро "Гълъбо", а тенис
звездата Цвети Пирон-
кова е негова племен-
ничка, припомня сай-
тът "Епицентър".

 От 17 януари до 17
февруари Петър Пи-
ронков представя 27
платна, специално се-
лектирани за галерия
"Нирвана", които е сът-
ворил през последната
година. Картините, ко-
ито са показани за пър-
ви път, са много раз-
лични от предишните
му работи и ценители-
те ще бъдат изненада-

Петър Пиронков с успешна изложба
в галерия „Нирвана“

сува ,  живописецът
трябва да го изживее.
Тези картини не са на-
рисувани, те са изжи-
вени, това са уловени
мигове", споделя Петър
Пиронков. "Аз живея в
живописта", откровен е
творецът, който всеки
ден посвещава дълги
часове на създаването
на нови платна.

"Изкуство не е сами-
ят предмет, който става
обект на желанията, из-
куство е сътворението
му", категоричен е ав-
торът на изложбата, ко-
ято представя творби,
изпълнени със симво-
лика и асоциативност.
Петър Пиронков има
десетки самостоятелни
изложби, носител е на
престижни награди. Не-
гови творби се съхра-
няват в частни колек-
ции в Германия, САЩ,
Франция, Китай, Ита-
лия и други държави.

Една от най-
атрактивните съвре-
менни поп изпълни-
телки, Inna ще зарад-
ва почитателите у
нас със самостояте-
лен концерт. Румън-
ката ще пее пред
българската публика
на 17 март в ДКС
"Васил Левски",
Велико Търново.
Предизвикала фурор
още с първия си
сингъл Hot през 2008
г., младата румънка
се превръща в сенза-
ция на клубната
сцена.

Следващите три
сингъла на певицата

Номинация извади на пър-
во място сред музеите в света,
пред знаменития Лувър, Музе-
ят д'Орсе в Париж. След него
и Лувъра в тази класация се
нареждат музеят мемориал в Ню
Йорк и Метрополитън музей.
Д'Орсе, или Музеят на Орсе, е
основан през 1986 г. на левия
бряг на река Сена. В музея са
изложени творби на френското
изкуство от периода 1848-1914
г., включително картини, скул-
птури, декоративни изделия и
фотографии. Д'Орсе съхранява
най-богатата колекция в света
на произведения на импресио-
нисти.

На мястото на музея преди е
бил Дворецът на Орсе, наречен
на град Орсе, близо до Париж.
До Парижката комуна в него се

ни от мащаба на духов-
ността на изложбата.
Невидимото духовно
присъствие на автора,
което като нишка обе-

динява всички платна,
ще провокира духовна-
та енергия на зрителя.

"Живописта не е ри-
суване. Художникът ри-

Румънската сензация Inna
с първи концерт у нас

постигат успех в
световен мащаб,
което води до номи-
нация на музикални-
те награди на MTV
Европа 2009. В
началото на 2010-а
сингълът Hot дости-
га номер 1 в класа-
цията на Съедине-
ните щати "Билбордс
хот денс еърплей".
Този сингъл озагла-
вява дебютния
албум на Inna.

Следват множество
участия в цяла Евро-
па, през на 2011-а
изпълнителката
прави мащабно турне
във Франция, Герма-

ния, Испания, Тур-
ция, Ливан и Румъ-
ния. Вторият студиен
албум на Inna I Am
the Club Rocker изли-
за през октомври
същата година и
постига още по-голям
успех в Северна
Америка, включител-
но и в Мексико. Inna
записва песни и пее
изцяло на английски
и испански език,
което до голяма сте-
пен предопределя то-
талния й успех, тъй
като музиката й има
универсално звучене
за публиката по
целия свят.

Предпочитат Музея д,Орсе пред Лувъра
помещавал Държавният съвет на
Франция. Най-любопитното е, че
сградата на музея е построена ка-
то железопътна гара - Gare
d'Orsay, за Световното изложение
през 1900 г. В периода 1900-1939
г. тази гара е била действаща -
обслужвала жп линиите в Юго-
източна Франция.

От 1939 г. по технически при-
чини започнали да я използват
само като възел за транспорт
към парижките предградия. Из-
вестно време работила и като
пощенска станция. През 1973 г.
затваря врати. Хлопва кепенци-
те и хотелът към нея. През 1977
г. френското правителство пре-
образува сградата в музей, кой-
то е официално открит на 1 де-
кември 1986 г. от президента
Франсоа Митеран.
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- Ваше Превъзходителство, ва-
шите опоненти, политически, както
и тези от опозицията, твърдят, че
във Венецуела има много сериозна
икономическа криза, населението
тъне в бедност, защо, след като вие
казвате, че сте толкова богата на
природни ресурси държава и защо
има хиляди хора по улиците на
Венецуела в момента?

- На първо място няма умиращи
от глад във Венецуела. Мога да ви
изпратя материали на публични
пазари, където ходят хората, купуват
си продукти и количествата храни,
които се купуват. Ще ви изпратя и
материали с огромните демонстра-
ции в подкрепа на правителството.

- Сега, защо Венецуела е в кри-
за?

- Заради блокадата и заради
криминалните и нелегални санкции,
които пречат на Венецуела да купи
онова, от което се нуждае. А то е
храни и лекарства. На границата с
Колумбия блокираха медикаменти
срещу малария, за диабет. Има
толкова много пари, които са бло-
кирани в редица чужди банки, ка-
къвто е случаят с нашето злато,
което е заложник в английски банки
и британците не го връщат. Това е
пречката да снабдим населението с
основни продукти, от които се
нуждае. Ето защо не се нуждаем от
хуманитарна помощ.

- Затова ли я блокирате?
- Не, тя не е блокирана. Черве-

ният кръст, Колумбийският червен
кръст, казва, че това не е помощ,
нито е хуманитарна и че нямат
нищо общо с това.

- А какви са тези пратки тогава?
- От Съединените щати.
- Оръжия ли?
- Да. Нека ви припомня за слу-

чая "Никарагуа" от 1986 година,
когато за Никарагуа беше изпратена
същата хуманитарна помощ и по-
голямата част от пратката се оказа
оръжия.

Единствената помощ, която ние
искаме, е да отблокират парите ни,
за да оставят венецуелския народ да
живее както иска. Смятам, че тази
хуманитарна помощ е един троянски
кон.

Над 6 милиона души гласуваха за
Мадуро миналия май. Опонентът на
Мадуро, Гуайдо - кой е той?! Изле-
зе на един площад и се самопровъз-
гласи за президент, незаконно.

- Как тогава си обяснявате, че
редица страни от Западна Европа,
включително и България, признаха
този, по думите ви, самопровъзгла-
сил се президент?

- Смятам, че за съжаление, стра-
ните от Европа следват това, което
казват и правят Съединените щати.
Много е тежко и сериозно, когато
не се спазва международното право
и има намеса във вътрешните рабо-
ти на друга страна.

През 1986 г.

в Никарагуа

също беше

изпратена

от САЩ

подобна

„хуманитарна“

помощ и

по-голямата

част от

пратката

се оказа

оръжия

посланик

на Венецуела

в България

Н. Пр.
Ориета
Капони,

ÑÀÙ ñå áîðÿò çà äåìîêðàöèÿ
ñàìî â ñòðàíè ñ ìíîãî
ïðèðîäíè ðåñóðñè

Посланикът на Венецуела в София отхвърля версията, че латиноамерикан-
ската страна е изнасяла свои капитали у нас. По думите на Ориета Капони,
информацията е част от мащабната стратегия на Съединените щати срещу
Венецуела.

