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25-годишен психично болен мъж уби по особено жесток начин родителите си, брат
си и баба си в Нови Искър. За инцидента се разбра вчера сутринта. Младият мъж е
убил цялото си семейството с брадва, а жертвите са открити с множество наранява-
ния по главите и телата, увити в одеяла. Мъжът е задържан на място от полицията
в изключително неадекватно състояние, затова досега разследващите не могат да
извършат продуктивни разпити с него, за да възстановят случилото се. Все още не
е ясен мотивът на престъплението, но в последните месеци мъжът е имал сериозни
проблеми, заявиха от органите на реда. ç
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ЕРБ се стресна от напускането
на парламента от страна на
БСП". Това е изводът на лидер-
ката на БСП Корнелия Нинова,
направен на пресконференция,
след като премиерът Бойко Бо-
рисов оповести, че е съгласен да
бъде върнат нисък праг на пре-
ференциите и да бъде избран нов
състав на Централната избира-
телна комисия. Въпреки тези от-
стъпки на управляващите Нино-
ва е категорична, че социалис-
тите няма да се върнат в Народ-
ното събрание, защото властта
не е изпълнила всичките им ус-
ловия за осигуряване на демок-
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Над една трета (41%) от българските
деца живеят в бедност или са заплашени
от бедност, а тенденцията към този печа-
лен резултат остава стабилна вече 10 го-
дини, сочат данни на националната ста-
тистика. След 12 години членство в ЕС в
България бедността не само не е изкоре-
нена, както ни залъгваха управляващите,
но ни е закотвила на европейското дъно.
Очевидна лъжа на управляващите е, че Бъл-
гария постига икономически успехи и ста-
билност, щом толкова много български де-
ца (далеч над онова добре познато мал-
цинство, което никак не долюбва да рабо-
ти) живеят в тежки лишения. Явно стабил-
ността е за малцина, а мнозинството затъ-
ва в мизерия без изход. У нас бедни са
традиционно жителите на малките градо-
ве, на цели региони като Северозапада.
Бедни са безработните, но и стотици хи-
ляди работещи. Младите и активните все
по-често избират "Терминал 1" и "Терми-
нал 2", а в алчността си бизнесът иска да
внесе работници отвън, за да задържи уни-
зително ниските доходи. Ако щете, раж-
дайте - ни се присмива капиталът, без да
мисли какво ще бъде в България след годи-
ни, когато бедните деца имат свои деца.
Накратко - омагьосаният кръг на нищета-
та. И при тази бедност, предаваща се от
поколение към поколение, лишенията са-
мо на пръв поглед са единствено матери-
ални. Те са и духовни, социални и морал-
ни. Дете, лишено от нормални условия за
живот, губи шанса да се образова, да че-
те, да развива творческите си заложби. От
нация техническа за 30 години станахме
нация на сервитьорки и общи работници,
която "завещава" на своите деца болестите
на бедността и стреса. Твърде вероятно е
заради мизерията да тръгне по лошия път
- алкохолизъм, наркомания, проституция,
престъпност. Да говорим ли за насилието,
което се лее от запълнените с холивудски
бози екрани на телевизора и компютъра и
което "възпитава" младите, за да ги прев-
ръща в потенциални убийци. В риск от
бедност са много от децата, живеещи само
с един родител. Но нали от "прогресивна"
Европа ни заливат абсурдите на джендъ-
ра, пропагандата на хомосексуализма, мар-
гинализирането на традиционните христи-
янски семейни ценности. А точно те ни
учат, че семейството е от мъж и жена,
които заедно и отговорно се грижат и от-
глеждат децата си. Смяната на модела и
връщането към социалната държава днес
имат една алтернатива - перманентна со-
циална, духовна и демографска криза и
бавна, но сигурна гибел за България.
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Лудогорец осъществи по-
реден трансфер на водещ
български футболист.
Цветовете на клуба от
Разград ще защитава на-
ционалът Станислав Ма-
нолев, който преди някол-
ко дни се раздели с ЦСКА.
"Орлите" обявиха на офи-
циалния си сайт, че той
вече е техен футболист.
Както е известно, Левс-
ки също опита да прив-
лече Манолев ,  който
предпочете офертата на
шампионите. Манолев ще
бъде представен пред фе-
новете в Разград днес
преди мача на Лудогорец
срещу Ботев (Пд).
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Руският президент Влади-
мир Путин изпитва голямо
доверие към своя турски
колега Реджеп Ердоган. То-
ва заявява говорителят на
Путин Дмитрий Песков в
интервю за в. "Хюриет дей-
ли нюз". Песков допълни:
"Имаше две сериозни кризи
в нашите отношения, сла-
ва богу, ние ги оставихме
зад себе си. Техните пос-
ледствия можеше да бъ-
дат тежки. Според мен Пу-
тин и Ердоган избегнаха
това, защото демонстрира-
ха политическа воля. И две-
те страни направиха всич-
ко необходимо, за да пре-
одолеят тези кризи", каз-
ва още Песков. < 24
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ратичен вот на гражданите. Ни-
нова припомни, че ГЕРБ не се
вслуша в гласа на опозицията
след 26 часа парламентарни де-
бати, не се вслуша и в гласа на
гражданите. "Те просто изпитаха
страх от гражданската енергия,
която се изправи срещу тях, и
страх от нашето намерение да на-
пуснем Народното събрание. Про-
дължаваме да настояваме за въ-
веждането на машинно гласува-
не, което ще бъде сериозна га-
ранция за честността на избори-
те. Така че опасността от фалши-
фицирането на изборите не е ми-
нала'', подчерта Нинова.

В София се проведе
Международна конфе-
ренция, посветена
на Цариградския
мирен договор

писването на Константи-
нополския (Цариградския)
мирен договор, съобщи в.
"Русия днес-Россия сегод-
ня". В нея участваха пос-
ланикът на Руската феде-
рация в Република Бъл-
гария Анатолий Анатоли-
евич Макаров и президен-
тът на Република Бълга-
рия (2002-2012 г.) Георги
Първанов.

Снимка Пресфото БТА

В Добрич пред бюст-паметника на Васил Левски бе почетена
146- годишнината от гибелта на Апостола на свободата. Бяха подне-
сени венци и цветя. < 20

< 2

Вчера в Руския култур-
но-информационен център
в София се проведе Меж-
дународна научна кон-
ференция, посветена на
140-ата годишнина от под-
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Преференциите при
гласуване ще бъдат възс-
тановени по подходящ
начин. Ще бъде открита и
процедура за избор на
нова ЦИК преди еврово-
та, обяви депутатът Георги
Марков след заседание
на Изпълнителната коми-
сия на ГЕРБ, съобщи
Инвестор. Премиерът и
лидер на партията Бойко
Борисов уточни, че това
ще стане или като парла-
ментът подкрепи евенту-
ално вето на президента,
или чрез внасяне на
спешни поправки, чрез
които ще се върнат досе-
гашните правила.