"Нямам официална информация, която да съм получила, за пристигане на
пари в България.

Това е част от престъпната политика на Съединените щати да блокират
парите на венецуелския народ. Новината от вчера е част от преследването на
Съединените щати срещу Венецуела. Част от медийната и икономическа вой-
на срещу Венецуела.

И нека ви кажа още нещо. Съединените щати се борят за демокрация само
в страните с много природни ресурси. Знаем какъв е резултатът от тази тяхна
борба за демокрация. Знаем какво стана в Ирак, в Либия.

Затова вярвам, че историята ни подсказва какво Съединените щати правят
за народите и предполагаемата им демокрация. Единственият им интерес да
сме в центъра на всичко е петролното ни богатство. Венецуела има най-
големия резерв на петрол в света. Втори сме в света по запас от злато",
отбеляза посланик Ориета Капони в интервю за БТВ.
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Андре Рийо обяви
втори концерт в София -
на 9 юни в зала "Арена
Армеец". Андре Рийо
започна годината силно,
като обяви 100-тниия си
концерт на големия
площад "Ваерхоф" в
Маастрихт. От 2005 годи-
на насам всяко лято
холандецът изнася тради-
ционните си концерти
пред многохилядна публи-
ка в родния си град.
Само през 2018-а е
събрал 150 000 свои
фенове от 80 страни на
спектаклите си на откри-
то. Миналата година над
700 хиляди зрители са
посетили неговите предс-
тавления в турнето му от
Европа до Австралия.

Грандиозните спектак-
ли за този сезон в София
са с нова и изненадваща
програма. Повече валсо-
ве и много емоции.

Концертите на хариз-

Ðóñåíñêàòà îïåðà ñ
êîíöåðò "Ëþáîâ è
áðàê" â Äåíÿ íà
âèíîòî è ëþáîâòà

Àðõåîëîãè÷åñêè íàõîäêè ïðåäñòàâÿ Ðóñåíñêèÿò ìóçåé

Концертът "Любов и
брак, или Как виното раз-
палва любовта" ще бъде
се състоя в Доходното
здание в крайдунавския
град. Поводът - Денят на
виното и любовта. Пуб-
ликата бе завладяна с
арии и дуети от опери,
оперети, мюзикъли, как-
то и вечни хитове, въз-
пяващи любовта.

В концерта участваха
солисти на Русенската
опера, които са семейни
и несемейни двойки - Ма-
риана Цветкова и Влади-
мир Маринов, Даниела
Караиванова и Момчил
Миланов, Владислава
Гарвалова и Петър Кос-
тов, Ренета Стоянджова
и Стоян Стоянджов, Пе-
тя Цонева и Димитър
Кюркчиев, Теодора Чукур-
ска и Емил Желев, Гло-
рия Кънева и Иван Пен-
чев. Акомпанира им пиа-
нистката Божена Петро-
ва, а стихове рецитира-
ха Диана Димитрова и
Пламен Бейков.ç

:

Íàêðàòêî
Светлин Русев свири
концерт за цигулка от
Минко Ламбов
Светлин Русев пристигна
от Швейцария за българ-
ската премиерата на
създадения за него
Концерт за цигулка от
Минко Ламбов, който се
състоя в зала "България"
със Софийската филхар-
мония. Известният ни
цигулар от 2016 г. е
концертмайстор на
Оркестъра на Романска
Швейцария. На диригент-
ския пулт бе финлнанде-
цът Саша Мякиля. Той е
ученик на големия
Йорма Панула и асистент
на Курт Мазур във
Франция.

В Плевен показват
мраморна глава на
римски император
В Плевенско са открити
бронзови монети на
Калигула и Клавдий, част
от статуетка на бога на
медицината Асклепий и
мраморна глава на
римски император.
Ценните находки са част
от фотоизложбата
"Археологическо лято
2018". Тя представя
работата на плевенските
археолози. Мраморната
глава на римски импера-
тор е от периода на т.
нар. войнишки импера-
тори от трети век. В
древния град Улпия
Ескус при Гиген под
ръководството на доц.
д-р Гергана Кабакчиева
са открити също мра-
морни колони на сграда.

Изложбата "Кремък, керамика,
метал" се откри в Русенския исто-
рически музей. Експозицията пред-
ставя находки, открити при терен-
ни проучвания на селищните моги-
ли при селата Кошарна и Бъзовец,
античните обекти при Мечка и Ба-
тин, римското светилище на Диана
при село Кошов, античния и сред-
новековен некропол при крепост-
та Тегра до град Мартен, късноан-
тичната крепост при село Свале-
ник, както и на римската крепост
"Сексагинта Приста" и Червен.

Разкопките са осъществени от
археолозите на Русенския музей
Стоян Йорданов, д-р Димитър Чер-
наков, д-р Върбин Върбанов, Деян
Драгоев, Никола Русев, Светлана
Великова, Светлана Тодорова и Ру-
мяна Йорданова.

Àííà Íåòðåáêî è Àíäðåà Áî÷åëè ùå ïåÿò â äóåò â Êðåìúë
Оперните звезди Анна

Нетребко, Андреа Бочели,
Юсиф Ейвазов и Олга Пе-
ретятко за пръв път ще пе-
ят заедно на сцената на
Държавния Кремълски дво-
рец на 4 юни. "Това ще е
историческо събитие, ние
събрахме на една сцена най-
добрите певци, които се на-
мират в отлична форма. Не
беше лесно да съчетаем ан-
гажиментите им", каза Мак-
сим Берин, организатор на
събитието. Ще престигнат в
Москва зрители от целия
свят. Това може да се срав-
ни само с концерта на Анна
Нетребко и Дмитрий Хво-
ростовски на Червения пло-
щад. Също и с първия кон-
церт на тримата тенори - До-
минго, Карерас и Павароти
в Рим през 1990 г.

Андреа Бочели отдавна
желае да пее с Нетребко на
една сцена. Друг участник

матичния Рийо доставят
"цветна" музика и удовол-
ствие за сетивата. Те са
пищно и жизнерадостно
съчетание от добре
познати класически и
произведения и популяр-
ни мелодии, изпълнения
на известни солисти от
различни националности,
изненади, фин хумор и
неповторимото присъст-
вие на маестрото.

Рийо владее настрое-
нието на публиката, на
60-те музиканти от ор-
кестъра "Йохан Щраус" с
аристократичното си
излъчване и мощен
позитивизъм. С над 500
платинени награди,
Андре Рийо е един от
най-аплодираните, атрак-
тивни и продавани ар-
тисти в света. Известен
е като възродител на
валсовата музика по
света. Постига успехи с
ръководения от него

оркестър "Йохан Щраус".
Той издига класическата
музика до постиженията
на най-големите поп и
рок състави. Почетен е
като "Рицар на Ордена
на Нидерландския лъв",
"Рицар на Ордена на
изкуствата и литература-
та" във Франция, както и
с Почетен медал в род-
ния Лимбург.