Преференциите не са
отпадали, а е вдигнат

Áîéêî Áîðèñîâ íå
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прагът. По думите на
Борисов не било казано
още, че инициатор на
това решение са били от
НФСБ, а ДПС са го
подкрепили.  Никъде не
се акцентира, че не се
прие агитация на майчин
език, че не се прие усед-
налостта, точно обратно-
то, защото явно е изгодно
на всички, заяви той. Ние
първи внесохме мажори-
тарния закон, не искам по
никакъв начин да остава
какъвто и да е оттенък, че
на нас изборните правила
ни влияят, каза Борисов.
Той заяви, че е бил "из-

Çàäúðæàí å 19-ãîäèøíèÿò îò ìàñîâèÿ áîé â Êþñòåíäèë
Задържаха 19-годишния запо-

дозрян за убийството от масовия
бой в Кюстендил, предаде БНТ. Той
е криминално проявен, а органите
на реда го издирваха. По послед-
на информация той се е предал
сам в полицията. Досега са задър-
жани 12 лица, а са разпитани над
20, част от тях пред съдия. Събра-
ни са видеозаписи от камерите в
района, коментира телевизията.

От стр.1
Сред гостите и лекторите бя-

ха и Никита Дмитриевич Лоба-
нов-Ростовски - първи замест-
ник на Съвета на руските съоте-
чественици, почетен член на рус-
ката Художествена академия, Ан-
дрей Климов - заместник-ръко-
водител на международния от-
дел на партия "Единна Русия",
Константин Могильовски - изпъл-
нителен директор на Фонд "Ис-
тория на Отечеството", Румен
Петков - председател на ПП АБВ,
Иван Гранитски - директор на из-
дателство "Захарий Стоянов", ис-
ториците акад. Константин Ко-
сев, проф. Румяна Михнева,
проф. Светлана Шаренкова -
председател на Форум "България-
Русия", Наталия Ерменкова -
председател на Съюза на руско-
езичните писатели в България,
вр.и.д. ръководител на Предста-
вителството на "Россотрудничес-
тво" в България Наталия Киктен-
ко, както много други историци,
обществени дейци и журналис-
ти.

Събитието бе организирано
по инициатива на ПП АБВ, Рус-
кото военноисторическо дружес-
тво, Българската академия на на-
уките и Представителството на
"Россотрудничество" в Републи-
ка България.

Цариградският мирен договор
между Русия и Турция в истори-
чески план закрепва условията
на Берлинския и Санстефанския
мирен договор, които не са от-
менени или променени от Бер-
линския договор. "От изключи-
телно значение е да не забра-
вяме такива събития. Това не е
просто кръгла годишнина, а е по-
вод да помислим какво е било
и най-важното, какво може да
бъде. По време на речта си ци-
тирах две мисли, едната на Дос-
тоевски, а другата на Бисмарк.
Фьодор Михайлович е казал, че
Русия е единствената страна в
Европа, която има такъв идеа-
лизъм, че е готова да умира за-
ради чувства. Казал го е по по-
вод загиналите в борбата за сво-
бодата на България от турско
робство. И фразата на Бисмарк,
който е казвал: "Смъртта на един
наш войник е прекалено висока
цена за решаването на пробле-
мите в Източна Европа". Това го-
вори много", сподели Андрей
Климов.

По думите му, за съжаление,
след 140 години, днес битуват
различни гледни точки тук, на
Балканите, в това число и в Бъл-
гария. Според някои всичко е би-
ло не съвсем така, както са свик-
нали да мислят хората, както са
ни разказвали нашите деди, ба-
щи. Но подобни конференции по-
магат да се изчисти паметта от
замърсяването, от това, което се
нарича фейкнюз и ни карат все
пак да се замислим за най-важ-
ното, което обединява нашите
страни, нашите народи, а нас ни
обединяват много неща. Защо-
то това е нашата история и тя
не само на 140, а на повече от
1000 години. Азбуката, която ние
в Русия използваме, е кирили-
ца, създадена от светите братя
Кирил и Методи. Религията, ко-
ято е доминиращ в нашата стра-
на, аз също съм православен
християнин, както и 80% от граж-
даните на нашата страна, в това
има заслуга и България. Затова,
ако бяхме един без друг, наша-
та история щеше да се развива
по съвсем друг начин, категори-
чен е експертът.ççççç

Припомняме, инцидентът ста-
на преди ден малко след 7 часа
сутринта. При сбиване между ро-
ми и българи пред нощно заведе-
ние в града 35-годишен мъж заги-
на след пробождане с нож, а че-
тирима бяха закарани с по-леки
наранявания в районната болни-
ца. Загиналият не е бил част от
двете компании, а се е опитал да
ги разтърве.  Жертвата няма кри-

До един месец ще бъде вне-
сен законът за доброволната во-
енна служба. След като мине
през Комисията по отбрана, ще
се обсъжда в Народното събра-
ние, увери по "Нова телевизия"
министърът на отбраната Краси-
мир Каракачанов. Целта е да се
даде възможност на повече мла-
ди хора да опитат какво е казар-
ма и ако им хареса, да останат в
Българската армия като кадрови
военни. Сега всеки пети войник
в армията ни е жена, припомня
телевизията. В момента най-мно-
го са желаещите да постъпят в
специалните сили на армията, но
като цяло не ни достигат над
5000 военни. Според военните
експерти предстоят ожесточени
дебати за доброволната казар-
ма - дали да бъде разделена на
три месеца обучение и три ме-
сеца практика, какви да са бо-
нусите и придобивките, но въп-
реки всичко това предложение
няма да срещне такъв полити-
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лежава, а сега държавата ще прив-
лича младежите към доброволна
казарма със ежемесечно заплаща-
не и препоръки за работа в дър-
жавната администрация и специ-
алните служби. Ако законът се при-
еме до края на годината, може
2021 година да стане. За добро-
волната армия на година ще тряб-
ват около 12 млн. лв., но еднок-
ратно ще трябва да се инвестират
8 млн. лв. в сграден фонд, обясни

Каракачанов.
Но преди ремонтите, ако се до-

говорят с експертите в образова-
нието, военните искат и увелича-
ване на часовете по военно обу-
чение и нов учебник в училище.
За българската казарма ще могат
да кандидатстват и мъже, и жени.
Подобни са условията за военна
служба в Израел, където всеки, на-
вършил 18 години, без значение
дали е момче, или момиче, трябва
да отслужи дълга си към родина-
та. Още през Втората световна вой-
на еврейките масово са се запис-
вали за доброволци на фронта като
воювали предимно в британската
авиация. От 1948 г. има и женски
корпус в израелската армия. Сега
жените военни са и пилоти, и снай-
перисти, и разузнавачи. От служ-
ба в Израел са освободени рели-
гиозните евреи и омъжените бре-
менни жени. Повечето момичета
избират реалната военна служба,
като не се плашат от дежурствата
на терен. ççççç