Õàðèçìàòè÷íèÿò Àíäðå Ðèéî
îáÿâè âòîðè êîíöåðò â Ñîôèÿ

Расте в музикално
семейство с 6 деца.
Името Рийо е с френски
хугенотски произход.
Баща му е диригент на
Маастрихтския симфони-
чен оркестър. Младият
Рийо започва да учи
цигулка на 5 години. В
ранна възраст проявява
интерес към оркестрова-
та форма.ç

е оперният певец Юсиф Ей-
вазов - съпруг на оперната
прима, който също пее по
света. Бочели е чувал за Ол-
га, Перетятко, но никога не
я е виждал как пее на сце-
ната. "Аз му изпратих видео
на Олга нейни изяви на сце-
ната и той след половин час
се съгласи да участва", каз-
ва продуцентът Берин.

Както се планира, кон-
цертът ще трае два часа и
половина. Ще вземе учас-
тие и оркестърът "Нова опе-
ра". Сключен е договор с Бо-
чели, организаторите ще спа-
зят всички изисквания на пе-
веца. Договорът с него е с
обем 60 страници. Нетребко
е била с Ейвазов на концер-
та на Бочели в Ню Йорк. Ди-
вата ще пее с Бочели дует
от операта "Мадам Бътерф-
лай", а Олга Перетятко ще
изпълни с него дует от "Лу-
чия ди Ламермур".ç Нетребко в Метрополитън опера

Теренните проучвания заемат важ-
но място сред дейностите на Русенс-
кия музей. Началото е поставено с

разкопките на Русенската селищна мо-
гила през 1904 г. и на средновековна-
та крепост Червен през 1910 г.ç
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Русия предупреди
Турция, че тя няма право
да създава "зона за сигур-
ност" в Сирия, без да
получи за това съгласие от
сирийския президент
Башар Асад това, съобщи
Ройтерс.

Предупреждението на
Русия предвещава напре-
жение на тристранната
среща за бъдещето на
Сирия между президентите
на Русия, Турция и Иран
Владимир Путин, Реджеп
Ердоган и Хасан Рохани,
която се състоя снощи в
руския град Сочи.

Преди началото на
срещата на въпрос за
турския план за зона за
сигурност говорителката на
руското външно министерс-
тво Мария Захарова заяви:
"Въпросът за присъствието
на военен контингент,
който действа с мандат от
трета страна на територия-
та на суверенна държава и
по-конкретно на Сирия,
трябва да бъде решен
директно от Дамаск".

Ðóñèÿ ùå ïðèåìå "çîíà çà ñèãóðíîñò"
â Ñèðèÿ, íî ñúñ ñúãëàñèåòî íà Àñàä

Турция
е платила основната част от
цената на руските зенитно-
ракетни системи С-400 и очаква
доставката им през ноември.
Това съобщи Волкан Бозкър,
председател на турската парла-
ментарна комисия по външните
работи. Той потвърди, че Турция е
решена да продължи процедурата
по доставката на руските ракетни
комплекси въпреки предупрежде-
нията, че С-400 не могат да
бъдат интегрирани в противовъз-
душната отбрана на НАТО. По
отношение на американската
оферта за доставка на комплекси
"Пейтриът" Бозкър отговори, че
ако възможността е на равнище,
което отговаря на желанията на
турската страна, Турция вече е
заявила, че може да купи и тези
системи.
Проучвателни кораби
на Турция ще започнат скоро
сондажи край Кипър, заяви пред
Анадолската агенция министърът
на енергетиката на признатата
само от Анкара Севернокипърска
турска република Йоздил Нами.
"Ние ще защитим правата и
интересите на кипърските турци и
ще вземем необходимите мерки
по въпроса за природния газ,
така, както правим по останалите
въпроси", каза Нами вчера и
добави, че турските действия ще
останат в рамките на междуна-
родните договорености.
Подкрепяното от ООН
либийско правителство съобщи,
че съюзени либийски и амери-
кански сили са бомбардирали
джихадисти от "Ал Каида" в южен
град в пустинята. Говорителят на
намиращото се в Триполи
либийско правителство на
националното съгласие Мохамед
ал Салак съобщи, че въздушният
удар е извършен в района на
град Убари, на около 950 км
южно от столицата Триполи.
Перуанският
Върховен съд
потвърди решението си да
отмени помилването на бившия
президент Алберто Фухимори.
През октомври Върховният съд
на Перу отмени решението за
помилване на Фухимори,
излежаващ 25-годишна присъда
за престъпления срещу човечес-
твото. След това бившият
президент, който тогава беше
на 80 години, прекара над 100
дни в частна клиника, докато не
беше изпратен в затвора в края
на януари.

Íàêðàòêî

:

Руският президент Владимир Путин поздравява турския си колега Реджеп Ердоган в резиденцията "Бочаров
ручей" в черноморския курорт Сочи. "Убеден съм, че ние ще можем да дадем нов импулс за нормализиране

на обстановката в Сирийската арабска република", каза Путин.

Ïóòèí ðàçãîâàðÿ
â Ñî÷è ñ Ðåäæåï
Åðäîãàí è Õàñàí
Ðîõàíè

Родената на 14 август гигантска панда Сейхин и нейната майка
поздравяват посетителите на парка "Светът на приключенията"

Ширахама, Япония. Сейхин сега е дълга 90 см и тежи близо 10 кг.

Бойци от индийски паравоенни
части блокираха вчера района
на населеното място Пампоре
в близост до щатската лятна

столица Шринагар, където при
самоубийствен атентат бяха
убити 18 и други 20 бяха

ранени. Натъпкана с експлози-
ви кола се е врязала в

автобус, който е бил част от
военна колона, пътувала към

Шринагар. Според полицията и
военните извършители на

нападението са бунтовници,
борещи се срещу индийското
управление в Кашмир. Това е

най-тежкият атентат от
2016 г. насам, когато при
подобна атака загинаха

17 военни.

Снимки Интернет/
Пресфото БТА

Ìàéê Ïåíñ ïðèòèñêà åâðîïåéñêè
ñúþçíèöè çà ñäåëêàòà ñ Òåõåðàí

Вицепрезидентът на
САЩ Майк Пенс определи
вчера Иран като "най-голя-
мата заплаха" в Близкия из-
ток, предаде АФП. В изказ-
ване на международната
конференция във Варшава
за Близкия изток Пенс при-
зова европейските съюзни-
ци да последват примера на
САЩ и да се оттеглят от
международното споразу-
мение за иранската ядре-
на програма.

"За съжаление, някои от
нашите водещи европейски
партньори не сътрудничат"
по иранския въпрос, изра-

зи съжаление вицепрези-
дентът на САЩ. Пенс разк-
ритикува техните усилия да
създадат механизми за на-
рушаване на американски-
те санкции срещу Иран.
Трите европейски сили, ко-
ито са страни по иранска-
та ядрена сделка - Великоб-
ритания, Франция и Герма-
ния - създадоха специален
финансов механизъм за за-
обикаляне на тези санкции,
припомня АП. Проектът за
улесняване на търговията с
Иран е "опит за нарушава-
не на американските санк-
ции срещу убийствения ре-

волюционен режим" в Техе-
ран, каза Пенс.  Той опре-
дели механизма като "нера-
зумна стъпка, която само
ще засили Иран, ще отсла-
би ЕС и ще раздалечи още
повече Европа и Съедине-
ните щати".