дебнат", докато е в чужби-
на, и се е създало напре-
жение. Борисов не искал
и да има впечатление, че
са им "извити ръцете"
заради стабилност. Когато
сме имали нужда от ДПС,
те са ни подкрепяли. И
винаги съм им благода-
рил, никога не съм каз-
вал, че е имало нещо
скрито-покрито. Но да
излиза, че са ни извили
ръцете… Утре съм поканил
"Обединени патриоти" на
среща, съобщи още Бори-
сов. Защото ако искаме
да сме управляващата
коалиция, всички трябва

да ходят на работа и
тогава няма да ни е нужна
подкрепа за кворум, заяви
лидерът на ГЕРБ. Промени
в прага за преференциите
бяха приети от депутатите
на среднощно заседание
миналата седмица, при-
помня Инвестор. Предло-
жението на БСП да се
избере нова ЦИК беше
отхвърлено от мнозинство-
то. Според Борисов социа-
листите имат право единс-
твено в това, че мандатът
на комисията е изтекъл,
но иначе законът бил
техен и на Мая Маноло-
ва.ççççç

чески отпор като наборната во-
енна служба. За наборната во-
енна служба проектът за закон
беше преди три години. Той не
се прие, защото една част от на-
родните представители тогава ка-
заха, че практиката в НАТО не е
точно такава, а други казаха, че
ще ни излезе много скъпо, обяс-
ни министър Каракачанов.

Така законът за наборната во-
енна служба продължава да от-

минално досие. Убиецът има. По
последна информация от УМ-
БАЛСМ "Н. И. Пирогов" единият от
пострадалите все още е в изклю-
чително тежко състояние.

Той остава под активно наб-
людение и интензивно лечение в
реанимация, където се борят за
живота му. Вторият пострадал съ-
що е опериран, но е без опасност
за живота му.ççççç

Снимка Пресфото БТА

Ðóñèÿ - ñòðàíà
íà èäåàëèçìà
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Не се връщаме в парла-
мента, не са изпълнени
всичките ни условия!

Нашето решение да на-
пуснем Народното събрание
породи страх у ГЕРБ, заяви
лидерът на БСП Корнелия
Нинова на извънредна прес-
конференция на БСП, съоб-
щи "Епицентър".

По-рано през деня след
спешно заседание на Изпъл-
нителната комисия на ГЕРБ,
поискано от премиера Бой-
ко Борисов, се разбра, че
ще има обрат по темата за
преференциите в Изборния
кодекс. Както и че ще за-
почне процедура по избор
на нова ЦИК.

Веднага след края на
пресконференцията на ГЕРБ
от БСП обявиха, че ще да-
дат своя пресконференция.

Корнелия Нинова заяви
пред медиите, че БСП не се
връща в парламента.

"Не се връщаме в парла-
мента, тъй като условията,
които вчера поставихме, не
са изпълнени в пълнота. Ед-
но от тях беше машинно гла-
суване", заяви Нинова. По
думите й за 5 години до 2019
г. то е трябвало да бъде въ-
ведено. "В момента те го от-
лагат с неопределено бъде-
ще", подчерта лидерът на
БСП и обърна внимание, че
машините са сериозна га-
ранция за честни избори.

Нинова изтъкна, че точ-
но твърдото намерение на
червените депутати да на-
пуснат Народното събрание
е стреснало ГЕРБ.

При първото ни напуска-

” Ïðè ïúðâîòî íè íàïóñêàíå ñè òðúãíà Ãëàâ÷åâ, ïðè âòîðîòî -

Âàëåðè Ñèìåîíîâ, ñåãà âëàñòòà âðúùà ïðåôåðåíöèèòå

” ÃÅÐÁ ñå ñòðåñíàõà, êîãàòî ñè òðúãíàõìå îò ÍÑ, ïðåäè òîâà

íå ÷óõà äåáàòèòå è ãëàñà íà õîðàòà, êàòåãîðè÷íà å ëèäåðêàòà

íà ñîöèàëèñòèòå Êîðíåëèÿ Íèíîâà

ÁÑÏ: Íå ñå âðúùàìå â ïàðëàìåíòà,
íå ñà èçïúëíåíè âñè÷êèòå íè óñëîâèÿ

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

"Всички други възможности се
изчерпаха. Последният удар бяха
промените в Изборния кодекс. Де-
мокрацията е застрашена." Това
каза в сутрешния блок на БТВ де-
путатът от БСП Кристиан Вигенин,
който обясни решението на ле-
вицата да напусне парламента.

"Ясно заявихме нашите усло-
вия, за да се върнем - избор на
нова ЦИК, въвеждане на машин-
ното гласуване и връщане на пре-
ференциите. Тези промени в ИК
бяха направени, за да може слу-
жебно да спечелят изборите. То-

Âèãåíèí: Äåìîêðàöèÿòà å çàñòðàøåíà
логиката на управляващите и за-
що постъпват така. Не е вярно,
че в ЦИК повечето членове са от
квотата на БСП. Промените в ИК
не могат да стават на принципа
аз на теб, ти на мен. Управлява-
щите ще преценят дали да се съ-
образят с нашите искания. Те нап-
равиха огромна грешка, но имат
все още шанс да я поправят.
Предсрочните избори идват. Не
искам да коментирам изказвани-
ята на ГЕРБ и ДПС за нашето ре-
шение. Ние защитаваме демок-
рацията", обяви Вигенин.ç

не на парламента Борисов
смени Главчев, при второто
- Валери Симеонов, напом-
ни Нинова. Според нея пов-
ратът в позицията на ГЕРБ
е победа на българските
граждани, но и победа на
БСП.

ГЕРБ не чуха 26 часа раз-
говори и дебати, реагираха
едва след вчерашното ни (от
неделя - бел. ред.) решение
за напускане, посочи пред
медиите тя. И припомни
среднощните дебати първо
в парламентарната комисия
по правни въпроси в сряда,
а след това и в пленарната
зала в четвъртък, където уп-
равляващата партия не се
вслуша в нито едно от пред-
ложенията на опозицията.

"Случилото се днес е по-
беда за БСП. 10 часа в прав-
ната комисия излагахме ар-
гументи защо не трябва да
се правят промени в ИК. 16
часа в залата на парламен-
та. Нищо от това не чуха. 26
часа разговори от страна на
БСП. Едва след решението
ни вчера за напускане оче-
видно чуха", бяха точните ду-
ми на Нинова по адрес на
ГЕРБ.

От БСП защитаваха ос-
таването на преференциите
и държаха на това, че тряб-
ва да има нова ЦИК.

"Борисов, направи една
сценка, на която мисля, че
вече и децата в България не
вярват. Надявам се, че вече
никой не е толкова наивен
да повярва на това, още по-
вече и на твърдението, че
ГЕРБ се вслушвали в гласа
на хората. Искам да припом-
ня, че на 5 февруари тук в
тази зала ние за пръв път

поставихме въпроса за про-
мените в ИК, като го опре-
делихме като узаконяване
на диктатурата и като една
партия - една държава. Две
седмици по-късно изведнъж
г-н Борисов чул за какво ста-
ва дума, понеже Георги Мар-
ков ходил сред хората. ГЕРБ
реагираха от страх поне от
три неща. Първо страх от
гражданската енергия, коя-
то видяха изправена срещу
себе си. Поздравявам всич-
ки българи, свободни и сме-
ли, които заявиха позиция-
та си открито. На второ мяс-
то, страх от решението ни
да напуснем НС. При пър-
вото ни напускане от същия
този страх, премиерът вле-
тя в Народното събрание и
смени Димитър Главчев. При
второто ни напускане сме-
ни Валери Симеонов. На
трето място - страх от исти-
ната, която беше изговоре-
на от Цветан Цветанов - че
ДПС спасява правителство-
то и парламента", бяха точ-
ните думи на Нинова.

Нинова ще се срещне
следващата седмица с пос-
ланиците на държавите от
ЕС, за да ги запознае с по-
зицията на партията.

"Нека да не позволяваме
да ни приспиват днес с бла-
ги приказки. Ние продължа-
ваме по следния начин. За-
почваме срещи с други пар-
тии и граждански сдружения,
с които искаме да направим
този общ фронт за честни из-
бори. Няма значение каква
принадлежност имате, ува-
жаеми българи, дали ще гла-
сувате за лява, дясна пар-
тия, за център, това е ваше
право. Ние трябва заедно да

се обединим, за да не поз-
волим вашият глас, вашият
вот да бъде употребяван",
подчерта Нинова. Тя обясни,
че БСП продължава разго-
ворите, за които вече има
готовност и заявки. "Изпра-
тихме във Венецианската ко-
мисия нашия сигнал по из-
борното законодателство.
Получихме съгласие и сме в
процес на организация на
среща с всички европейски
посланици, на които да пред-
ставим също какво се случ-
ва по изборното законода-
телство на прага на европей-
ските избори. Ще изчакаме
президента дали, кога и на
кои текстове от кодекса ще
наложи вето", продължи Кор-
нелия Нинова.

Интересно кого ще пос-
лушат депутатите от ГЕРБ -
Цветанов или Борисов, по-
пита лидерът на червените в
края на пресконференцията.

На пленума в неделя со-
циалистите решиха депутати-
те от "БСП за България" да
напуснат парламента и пос-
тавиха четири условия на уп-
равляващите:

- избор на нова Централ-
на избирателна комисия,

- отмяна на "срамните, по-
зорни" среднощни гласува-
ния за промените в Избира-
телния кодекс,

- връщане на преферен-
цията на равнището, което
беше преди промените в ИК,

- започване отново на де-
бата за машинното гласуване,

- връщането на правото
всеки български гражданин
да може да си търси права-
та пред Върховния админис-
тративен съд с касационна
жалба.ç

ва е удар по демокрацията и пра-
вата на избирателите. Въпреки
всичко ние ще спечелим избо-
рите. Не ние сме казали, че ГЕРБ
и ДПС направиха коалиция и зад-
кулисни договорки. От ГЕРБ са-
ми потвърдиха това, Цветанов го
каза. ДПС спасяват ГЕРБ за всич-
ки важни решения, Обединени
патриоти са пред разпад и на
всички е ясно, че в момента уп-
равлява коалиция ГЕРБ-ДПС", ка-
тегоричен беше той.

"Има закон за ЦИК и той тряб-
ва да се спазва. Не разбирамКристиан Вигенин

Събития
” На този ден слънчеви-
те лъчи огряват четирите
статуи на Птах, Ра-
Хоракти, Рамзес II и
Амон-Ра, намиращи се
във вътрешността на
храма в Абу Симбел. Този
феномен се наблюдава и
на 21 октомври.
” 356 г. - Константин
Велики заповядва да се
затворят всички езически
храмове в Римската
империя.
” 1861 г. - С манифест
на император Александър
II в Русия е премахнато
крепостничеството.
” 1882 г. - Град Хаджи-
оглу Пазарджик е преи-
менуван на град Добрич
чрез указ на княз Алек-
сандър Батенберг.
” 1915 г. - Първа
световна война: започва
Битката за Галиполи.
” 1986 г. - Космическа
програма на СССР: в
околоземна орбита е
изстреляна космическата
станция "Мир" - първата
изследователска станция
за дълго обитаване.
Родени
” 1473 г. - Николай
Коперник, полски астро-
ном
” 1859 г. - Сванте
Август Арениус, шведски
химик, Нобелов лауреат
” 1875 г. - Димо Хаджи-
димов, български рево-
люционер
” 1906 г. - Борис
Попов, български анти-
фашист и политик
” 1983 г. - Калоян
Махлянов, български
сумист
Починали
” 1951 г. - Андре Жид,
френски писател, Нобе-
лов лауреат
” 1952 г. - Кнут Хамсун,
норвежки писател,
Нобелов лауреат
” 1997 г. - Дън Сяопин,
китайски революционер,
държавен лидер и рефор-
матор
” 2000 г. - Акад. Марин
Големинов, български
композитор
” 2012 г. - Георги
Черкелов, български
актьор
” 2014 г. - Валерий
Кубасов, съветски космо-
навт

Íà òîçè äåí

:
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Ôóðàæåí å÷åìèê ñå ïîÿâè â òúðãîâèÿòà
íà Ñîôèéñêàòà ñòîêîâà áîðñà

Повечето световни
борсови пазари отчитат
намаление на цените на
основните зърнени култури
през изминалата седмица.
"Споровете между САЩ и
Китай и агресивният износ
от страните в Черноморс-
кия регион дават своето
отражение и цените вървя-
ха надолу", коментират
експертите на Софийската
стокова борса (ССБ).
Пшеницата загуби от
стойността си 3,00 долара
до 225,00 долара/тон в
Чикаго, а във Франция
спадът беше с 3,00 евро
до 205,00 евро/тон. В
Украйна понижението
беше с 2 долара до 242,00
долара/тон, докато Русия
отбеляза по-малък спад -
с 1,00 долар до 246,00
долара/тон.

У нас в подкръг "Зърно"
на Софийската стокова
борса търговците леко

1900 ñòîïàíè
çàÿâèõà ó÷àñòèå
ïî Ï÷åëàðñêàòà
ïðîãðàìà

80 000 åâðî òàâàí
íà äèðåêòíèòå
ïëàùàíèÿ?

Комисията по околна
среда в Европейския пар-
ламент (ЕП) подкрепи пос-
тавянето на задължителен
таван от 80 хиляди евро го-
дишно за стопанство в це-
лия ЕС. С така одобрения
проект на доклад, изготвен
от евродепутата Джовани
ла Виа, Комисията по окол-
на среда в ЕП одобри ком-
промисно изменение 9а на
Проекта на Регламент по
Стратегическите планове.

Àãðåñèâåí èçíîñ ñâàëè
öåíèòå íà æèòîòî

:
Íàêðàòêî

Общо 1900 кандидати са за-
явили желание за подпомагане
по време на двата приема по
Национална програма по пчелар-
ство за финансовата 2019 г. Го-
тово е първото класиране на
проектите за закупуване на ко-
шери и за закупуване на отвод-
ки по мярка Д "Мерки за подк-
репа на подновяването на пчел-
ните кошери в ЕС". Предвари-
телното класиране по двете дей-
ности е направено, защото по-
дадените заявления надхвърлят
разпределения бюджет за тях.
Списъците на класираните пче-
лари са качени на сайта на ДФЗ.