Над 60 страни участват
в организираната от САЩ
конференция във Варшава
за Близкия изток. Големи
европейски сили, вкл. Гер-
мания и Франция, обаче не
изпратиха в полската сто-
лица своите топ дипломати
заради разногласията си
със САЩ за Иран.ç

Кремъл също така
намекна недвусмислено, че
търпението му към Турция
по въпроса за споразуме-
нието за установяване на
демилитаризирана зона в
района на групировката
"Ислямска държава" (ИД)
се изчерпва.

Междувременно Путин
похвали Иран за приноса
му в намирането на изход
от сирийската криза и
изрази надежда за задъл-
бочаване на руско-иранс-
ките отношения.

"Искам да ви благодаря
за приноса на Иран в
решаването на сирийския
проблем", обърна се руски-
ят държавен глава към
иранския президент Хасан
Рохани.

По думите на Путин
координираната работа на
страните дава "желания
резултат", но "не всички
въпроси са решени". "Със
сигурност ще има за какво
да поговорим днес в
тристранния формат",
заяви руският президент.

Той съобщи, че за
периода януари-ноември
2018 г. стокооборотът
между Русия и Иран е
нараснал със 7,5 на сто и
е достигнал обем от 1,5
милиарда долара. Путин
отбеляза, че иранският
внос в Русия се е увели-
чил с над 40 процента и
че двете страни работят
по мащабни проекти в
ядрената енергетика,
петролната и газова
промишленост и в други
сфери.ç
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Руският президент
Владимир Путин и бела-
руският му колега Алек-
сандър Лукашенко, които
се срещнаха в сряда в
Сочи, направиха почивка
в преговорите, за да
покарат ски като диплома-
тически похват за успоко-
яване на напрежението
след няколко седмици на
размяна на критики
между Москва и Минск,
предаде АФП.

Двамата, придружени
от сина на Лукашенко
Николай, се появиха
заедно на белите писти в
Сочи, предаде ТАСС.
Качиха се на седалков
лифт, преди да се спуснат
по пистите на "Газпром
маунтин ризорт", където
прекараха около час.
Запитан от туристи за
качеството на пистата,
Путин отговори, че е
добро. Ски курортът,
собственост на руския
газов гигант, е разполо-

Òîâà å òðåòàòà ñðåùà ìåæäó äâàìàòà
ïðåçèäåíòè îò 25 äåêåìâðè íàñàì çàðàäè
ìèòàòà âúðõó ïåòðîëà è ãàçà

Бойците от Сирийските демократични сили (СДС), подкрепяни от
САЩ, от събота водят ожесточени боеве срещу джихадистите край с.
Бягуз в провинция Дейр аз Зур. Настъплението се бавело заради
това, че терористите използват деца за жив щит. Вчера изтече 24-

часовият срок, даден на терористите да се предадат.

Руският президент Владимир Путин и неговият беларуски колега Александър Лукашенко си дадоха почивка от
преговорите за митата и караха ски в планинския курорт Красная поляна край Сочи

Снимки Пресфото БТА

Ïóòèí è Ëóêàøåíêî âîäèõà ðàçãîâîðè
çà ìèòàòà è êàðàõà çàåäíî ñêè â Ñî÷è

Стотици джихадисти от
групировката "Ислямска
държава" са притиснати ве-
че на територия, малко по-
голяма от квадратен кило-
метър в Източна Сирия, съ-
общи за АФП говорител на
арабско-кюрдската коали-
ция, продължаваща настъп-
лението си срещу зоната.
В последните дни ултрара-
дикалната групировката из-
ползва жени камикадзета
за самоубийствени атаки,
уточни  Аднан Африн, гово-
рител на операцията, пред-
приета от Сирийските де-
мократични сили (СДС) в
провинция Дейр аз Зур.
"Водят се ожесточени бое-
ве", допълни той.

Äæèõàäèñòè îò "Èñëÿìñêà äúðæàâà" â
Ñèðèÿ ñà îáêðúæåíè íà 1 êâ. êì òåðèòîðèÿ

Подкрепяни от оглавена
от САЩ международна ко-
алиция, бойците от СДС за-
почнаха в събота заключи-
телната си офанзива сре-
щу контролираната от джи-
хадистите зона, която обх-
ваща част от с. Багуз, съв-
сем близо до границата с
Ирак. "Оказва се силен от-
пор", каза Африн, след ка-
то в последните дни джи-
хадистите започнаха конт-
раатака, принудила СДС да
отстъпва. Площта беше към
700 кв. м, а сега е квадра-
тен километър с къщи и ла-
гер в южната част на Ба-
гуз, обясни говорителят. Не
разполагаме с точни циф-
ри, но според нас там има

Ìàðèÿ Çàõàðîâà: Âúâ Âåíåöóåëà ñå
ïîäãîòâÿ ïðîâîêàöèÿ ñ æåðòâè

Във Венецуела се под-
готвя провокация с жертви
като оправдание за силова
акция отвън. Това заяви вче-
ра на брифинг говорителка-
та на руското външно ми-
нистерство Мария Захаро-
ва, предаде ТАСС. "Под
прикритието на хуманита-
рен конвой се подготвя про-
вокация, включително с
жертви - каза Захарова. -
И целта е тя да послужи ка-
то предлог за силова акция
отвън. Всички трябва ясно
да разбират това."

По думите й "организа-
торите май са се излъгали

и в това". "Възможността за
военна интервенция просто
е червена линия за цяла Ла-
тинска Америка и общо взе-
то, за цялата световна общ-
ност, която се смята за ци-
вилизована", изтъкна гово-
рителката. Москва смята за
необходимо държавите "да
се въздържат от стъпки и
изявления, способни да про-
вокират ескалация на нап-
режението във Венецуела,
по-специално от всякакви
призиви към въоръжените
сили на Венецуела, криещи
риска те да се включат във
вътрешното гражданско про-

тивопоставяне". "Повтаряме
неуморно: задача на меж-
дународната общност е да
съдейства за постигане на
разбирателство между раз-
личните политически сили
във Венецуела", добави За-
харова. Междувременно
"форсираното изграждане
на успоредни държавни
структури (във Венецуела)
не носи видим резултат, бро-
ят на участниците в антип-
равителствените протести
не достига набелязаните ма-
щаби" и опозицията не ус-
пява да се обедини, отбеля-
за говорителката.ç

Националната полиция стреля по протестиращи пред двореца на
президента на Хаити Жовенел Моиз в столицата Порт-о-Пренс.
Хаитяните искат оставката на държавния глава заради рязкото

покачване на инфлацията и неуспеха на правителството да усвои
многомилиардна венецуелска програма, която гарантира доставките

на петрол на по-ниски цени.

около хиляда джихадисти -
мъже и жени, допълни той.

ИД е на последни изди-
хания, а нейни бойци се
смесват с цивилното насе-
ление, за да се скрият, ка-
за директорът на неправи-
телствения Сирийски цен-
тър за наблюдение на чо-
вешките права Рами Абдел
Рахман. Същевременно бел-
гийски медии съобщиха, че
терористите от "Ислямска
държава" (ИД) са избили 15
свои бойци заради желани-
ето им да се предадат. Уточ-
нява се, че сред убитите
има двама белгийци, деве-
тима французи, двама гер-
манци, един руснак и един
египтянин.ç

жен на няколко километ-
ра от обектите, където
през 2014 г. се състоя
олимпиадата в Сочи.
Докато разменяше по
няколко думи с туристи,
Владимир Путин, който не
се справя толкова добре
със ските като беларус-
кия си гост, не изключи
възможността "следващия
път може би" да се качи
на сноуборд, но каза, че
ските са "по-аристокра-
тични".

Разговорите между
Путин и Лукашенко се
състояха след седмици на
напрежение между двете
страни и емоционални
изявления на Лукашенко
срещу руския съсед,
отбелязва АФП. Русия
промени своя данъчен
режим в неблагоприятна
за Беларус посока. Минск
обвинява Москва, че
използва финансов на-
тиск, за да запази полити-
ческото си влияние върху

нея. Москва, от своя
страна смята че няма
нужда да субсидира
Беларус, без да има
компенсации в отношения-
та между двамата близки
партньори. Данъчните
промени водят до увели-
чение на цената на руския
петрол, изнасян за Бела-
рус, която преработва
голяма част от него, за да

го върне в Русия или да
го изпрати към Европа с
печалба.

"Сериозните решения
не търпят суетене", заяви
Путин, цитиран от "Интер-
факс", в отговор на въп-
рос за перспективите за
споразумение между
двете държави. Лукашенко
каза, че отношенията
между двете страни са

"непоклатими", но отбеля-
за, че двете икономики са
тясно свързани и Москва
ще загуби много от иконо-
мическото отслабване на
Беларус.

Това е третата среща
между двамата президен-
ти от 25 декември насам
за уреждането на проти-
воречията около митата
върху петрола и газа.ç
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Аякс загуби у дома
от световния и европей-
ски клубен шампион Ре-
ал (Мадрид) с 1:2 на
"Йохан Кройф Арена" в
първи мач от 1/8-финал-
ния им двубой в Шам-
пионската лига. Карим
Бензема (60) даде
аванс на гостите, а Ха-
ким Зиех (75) изравни

Ðåàë (Ìàäðèä) ñïå÷åëè òðóäíî
ïðè âèçèòàòà ñè â Àìñòåðäàì

Президентът на Българ-
ския футболен съюз Бо-
рислав Михайлов даде
обширно интервю за
YouTube канала на БФС
TV, в което направи свое-
образна равносметка за
изминалата една година от
началото на четвъртия си
мандат начело на центра-
лата, говори за резултати-
те от Конгреса на УЕФА в
Рим и обсъди съвместната
кандидатура на България,
Румъния, Сърбия и Гърция
за домакинство на светов-
но или европейско първен-
ство. "Тази кандидатура е
чудесен повод да подоб-
рим съществуващата и да
изградим нова инфраст-
руктура у нас. Самата
идея се роди на ниво
министър-председатели и
съм изключително щаст-
лив, че премиерът Бори-
сов има такова положител-
но отношение към спорта.
Убеден съм, че България
ще има нов национален
стадион, но това също
минава през общата
кандидатура", заяви Ми-
хайлов.

Президентът на БФС
хвърли светлина и върху
изборите за Изпълнител-
ния комитет на УЕФА в
Рим в началото на месеца:
"Според мен грешката с
невалидните бюлетини е
нарочна - и двете включ-
ваха гласове за мен, с
които щях да събера 27
вота и да отида на бало-
таж. Но поводи за притес-
нение няма - за вече
близо 12 години в различ-
ни комисии и в Изпълкома
на европейския футбол
познавам всички правила,
работата ми е оценена,
резултатът ми е стабилен,
тъй че доброто сътрудни-
чество на БФС както с
УЕФА, така и с ФИФА ще
продължи. Според мен
сме на едно ниво с държа-

вите от Централна и
Източна Европа, с които
традиционно се сравнява-
ме. Ако говорим за разп-
ределение на телевизион-
ни права, ние сме по-
напред от всички околни
страни, като изключим
доста по-голямата Румъ-
ния. Нашите клубове
печелят повече от тв
правата, отколкото в
Хърватия, в Сърбия. Що се
отнася до равносметката
за първата година от
четвъртия мандат, съм
категоричен - федерацията
става все по-стабилна
финансово и организаци-
онно, в нея работят все
повече млади хора, по мое
мнение сме дори най-
добрата спортна организа-
ция в България. Радвам се,
че изпълняваме приетата
"Визия за бъдещето" точно
и навреме - защото онова,
което беше представено
на делегатите на Конгреса

Ãðåøêà ñ íåâàëèäíè áþëåòèíè èçâàäèëà
Áîáè Ìèõàéëîâ îò Èçïúëêîìà íà ÓÅÔÀ
Максимум до две години ще въведем системата ВАР, твърди
президентът на Българския футболен съюз

преди една година, не бяха
просто хубави картинки и
анализи, а нещо, което
реално се случва и ще се
случва", похвали се шефът
на родния футбол.

Михайлов взе отноше-
ние и по формата и нивото
на Първа лига и разкри
бъдещите планове за
структурата на първенство-
то. "Новият формат на
Първа лига се оказа
сполучлив, затова ще го
продължим. Според мен в
първенството ни се играе
хубав футбол. Колкото до
бройката чужденци, ние
като администратор на
шампионата не можем да
направим нищо, тъй като
България е в Европейския
съюз - и ако тези състеза-
тели имат паспорти от ЕС,
никой не може да ги спре
да играят. В този си вид
Първа лига е по-атрактив-
на и интересна, като
единственият детайл, който

може би ще променим, ще
се отнася до изпадането в
долната дивизия. Смятам,
че ще решим съдийските
казуси, като до една,
максимум до две години
можем да въведем систе-
мата ВАР. Там обаче
отново го има човешкия
фактор, пак има съдии зад
екраните, грешки стават.
Но съм сигурен, че тези
технологии ще имат успех
в България", заяви Боби
Михайлов.

По повод обществените
критики, отнасящи се за
конкретни клубове, Михай-
лов каза: "Българският
футболен съюз винаги ще
бъде необходимият греш-
ник за един или друг.
Обвиненията, че помагаме
на Лудогорец, са безпоч-
вени - просто с игрите, с
футболистите и с бизнес
плана си в последно
време Лудогорец показва,
че е най-добрият отбор у

нас и заслужено е шампи-
он. На ЦСКА съм помагал
много - и това в клуба
много добре го знаят.
Централата служи на
всички отбори по един и
същи начин".

Президентът на БФС
изрази гордост от развити-
ето на кадрите на центра-
лата и по-конкретно от
това на дългогодишния
заместник изпълнителен
директор Павел Колев.
"Павел е преминал всички
нива в йерархията на
УЕФА и ФИФА, всички
възможни образователни
курсове и програми, за да
достигне до най-високото
ниво. Стараем се да
действаме така и с остана-
лите ни служители - да им
даваме възможност да се
усъвършенстват, като
инвестициите в тях са
както на футболния съюз,
така и на УЕФА. Част от
работата на БФС е да
развива кадрите си", заяви
Михайлов.