 Общо 682 пчелари са канди-
датствали за финансиране по дей-
ност 1 "Закупуване на нови ко-
шери за подмяна на стари негод-
ни кошери и/или за увеличение
на пчелина". Предвидените сред-
ства за дейността са в размер на
1 287 451 лв., а подадените за-
явления са за 1 313 271 лв.

 По дейност 2 "Поддържане
или увеличаване броя на пчелни-
те семейства" за приема са заде-
лени 990 069 лв. Документи за
участие са депозирали 350 пче-
лари на стойност 1 046 591 лв.

За третата дейност, за заку-
пуване на пчелни майки, бюдже-
тът от 782 166 лв. е достатъчен
да покрие подадените 771 заяв-
ления за подпомагане. Класира-
нето е направено според крите-
риите за оценка, определени в
Наредбата за условията и реда
за прилагане на пчеларската
програма.

Общо за двата приема за фи-
нансовата 2019 г., проведени
през ноември и януари, най-го-
лям интерес се наблюдава по
мярка Б "Борба срещу агресо-
рите и болестите в кошера, осо-
бено срещу вароатозата", която
е с бюджет в размер на 1 262
278 лв., с подадени 1302 заяв-
ления. Подпомагане по мярка Г
"Мерки за подпомагате на лабо-
раториите за анализ на пчелни-
те продукти" очакват 380 земе-
делски стопани. Разполагаемият
ресурс по мярката е 73 922 ле-
ва. За техническа помощ по мяр-
ка А бяха приети 279 заявления.
Бюджетът за този прием е 354
267 лв., а стопаните, които отг-
леждат от 20 до 100 пчелни се-
мейства, могат да получат фи-
нансова помощ за закупуването
на центрофуги, ножове за раз-
печатване, матуратори, восъко-
топилки, вани за разпечатване.
За подвижно пчеларство по мяр-
ка В са приети 4 заявления. Мяр-
ката предвижда 8435 лева за за-
купуването на пчеларски ремар-
кета, платформи и системи при-
качен инвентар.

Националната програма по
пчеларство (НПП) 2017-2019 г.
е с общ бюджет от приблизи-
телно 14.28 млн. лева, от които
50% са осигурени от ЕС и 50% -
от националния бюджет. Опре-
деленият за 2019 година ресурс
е 4 758 590 лева.ç

Със словесни заплахи за
здравето и живота на слу-
жители от Държавното гор-
ско стопанство в Разлог и с
опит за подпалване на конт-
ролен горски пункт е завър-
шил поредният инцидент с
бракониери, случил се на 14
февруари между селата Гор-
но и Долно Драглище, съоб-
щиха от Югозападното дър-
жавно предприятие.

Горските са засекли
джип, натоварен с незакон-
на дървесина, управляван от
Ив. Пр., който е известен
системен нарушител в райо-
на. Благодарение на съвмес-
тната акция на служители на
ДГС-Разлог и РДГ-Благоевг-
рад джипът е проследен и
задържан в двора на съсе-
ден дървопреработвателен
цех, собственост на Ив. П.
Като реакция от действието
последват заплахи и обиди
от сина на собственика на
цеха Т. П., който се нахвър-
ля върху инспектор от РДГ

Áðàêîíèåðè îò Ðàçëîæêî ñ íàãëè çàïëàõè êúì ãîðñêèòå
Други двама системни

нарушители с множество
актове за незаконни дей-
ности в горите са задържа-
ни при съвместни акции на
служители от ДГС-Дупница,
полиция и жандармерия. На
14 февруари, около 20.30 ча-
са, в района на село Джер-
ман е спрян за проверка
пикап "Фиат Дукато", който
превозва незаконни дърва
за огрев. Два дена по-рано
в района на Дупница е за-
държан микробус, също
транспортиращ дърва без
контролна горска марка и
превозен билет.

На всички нарушители са
съставени актове, а превоз-
ните средства и дървесина-
та са конфискувани. Провер-
ките на служителите на Юго-
западното държавно предп-
риятие продължават, като
обект на денонощни дежур-
ства и постоянен контрол ос-
тават районите с висока кон-
центрация на нарушения.ç

Благоевград. Единствено
бързата намеса на остана-
лите проверяващи предотв-
ратява по-сериозен инци-
дент.

Двамата нарушители про-
дължават с телефонни зап-
лахи срещу служителите от
ДГС-Разлог, участвали в про-
верката. Около полунощ

един от горските подава сиг-
нал за подпалване на скла-
дираните дърва в двора на
контролен горски пункт - До-
бърско. Огънят е своевре-
менно угасен от пристигна-
лите екипи на пожарната и
полицията, което предотвра-
тява запалването на пункта
и съседната гора.

вдигнаха цените, отбеляза-
ха експертите. Хлебна
пшеница се търсеше от
360,00 до 370,00 лв./тон, но
продавачите очакваха
380,00-400,00 лв./тон.  При
фуражната пшеница коти-
ровките се движеха между
320,00 и 330,00 лв./тон за
търсенето и 350,00 лв./тон
при предлагането. Всички
цени са без ДДС.

При царевицата (цени
FOB) промените на светов-
ния пазар са разнопосоч-
ни. В САЩ е налице пос-
къпване с 2,00 долара до
176,00 долара/тон, докато в
Европа има спад. Цареви-
цата в Украйна поевтиня с
3,00 долара до 177,00
долара/тон, а във Франция
загуби 2,00 евро и цената
слезе до 175,00 евро/тон.

У нас обаче котировките
за царевицата се повишиха
до 270,00-290,00 лв./тон при
търсенето и до 280,00-300,00

лв./тон при предлагането.
Маслодайният слънчоглед
се котира в границите от
560,00 лв./тон до 600,00
лв./тон. Според наблюдате-
лите интересна е появата
на фуражен ечемик на
ССБ, като офертите "купу-
ва" са на 370,00-380,00 лв./
тон, а "продава" - на 390,00
лв./тон.

В същото време цени-
те на ечемика във Фран-

ция и в Германия продъл-
жават да вървят надолу.
Във Франция поевтинява-
нето е със 7,00 евро до
185,00 евро/тон, а в
Германия - с 4,50 евро до
198,00 евро/тон. Значите-
лен спад има и в стой-
ността на рапицата в
Европейския съюз
(Еuronext). Маслодайната
култура поевтиня с 8,25
евро до 364.75 евро/тон.ç

То гласи, че държавите
членки трябва да ограни-
чат размера на директни-
те плащания, които един
фермер може да получи за
една календарна година до

80 000 евро. Единствените
средства, които могат да
бъдат предварително прис-
паднати, преди да се на-
ложи това намаление, са
директните плащания, по-

лучени по схемата за окол-
на среда и климат, за раз-
лика от предложението на
ЕК да се приспадат разхо-
дите за труд и осигуровки.