На въпроса как нацио-
налният отбор е върнал
доверието на публиката,
Михайлов отговори: "Фено-
вете харесват сегашния
национален отбор, защото
футболистите показват
характер, дисциплина и
себераздаване. Публиката
иска да вижда точно това,
защото е наясно със
смяната на поколения и
липсата на големите имена
като Стоичков, Балъков,
Лечков и Костадинов. Ако
има нещо, за което съжа-
лявам в кариерата си на
ръководител, то е фактът,
че досега не сме се класи-
рали на голямо първенст-
во - но вярвам, че този
път ще успеем. Иначе като
активен футболист и
вратар ми беше много по-
лесно, но пък се гордея и
с постиженията си извън
терена и на настоящата
позиция. Харесвам работа-
та си, обичам футбола - и
така ще бъде винаги".ç

56-годишният Борислав Михайлов е убеден, че националният отбор ще се класира за финал на голямо
първенство

за холандския гранд от
Амстердам, но Марко
Асенсио (87) донесе ус-
пеха за "кралете". Мал-
ко преди почивката по-
падение на Талиафико
за домакините бе отме-
нено от съдията Дамир
Скомина след консул-
тация с ВАР.

Капитанът на гости-

те Серхио Рамос запи-
са мач №600 за "крал-
ския" клуб във всички
турнири, а Марсело ос-
тана отново резерва за
сметка на младия Сер-
хио Регилон.

Реваншът на "Сантя-
го Бернабеу" в Мадрид
е на 5 март от 22 часа
българско време.ç

Третият в английска-
та Висша лига Тотнъм
разби лидера в немс-
кия елит Борусия (Дор-
тмунд) с 3:0 на "Уемб-
ли" в първи 1/8-фина-
лен мач между тях от
Шампионската лига.
"Шпорите" бяха без кон-
тузените си звезда Ха-
ри Кейн и Деле Али, но

Òîòíúì ðàçïèëÿ ëèäåðà â
Ãåðìàíèÿ íà "Óåìáëè"

все пак стигнаха до убе-
дителния успех с голо-
ве на Хьон Мин Сон
(47), Ян Вертонген (83)
и Фернандо Йоренте
(87).

Гостите владееха по-
вече топката в начало-
то, но постепенно "шпо-
рите" изравниха играта,
въпреки че не създадо-

ха сериозни опасности.
Вратарят на Тотнъм Юго
Лорис обаче трябваше
да се намесва решител-
но след удари на Крис-
тиан Пулишич, Дилейни
и Загаду.

Реваншът в Дорт-
мунд на "Сигнал Идуна
Парк" е на 5 март от 22
часа българско време.ç
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05.00 Следобед с БСТВ с водещ Елена
Пенчукова (п)

07.30 България се събужда с водещ Стоил
Рошкев

10.30 Новини
10.50 Сянката на Елена, сериал - 21

епизод
11.40 Документален филм
12.30 Новини
13.00 Следобед с БСТВ с водещ Елена

Пенчукова
15.30 Новини
15.50 Сянката на Елена, сериал - 21

епизод (п)
16.40 Любимите български филми - Неве-

роятна история (п)  /1964 година/
18.30 Новини - централна емисия
19.00 В обектива с водещ Валерия Каси-

ян
20.00 Актуално от деня с водещ Велизар

Енчев
20.30 Любимите български филми - Лю-

бимец 13  /1958 година/
22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ
00.00 Новини - късна емисия (п)
00.30 Актуално от деня с водещ Велизар

Енчев (п)
01.00 България се събужда с водещ Стоил

Рошкев (п)
04.00 В обектива с водещ Валерия Каси-

ян (п)

ÁÍÒ 1

05.30 Още от деня /п/
06.00 Сутрешен блок - информационна

програма с водещи Боряна Камено-
ва, Елисавета Гигова, Даниел Ми-
хайлов и Илия Илиев

08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ - културно-информаци-

онно предаване с водещи Анна
ангелова, Александра Гюзелева, Ди-
митър Стоянович и Матрин Заимов

09.45 100% будни предаване за здраво-
словен и съвременен начин на
живот с водещи Мария Андонова и
Стефан А. Щерев

10.45 Спортисимо - спортно-развлека-
телно предаване/п/

11.15 Беър Грилс - екстремно оцеляване,
заснето на живо - документален
филм /6 епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат - тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории - предаване на со-

циална тематика с водеща Ирен
Леви

15.00 Предаване за хора с увреден слух
15.15 Обзор "Лига Европа"
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Беър Грилс - екстремно оцеляване,

заснето на живо - документален
филм /7 епизод/

17.00 Бързо, лесно, вкусно "Новодомци" -
кулинарно риалити с водещ Ути
Бъчваров

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо - спортно-развлека-

телно предаване
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня - коментарно предава-

не
19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев - обзор-

но политическо предаване
22.00 Нощни птици - вечерно токшоу с

водеща Искра Ангелова
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Дмитрий Баевски квартет /САЩ/ -

Международен джаз фестивал "Бан-
ско 2018"

00.30 Монахът - игрален филм /копродук-
ция, 2011 г./, в ролите: Венсан
Касел, Жералдин Чаплин, Дебора
Франсоа и др.(14)

02.15 Култура.БГ /п/
03.15 100% будни /п/

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Малкото Пони: Приятелството е

магия" - анимация
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Любов от втори опит" -

сериал, с. 2, еп. 30
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 4, еп. 46
16.00 Премиера: "Алиса в страната на

любовта" - сериал, с. 3, еп. 31
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,
с. 12, еп. 72

19.00 bTV Новините
20.00 "Майка" - сериал, еп. 13
21.30 Премиера: "Горчива любов" - сери-

ал, еп. 33
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу

с водещ Слави Трифонов
23.30 bTV Новините
00.00 "Кости" - сериал, с. 11, еп. 18
01.00 "Вечно твоя" - сериал, еп. 23, 24
01.50 "Преди обед" /п./
03.50 "Папараци" /п./
04.50 "Опасни улици" - сериал, с. 12,

еп. 48

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сериал, еп. 21
06.00 "Легендата за Кора" - анимация
08.00 "Монк" - сериал, еп. 9
09.00 "Мъртва точка" - сериал, еп. 21
10.00 "Супергърл" - сериал, еп. 5
11.00 "Хуберт и Щалер" - с. 3, еп. 7
12.00 "Извън играта" - сериал, с. 7, еп. 6
13.00 "Баща ми трябва да умре" - крими-

нален, мистерия, трилър (Канада,
2014), в ролите: Синтия Стивънсън,
Уилям Р. Моузес, Себастиян Пигот

15.00 "Монк" - сериал, еп. 10
16.00 "Мъртва точка" - сериал, еп. 22
17.00 "Извън играта" - сериал, с. 7, еп. 7
18.00 Премиера: "Хуберт и Щалер" - сери-

ал, с. 3, еп. 8
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл"

- сериал, еп. 6
20.00 Екшън в 8: "Неизвестният" (преми-

ера) - сериал, еп. 28
21.00 bTV Новините
22.00 "Умирай трудно. Денят настъпи" -

екшън (САЩ, 2013), в ролите: Се-
бастиан Кох, Мери Елизабет Уинс-
тед, Юлия Снигир, Амаури Ноласко,
Коул Хаузър, Джей Кортни, Брус
Уилис, Анна Сергеевна Вялицина

00.00 "Неизвестният" - сериал, еп. 28
01.00 "Супергърл" - сериал, еп. 6
02.00 "Монк" - сериал, еп. 10
03.00 "Извън играта" - сериал, с. 7, еп. 7
04.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3,

еп. 8

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия взрив" - сериал
07.00 "Кое е това момиче" - сериал
08.00 "Модерно семейство" - сериал

09.00 "Шоуто на Слави" - вечерно ток шоу
10.00 "Миньоните" - анимация (САЩ,

2015), режисьори Кайл Балда и
Пиер Кофен

12.00 "На по-добро място" - сериал
13.00 "Приятели" - сериал
14.00 "Ало, ало" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сериал
17.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
18.00 "На по-добро място" - сериал
19.00 "Кое е това момиче" - сериал
20.00 "Новите съседи" - сериал
22.00 "Ало, ало" - сериал, с.7
23.00 "Приятели" - сериал, с. 9
00.00 "Миньоните" - анимация (САЩ,

2015), режисьори Кайл Балда и
Пиер Кофен

02.00 "Теория за големия взрив" - сериал
03.00 "Модерно семейство" - сериал
04.00 "Приятели" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" - сериал, с. 2
08.00 "Невидима зона" - драма, спортен

(САЩ, 2009), в ролите: Сандра
Бълок, Тим Макгроу, Кати Бейтс,
Рода Грифитс, Кийтън Арън, Лили
Колинс и др.