Така одобреното пред-
ложение предвижда още
средствата, които ще се по-
лучат вследствие на нала-
гането на тавана на пла-
щанията, да се използват
основно за финансиране
на схемите за климат и
околна среда по двата из-
точника на финансиране -
ЕЗФГЗ и ЕЗФРСР. Едва
след това средствата ще
може да се използват за
преразпределително пла-
щане.ç
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Öåíèòå íà ïåòðîëà
äîñòèãíàõà íîâ
òðèìåñå÷åí âðúõ

Åêñïåðòè: „Àâòîìàãèñòðàëè“
íÿìà äà ñå ñïðàâÿò ñ „Õåìóñ“

След като правителст-
вото отпусна милиард и
350 хиляди лева на "Авто-
магистрали" за строителс-
твото на нови 134 кило-
метра от магистрала
"Хемус",  bTV проверява
има ли държавното дру-
жество капацитет за
мащабното строителство.
"Автомагистрали" имат
срок от четири години, за
да изградят последния и
един от най-дългите учас-
тъци на "Хемус". Това са
134 километра от пътния
възел "Боаза" до пресича-
нето с пътя Русе-Велико
Търново. Това обаче ще е
първото пътно строителст-
во за дружеството, което
досега се грижеше само
за ремонта и зимното
почистване на магистра-
лите в страната. Според
закона "Автомагистрали"
не могат да възлагат на

Äîñåãà äðóæåñòâîòî ñå ãðèæåøå ñàìî
çà ðåìîíòà è çèìíîòî ïî÷èñòâàíå
íà ìàãèñòðàëèòå

подизпълнители отделни
отсечки от трасето. Спо-
ред министъра на регио-
налното развитие и благо-
устройството Петя Авра-
мова "Автомагистрали"
ЕАД има капацитета и
ресурса да изгради авто-
магистрала "Хемус".
Експерти с опит обаче
имат съмнения, че това
ще стане.

Инженер Ясен Ишев е
участвал в изграждането
на най-трудния участък на
"Хемус" - от Витиня до
Правец. Разказва, че над
1000 работници са строи-
ли отсечката 10 години.
Затова има съмнения, че
"Автомагистрали" могат да
построят шест пъти по-
дълго трасе за четири
години. По данни на
Регионалното министерст-
во в дружеството работят
близо 300 души. Над 230

пък са машините и авто-
мобилите, с които разпо-
лагат, разпределени в 19
бази. От Министерството
на регионалното развитие
признават, че дружество-
то се нуждае от още
техника, която тепърва
предстои да купи. "Тече
организация, има пред-
поставка да се смята, че
тази държавна фирма ще
надгради своя капацитет

Цените на петрола достиг-
наха най-високата си стойност
от ноември насам в понедел-
ник благодарение на съкраще-
нията на добива в Организа-
цията на страните износител-
ки (ОПЕК), както и на амери-
канските санкции срещу Иран
и Венецуела, съобщава Рой-
терс. Американският сорт West
Texas Intermediate (WTI) пос-
къпва с 0,77%, като за първи
път от началото на годината
премина границата от 56 до-
лара за барел, достигайки це-
на от 56,39 долара за барел.
От своя страна, фючърсите

Започна разчистването
на Троянския проход. Цел-
та е поетапно възстановя-
ване на движението по вто-
рокласния път II-35 Троян -
Кърнаре във възможно
най-кратък срок и в зави-
симост от метеорологични-
те условия. През зимните
месеци трафикът през най-
високия старопланински
проход бе ограничен, за да
се гарантира безопасност-
та на шофьорите поради
силния вятър, снеговалежи-

със строителството на
"Хемус", заяви регионал-
ният министър Петя
Аврамова.

Строителството на
магистралата започва
през 1974 г. Към момента
са построени близо 170 от
400-километровото трасе
на аутобана. Управлява-
щите обещават магистра-
ла "Хемус" да е готова
през 2024 г. ç

Ðàç÷èñòâàò îò ñíÿã Òðîÿíñêèÿ ïðîõîä, çà äà ñå
âúçñòàíîâè ïúòÿò ìåæäó Þæíà è Ñåâåðíà Áúëãàðèÿ

те и образуването на прес-
пи на места до 3-4 метра.
Разчистването на пътното
платно от огромните сне-
гонавявания се извършва
от специализирани маши-
ни - роторен снегорин,
грейдери, багери и т. н.

С пускането на движе-
нието през Троянския про-
ход ще се улесни пътува-
нето на шофьорите от об-
ластите Ловеч и Пловдив,
както и връзката между Се-
верна и Южна България. ç

Само за последната сед-
мица пакетчето масло на
едро поскъпна с 20 ст. На
щанда в магазина 125 г
струва средно между 2.80
и 3.20 лв. Нагоре, макар и
незначително, тръгнаха и
цените на сиренето и каш-
кавала. И в момента на ед-
ро килограм сирене се про-
дава за около 6 лв., а каш-
кавал купуваме за малко
над 10 лв. "Цените нагоре
се определят от суровина-
та, която в момента е 4 пъ-
ти по-малко, отколкото ля-
тото. И ние, за да можем
да компенсираме - прода-

Êðàâå ìàñëî,
ñèðåíå è
êàøêàâàë
îòíîâî ñúñ
ñîëåíè öåíè

българин през миналата го-
дина е изял 9 кг сирене и 5
кашкавал. Цената, на коя-
то Димитър Бакалов прода-
ва литър мляко сега, е 60-
65 ст. И тъй като сметката
не излиза, стопаните като
него стават все по-малко.
Литрите мляко, които тръг-
ват от фермите към манд-
рите също.

"В началото на годината
се вдигнаха доста наши раз-
ходи - в това число горива-
та, токът, които са основни
енергийни суровини за
бранша, както и прагът на
работната заплата. Всеки
един собственик на предп-
риятие, а те са 242 мандри,
преценява как това ще се
отрази в цените. Но трябва
да отбележим, че в ЕС су-
ровото мляко има ръст в це-
ните около 1,5-2 % само на
месечна база и най-чувст-
вително това се усеща при
маслото", обясни Димитър
Зоров от Асоциацията на
млекопреработвателите. ç

върху международния бенч-
марк Брент поскъпват с 0,51%
до 66,59 долара за барел. И
за двата сорта това са най-
високите стойности от 20 но-
ември 2018 г. насам.

ОПЕК и нейни съюзници -
известни заедно като ОПЕК+,
сред които и Русия, се дого-
вориха в края на миналата го-
дина да свият добива си с 1,2
млн. барела дневно, за да мо-
же по този начин да се пре-
дотврати пренасищане на па-
зара. Тласък на цените на пет-
рола дават и американските
санкции срещу износителките
на "черно злато" от ОПЕК Иран
и Венецуела. Според търгов-
ците финансовите пазари, как-
то и петролните договори, пос-
къпват също така и благода-
рение на надеждите за ско-
рошно постигане на търговс-
ко споразумение между САЩ
и Китай. "Положителните приз-
наци в американо-китайските
търговски преговори помогна-
ха за стимулиране на настро-
енията на пазарите", посочват
от банка ANZ в понеделник.