10.45 Премиера. "Ривърдейл" - сериал,
с. 2

13.00 "Лъжовна съпруга" - комедия, ро-
мантичен (САЩ, 1992), в ролите:
Стив Мартин, Голди Хоун, Дана
Дилейни, Джули Харис, Питър Мак-
никъл и др.

15.00 "LEGO: Филмът" - семеен, екшън,
комедия, анимация (Австралия, САЩ,
Дания, 2014), режисьори - Фил
Лорд, Кристофър Милър

17.00 "Виновна" - трилър, криминален
(Канада, 2014), в ролите: Ерин
Сандърс, Алекс Пакстън Бийзли,
Катрин Дент, Майкъл Уудс и др.

19.15 "Малка принцеса" - драма, фентъ-
зи, семеен (САЩ, 1995), в ролите:
Елинор Брон, Лизъл Матюс, Лиъм
Кънингам и др.

21.00 Месец на Оскарите: "На всяка цена"
- криминален, драма (САЩ, 2016),
в ролите: Дейл Дики, Бен Фостър,
Крис Пайн, Джеф Бриджис, Уилям
Стърчи, Бък Тейлър и др.

23.00 "Източни обещания" - криминален,
драма, трилър (Великобритания, Ка-
нада, САЩ, 2007), в ролите: Джоу-
зеф Алтън, Наоми Уотс, Виго Мор-
тенсен и др.

01.00 "Момичето от Дания" - драма, био-
графичен (Великобритания, Япо-
ния, САЩ, Германия, Дания, Белгия,
2015), в ролите: Еди Редмейн, Али-
сия Викандер, Ейдриън Шилър, Ам-
бър Хърд и др.

03.30 "Човекът-вълк" - трилър, ужаси (САЩ,
2010), в ролите: Саймън Мерелс,
Джема Уелан, Антъни Хопкинс, Бе-
нисио Дел Торо, Емили Блънт и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нощна смяна" - сериал, 4 сезон
/п/

06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, 2 сезон
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично

предаване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Златната

топка"
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - ТВ шоу,

нов сезон
21.00 "Мръсна игра" - с уч. на Никълъс

Кейдж, Никол Кидман, Кам Жиган-
де, Даш Михок и др.

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, 17

сезон
00.30 "Нощна смяна" - сериал, 4 сезон
01.30 "Докоснати от слънцето" - сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

Êèíî Íîâà

06.00 "Костюмари" - сериал, сезон 6
06.50 "Убийства в Мидсъмър" - сериен

филм, сезон 14
08.50 "Маймунски приключения" - семей-

на комедия с уч. на Ларке Милър,
Майкъл Тайджен, Скайлър Астин,
Крис Копола, Кейдън Магнусън и
др. /п/

11.00 "Наръчник по ухажване" - роман-
тична комедия с уч. на Меган Мар-
къл, Кристофър Полаха, Джонатан
Скарфи, Линда Бойд и др.

12.50 "Без батерии" - комедия с уч. на
Хюм Кронин, Джон Панков, Джеси-
ка Танди, Франк Макрае, Елизабет
Пеня и др.

15.00 "Зеленият път" - драма с уч. на Том
Ханкс, Майкъл Кларк Дънкън, Дей-
вид Морс, Джеймс Кромуел, Сам
Рокуел, Бони Хънт, Патриша Клар-
ксън, Дъг Хътчисън, Бари Пепър,
Майкъл Джетър, Греъм Грийн и др.

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "Безсъници в Сиатъл" - романтична
комедия с уч. на Том Ханкс, Мег
Райън, Бил Пулман, Роузи О'Донъл,
Роб Райнър, Рита Уилсън, Габи Хоф-
ман и др.

22.10 "Мизъри" - трилър с уч. на Джеймс
Каан, Кати Бейтс, Ричард Фарнсу-
ърт, Франсис Стърнхаген, Лорън
Бакол, Греъм Джарвис, Джери По-
тър, Томас Брунел и др.

00.20 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 15 февруари 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. 31

ВОДОРАВНО: Цитадела. Окуме. Натали Кол. "Лес".
"Заровеното дете". Сар (Семра). Нотара (Констан-
тин). Ал. "Могилата". Икили. "Ро". Ати (Бартоломео).
Етамин. Моном. ПАЛ. Така. "Кавалер и дама". Пи.
Ерера (Анхел). Насик. ВИГИ. Ол. Татяна. Аваризи. Ена-
рета. Инам. Били. Скенери. Паника. Иринин (Борис).
Дон. Пинола. "Ама". Тито (Денис). Иниго. Ат. Не. "Ало-
то". Опако. Камил (Мустафа). Паникар (Кавалам). Ка-
ратаван. Саки (Ариго).

ОТВЕСНО: Нина Сорокина. Ипотека. Тарагона. Ате-
лани. Ар. Батори (Стефан). Овесянин (Богдан). ТАМА.
ДАВ. Ламарина. "Иполит". Селенат. Лекарски (Анд-
рей). ОЛА. Линотипер. Еканит. Дакота. Аравате. Оно-
па. "Ота". Ели. Иванили. АН. Колорит. Дига. "Ерагон".
Даката. Ирири. Опис. Муле. Имами. Инина. Ака. "Ме-
талика". "Оза". "Има как". "Веселина". Елиминатори.

 bTV Cinema, Месец на Оскарите: "На всяка цена" -
криминална драма, с Дейл Дики, Бен Фостър,
Крис Пайн, Джеф Бриджис, Уилям Стърчи,

Бък Тейлър и др., 21,00 ч.

Днес минималните температури ще
са без промяна, от минус 5 до нула гра-
дуса. Ще остане облачно, слаб сняг, по Черноморието -
дъжд и сняг, ще превалява в източната половина на стра-
ната. Денем температурите ще бъдат от минус 2 до плюс
3 градуса.