Частично компенсиране на
намаления добив в ОПЕК+ но-
си ръстът на производството
в САЩ, който през 2018 г. е
над 2 млн. барела дневно, до
рекордните 11,0 млн. барела
дневно. В същото време на-
лице са признаци, че добивът
в страната ще продължава да
расте още.

Миналата седмица амери-
канските енергийни фирми
увеличиха броя на платфор-
мите, готвещи се за ново про-
изводство, с три. С това об-
щият им брой става 857, съ-
общиха от енергийната ком-
пания Baker Hughes в петък.
Това означава, че американс-
ките платформи вече са по-
вече от миналата година, ко-
гато активни бяха по-малко от
800 обекта. ç

ваме продукция, която е
произведена лятото. А тя е
с много по-голяма себестой-
ност", коментира Никодим
Войнов, собственик на ман-
дра край Благоевград пред
"Нова телевизия". "Ще дой-
де време, в което въобще
няма да има българско мля-
ко, а оттам и български про-
дукти. Много от стопанст-
вата изчезват, защото суб-
сидията е много малка.

Всичко, което ядем в нашия
регион, е от Гърция, от Ма-
кедония, в другата част на
България - пък е от Турция",
коментира млекопроизво-
дителят Димитър Бакалов.

У нас годишно се произ-
вежда около 1 млн. литра
сурово мляко. Средно го-
дишно консумираме 58 хи-
ляди тона сирене и 34 хи-
ляди тона кашкавал. Това
означава, че средно всеки



ÇÅÌß
6 19.02.2019

"Изключи-
телна гордост
за нас е фак-
тът, че 2018 г.
е двадесет и
седмата, в ко-
ято завършва-
ме с положи-
телен финан-
сов резултат.
Това ни моти-
вира да си
поставяме все
по-високи це-
ли, които с

помощта на заетите в кооперацията да постигаме
успешно. Успехите утвърдиха положителния имидж
на РПК "Стратеш" на регионално и национално
ниво и продължават да бъдат най-красноречивото
доказателство за нашата усилена работа, която раз-
виваме в град Ловеч и 32-те населени места в ре-
гиона. Зарадва ни факта, че през изминалата 2018
г. член-кооператор от с. Александрово спечели го-
лямата награда - лек автомобил от Инициативата
"КООП-Заедно на пазар". Така нашите член-коопе-
ратори са още по мотивирани за участието си в
кооперативната инициатива. Затова приехме с го-
товност решение, че ще се включим активно в из-
пълнението на стратегическите насоки за развитие
на кооперативните организации, които бяха утвър-
дени на Националното съвещание на кооператив-
ните организации от системата на ЦКС през ок-
томври 2018 година."

Áàéêî Áàåâ, ïðåäñåäàòåë íà
ÐÏÊ „Ñòðàòåø“, ãð. Ëîâå÷:

Активни, съпричастни
и лоялни
член-кооператори
Пряко отразяващ успехите

на кооперацията е фактът, че
всяка година броят на член-
кооператорите се увеличава.
Докато през 2016 г. в РПК
"Стратеш" са членували 1390
членове, то в началото на та-
зи година те са 1490, от които
183 са на възраст до 35 годи-
ни. Въпреки, че през послед-
ните години се наблюдава лек
спад в броя на новоприетите
членове, това не рефлектира
негативно нито върху работа-
та на кооперацията, нито вър-
ху мотивацията на останали-
те член-кооператори.

Приемът на член-коопера-
тори остава приоритет в рабо-
тата на кооперацията. Преди
няколко години Общото съб-
рание взе решение, че всеки
новоназначен служител тряб-
ва да доведе до 4 нови член-
кооператори. По този начин
членовете на ръководните ор-
гани  и новите служители ста-
ват съпричастни не само към
дейността, но и към бъдещето
на кооперацията и подпома-
гат нейното успешно развитие.

Стопански дейности
Основната дейност на РПК

"Стратеш" гр. Ловеч е търго-
вия на едро и дребно. Коопе-
рацията разполага със склад на
едро, който обслужва само
нейните обекти. През измина-
лата година стокооборотът е
увеличен благодарение на раз-
ширения асортимент на пред-
лаганите стоки. Увеличение с
3 на сто е реализирано и в тър-
говията на дребно.

През пролетта на 2018 г.
кооперацията разшири и рено-
вира обект от търговската ве-
рига КООП, който се намира
в с. Слатина и вече е предпо-
читан от населението заради
предлаганото разнообразието
от стоки и социално справед-
ливите цени.

РПК "Стратеш" гр. Ловеч
стопанисва общо 16 обекта, 12
от които са включени във ве-
рига КООП. Точно тези обек-
ти реализират 88 на сто от сто-
кооборота на кооперацията.

� РПК "Стратеш" гр. Ловеч членува в КС Ловеч
� Обединява 1490 член-кооператори, от които 183

са на възраст до 35 години
� Основната търговска дейност е търговия на едро

и дребно
� Обслужва 32 населени места, с общо население

50 178 души
� Стопанисва пряко 16 търговски обекта, от които

12 са част от веригата "КООП"

Âèçèòêà

РПК „Стратеш“,
уверено и устой
РПК „Стратеш“,
уверено и устой
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Директорът на Институ-
та по лидерство при УниБИТ
и председател на Редакци-
онния съвет на в. ЗЕМЯ, "Ру-
сия днес" и "Китай днес"
проф. Димитър Иванов в ин-
тервю за ПИК ТВ коменти-
ра редица теми, свързани с
актуалните събития в Бъл-
гария и света. Сред тях са
въпросите: Защо след Мюн-
хенската конференция по
сигурност в света има по-
вече несигурност. Къде е
България в сблъсъка ЕС -
САЩ - Русия - Китай? С как-
во се занимаваха световни-
те лидери на фона на масо-
ви протести и политически
кризи в различни точки на
Европа и обявеното от аме-
риканския президент Тръмп
извънредно положение?
Какво ще ни донесат визи-
тите на вицепрезидента на
САЩ Майк Пенс и на рус-
кия премиер Дмитрий Мед-
ведев?

Два са подходите за ана-
лиз според проф. Иванов -
от частното към общото и
от общото към частното. Ка-
то се тръгва от общата кар-
тина през последните годи-
ни, се вижда тежка криза
на либералния световен мо-
дел и неговата промяна към
многополюсен свят. Хегемо-
нът САЩ е най-силната и
най-демократичната държа-
ва, но това все повече за-
почва да се употребява в
минало време. И затова ве-
че се оформят нови поли-
тически центрове.