Студено ще остане и в събота сутрин, а през деня
температурите съвсем слабо ще се повишат и ще са от 1
до 6 градуса. В неделя сутрин ще остане студено, но
през деня слабото повишение на температурите ще про-
дължи и те ще достигнат 3 до 9 градуса. Над източната
половина на страната ще има значителна облачност, но
от запад тя постепенно ще се разкъсва. Според предва-
рителните прогнози, през следващата седмица повише-
нието на температурите, особено дневните, ще продължи
и на много места отново ще има предпролетни стойности
над 10 и до 15-ина градуса.
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Това е най-голямата ми грешка
като собственик на "синия" клуб,
призна бизнесменът

:

Íàêðàòêî
Българско дерби ще
има в полуфиналите
на третия по сила волейболен
евротурнир "Чалъндж къп".
Родният национал Николай
Николов и неговият Спортинг
(Лисабон) се класираха на
полуфинали, въпреки че отстъпи-
ха с 2:3 гейма на Фонте
Бастардо (Азорски острови). В
първата среща португалският тим
постигна успех с 3:0 гейма. Така
на полуфиналите съперници на
Ники Николов и Спортинг ще
бъдат Виктор Йосифов и
италианския Веро Волей (Монца),
които отстраниха словенския
Калцит Волей (Камник). Първият
мач от полуфиналите ще бъде на
27 февруари (сряда) в Италия, а
реваншът седмица по-късно.
Цветан Соколов и
неговият Кучине Лубе
(Чивитанова) си
осигуриха
предсрочно класиране за 1/4-
финалите в Шампионската лига.
Отборът на българския национал
се наложи като гост над Азимут
Лео Шуус (Модена) с 3:1 гейма в
италианското дерби от група "В"
на турнира. Така Лубе е безапе-
лационно начело в класирането с
5 победи от 5 мача и 15 точки, с
което на практика се класира за
1/4-финалите. Модена пък е на
третото място с 2 победи, 3
загуби и 6 точки, като запазва
шансове за класиране напред в
турнира.
На 81-годишна възраст
почина бившият треньор
в клубната академия на Манчес-
тър Юнайтед  Ерик Харисън. Това
е специалистът, създал златното
поколение на "червените дяволи",
известно като Клас`92. От този
випуск са Дейвид Бекъм, Райън
Гигс, Ники Бът, Пол Скоулс, както
и братята Гари и Фил Невил. Това
са играчите в основата на
историческия требъл на Манчес-
тър Юнайтед от 1999 г. - титла,
ФА Къп и Шампионска лига.
Харисън е назначен на работа в
школата на "червените дяволи"
през 1981 година, когато
мениджър на първия отбор е Рон
Аткинсън.

Собственикът на
Левски Спас Русев
разкри коя е най-голя-
мата му грешка, откакто
е начело в клуба, и
сподели убеждението
си, че "сините" не са в
най-лошо финансово
състояние в сравнение
с останалите отбори в
Първа лига. Русев приз-
на, че е водил разгово-
ри със Станимир Стои-
лов и Наско Сираков за
завръщането им в отбо-
ра.

"Делио Роси е най-
голямата ми грешка в
Левски. Футболистите,
които успяхме да прив-
лечем, бяха добри и
имаха качествата да
вдигнат нивото. Треньо-
рът се оказа грешка,
защото го избрах по
визитна картичка. Много
е важно да знаеш какъв
е характерът на човека.
Характерът на Делио
Роси е в основата на
това изгубено време.
Само умения във футбо-
ла на са достатъчни. Той
не успя да изгради
контакт с футболисти.
Изпълнителният дирек-
тор смени треньора с
Георги Дерменджиев.
Убеден съм, че Павел
Колев взе правилното
решение. Бях информи-
ран. В днешно време

Ñïàñ Ðóñåâ èçáðàë çà òðåíüîð
Äåëèî Ðîñè ïî âèçèòêà

БФС обяви съдийските наряди
за 21-вия кръг на Първа лига, кой-
то е първи за пролетния дял на
шампионата. Рефер №1 на Бълга-
рия Николай Йорданов ще открие
футболната пролет у нас, тъй ка-
то получи назначение за днешния
мач между Верея и Лудогорец,
който започва от 17,30 часа на
"Трейс Арена" в Стара Загора.

На депутата Стефан Апосто-
лов е поверено гостуването на
ЦСКА във Варна срещу Черно
море. Този мач ще бъде офици-
ален повторен дебют на Любос-
лав Пенев начело на "червени-
те". "Моряците" приемат "армей-
ците" в събота от 15 часа.

Драгомир Драганов пък бе-
ше определен да ръководи сре-
щата Левски - Локомотив (Плов-

Ôóòáîëåí ðåôåð ¹1 îòêðèâà
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див), която ще се играе в не-
деля от 17,30 часа. Това ще бъ-
де първи официален мач на "си-
ните" при новото ръководство
на клуба и новия треньор Ге-
орги Дерменджиев.

Ботев (Враца)  приема Ви-
тоша (Бистрица) в събота от
12,30 часа, а главен съдия е
Ивайло Стоянов. На 16 февру-
ари, но от 17,30 ч. е срещата
Ботев (Пловдив) - Славия, коя-
то ще се играе под ръководст-
вото на Георги Димитров.

Етър - Дунав ще се срещнат
в неделя от 12,30 ч., като гла-
вен съдия ще бъде Станислав
Тодоров. Същия ден, но от 15
часа е мачът между Септември
- Берое. Тази среща е повере-
на на Валентин Железов. ç

Собственикът на Левски Спас Русев (вдясно) призна, че лично е довел
италианския специалист Делио Роси на "Герена"

хората трябва да бъдат
информирани", започна
Русев в интервюто си
за  Нова телевизия.

"Павел Колев" има
абсолютната власт във
вземането на решения.
В момента има съвмест-
на работа между старо-
то ръководство и новия
управителен съвет с цел
предоставяне на макси-
мална информация и
запознаване със състоя-
нието на клуба. Левски
е най-дискутираният
клуб по отношение
финансовото състояние.
Винаги се знае какво е
състоянието на дружест-
вото. Готов съм да се
обзаложа, че Левски не
е в най-лошо финансово
състояние", допълни
бизнесменът.

"Направих опит да
върна Мъри Стоилов.
Имах и няколко срещи с
Наско Сираков. За
съжаление, и феновете,
и легендите не са обе-
динени в едно. Един от
основните проблеми на
клуба са самите левска-
ри. Тръгвам си от "Гере-
на" с положителни
емоции. Въпреки тежки-
те и драматични момен-
ти аз срещнах страхот-
ни хора. Не искам да
ме помнят с лошо",
завърши Русев. ç

Георги Дерменджиев подписа вчера официално
договора си като треньор на Левски в офисите на
клуба на "Герена". Специалистът парафира своя кон-
тракт, който е за срок от две години и половина,
съобщават от клуба.

В същото време от "Нове холдинг" с официално
съобщение потвърдиха, че един от най-богатите бъл-
гари Васил Божков, ще помага финансово на Лев-
ски. "Във връзка с повишения обществен интерес
и въпросите, свързани с промяната в управление-
то на ПФК Левски, Ви информираме за следното:
Г-н Васил Божков и компаниите, свързани с него,
повече от четвърт век подкрепят и работят в посо-
ка развитието на българския спорт и в частност
българския футбол. Левски е безспорно най-попу-
лярният и разпознаваем бранд в родния футбол и
като такъв предоставя потенциална възможност за
успешно бизнес партньортво.  Това е причината
групата компании, в които г-н Божков има участие,
да се включат в необходимото оздравяване, уп-
равлението, финансирането и дългосрочното раз-
витие на клуба. Партньорството ще продължи, до-
като съществуват възможности за растеж и биз-
нес интересите на двете страни съвпадат", заявя-
ват от "Нове холдинг". ç
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