Всеки цивилизационен
модел е с основа културата
и религията, анализира про-
фесорът, като даде пример
с англосаксонския, славя-
но-православния, романо-
гарманския модели. Също
така посочи за нови цент-
рове - ислямския, китайс-
кия, индийския културен мо-
дел. Проф. Иванов подчер-
та, че трябва да се позна-
ват и уважават всички тези
модели и реалии. Противо-
речията са социални и мо-
рални и не бива да се от-
насяме с пренебрежение
към другите културни моде-

ли, категоричен е той и да-
де пример с държави от ЕС
и НАТО като Унгария, Че-
хия и Словакия, които по-
ддържат добри и конструк-
тивни политически и иконо-
мически отношения с Русия,
особено в областта на енер-
гетиката, което им гаранти-
ра стабилност и проспери-
тет. Освен хегемона САЩ,
претендиращи за активни
участници в новия световен
ред са страни като Китай и
Русия. Това води до наблю-
даваното днес изостряне на
отношенията, защото Съе-
динените щати трудно отс-
тъпват позициите си.

Отказът от участие на

ни принципи, а САЩ отс-
тъпват от тях.

ЕС и НАТО все повече
се превръщат в клишета.
Брекзит е пример за без-
силието на брюкселската
администрация, смята Ива-
нов. Хората стават еврос-
кептични, защото вече не
вярват на празни чиновни-
чески словоблудства. Въп-
росът е защо нас ЕС и НА-
ТО продължават да ни уст-
ройват, реторично попита
експертът. Проблемите на
България се задълбочават
от неясната външна поли-
тика, която водим. Премие-
рът Борисов през послед-
ната година като че ли ос-

държат над нивото на БСП.
И не е въпросът в БСП, а в
огромното и растящо недо-
волство на обществото, ко-
ментира Иванов.

Ако опозицията не е в
парламента, това допълни-
телно намалява и сваля ле-
гитимността на правителст-
вото, подчертава дългого-
дишният наблюдател на по-
литическите процеси. Гла-
сът на БСП вече има нуж-
ната обществена чуваемост,
затова излизането от пар-
ламента е крясък, вик, до-
ри и демократичната про-
цедура да предполага пар-
ламентарно участие. Техно-
логията на налагане на ре-

Ïðåäñðî÷íè èçáîðè ó íàñ ùå èìà, çàùîòî ïðàâèòåëñòâîòî ãóáè ëåãèòèìíîñòòà ñè,
êàòåãîðè÷åí å äèðåêòîðúò íà Èíñòèòóòà ïî ëèäåðñòâî êúì ÓíèÁÈÒ

Ïðîô. Äèìèòúð Èâàíîâ: Ñâåòúò ñå ïðåêðîÿâà,
Ðóñèÿ è Êèòàé ñà íîâèòå ôàêòîðè
Ïðîô. Äèìèòúð Èâàíîâ: Ñâåòúò ñå ïðåêðîÿâà,
Ðóñèÿ è Êèòàé ñà íîâèòå ôàêòîðè

сега Борисов и затова от-
говорността е негова, каз-
ва проф. Иванов.

БСП е в подем, опитай-
те се да разсъждавате в та-
зи посока, защото смени-
ха подхода в управление-
то и прилагането на поли-
тиката си. Различни са от
тези по времето на Сергей
Станишев.

Президентът Радев
води национално
отговорна политика
и би изместил по-скоро
патриотите, а не БСП,

смята Иванов. Архиглупаво
е, когато си държавен гла-
ва, да се връщаш назад и
да правиш партия. Затова
Радев партия няма да пра-
ви, а му остават и още 8
възможни години мандат.
Има и негативния опит на
Петър Стоянов и на Георги
Първанов, припомни Ива-
нов последващата кариера
на бившите президенти, ко-
ито оглавиха политически
партии.

Партия му се приписва,
защото не се е изказал с
правилен политически език.
Това, че би работил с пар-
тия, която е близка до по-
литическите му принципи,
не значи, че ще я създава,
каза Иванов.

По отношение на криза-
та във Венецуела, според
него президентът Николас
Мадуро трябва да се оттег-
ли един ден, щом се е стиг-
нало до подобна кризисна
ситуация. Но това трябва да
става през мирен процес,
а не под външен натиск. За-
що парите от Венецуела да
не се движат през Бълга-
рия, нали говорим за сво-
бода на движение на хора,
стоки и капитали, това е де-
мокрацията. Тези пари са
дошли през американски
банки. Защо не ни кажат къ-
де са отивали тези пари.
Знаково е, че шефът на
ДАНС мълчи по темата, каз-
ва професор Иванов. Исто-
рията с Гебрев според него
е мистификация, защото се-
лективно ни се поднасят по-
дозрения, дори не факти.

Няма факти и доказател-
ства, че някой се е опит-
вал да отрови оръжейния
търговец Гебрев. Нагнетява
се напрежение, за да се
развие русофобията. Няма
дори ясна драматургия, има
толкова хранителни отравя-
ния. Лъжат ни некадърно,
иронизира ситуацията
проф. Иванов пред журна-
листката Ива Николова от
ПИК.ТВ.

тава инициативата за взи-
мане на непопулярни реше-
ния на своите заместници,
напр. на Цветан Цветанов.
Последният предопределя
законодателни промени, от
които Борисов после се
разграничава.

Проф. Иванов

определи хода на
Корнелия Нинова
за напускане на
парламента като
правилен, макар
остър и рисков.

И това ще е коректив по
отношение на политиката
на управляващите. Румен
Овчаров, който не е при-
върженик на Нинова, нап-
ример е подкрепил хода й,
даде пример професорът.
Така или иначе Цветанов от-
ново щял да свежда чужди
нареждания през сферата
на законодателството.

Предсрочни избори ще
има, защото правителство-
то губи легитимността си,
макар че социолозите го

шения от мнозинството ве-
че е така отработена, че
опозицията не може да я
преодолее.

Всички използват сега
ДПС, за да се оправдават,
казва проф. Иванов, който
изрази респект към създа-
теля на ДПС Ахмед Доган,
с когото периодично разго-
варял и следял политичес-
ките му послания. Планът
му за икономическо догон-
ване например би бил мно-
го ползотворен и дори Бо-
рисов като национален ли-
дер би могъл да реализира
подобна политика.

С мандата на ГЕРБ е въз-
можно да се направи това,
което предлага Доган, смя-
та проф. Иванов по отно-
шение на идеите на почет-
ния лидер на Движението,
изразени в традиционната
му предновогодишна реч в
края на 2018 година. Това е
изходът. Въпросът е кой да
поеме инициативата. Доган
я пое, но ДПС не е нито
първата, нито втората пар-
тия. Въпросът е кой коман-
два парада. Командва го за-

Израел и Франция в сре-
щата по сигурността в Мюн-
хен също е знаков според
Иванов. Тази конференция
от години се стреми вер-
бално да регулира отноше-
нията между държавите, ко-
ито иначе са в напрежение
по между си.

Сега светът се прекро-
ява. А тръгне ли светът да
обува кундурите, отказвай
се от цървулите, не можеш
да го спреш, както казва-
ше Хайтов, послужи си с
образност проф. Иванов.

Аналог на Мюнхенска-
та среща е предходната
среща в Полша, на която
САЩ се опитаха да откъс-
нат източните държави от
сферата на влияние на Ру-
сия и Китай.

Двойно по-скъпият
компресиран и втечнен
газ не може да бъде
алтернатива на руските
енергийни доставки,

подчертава Иванов. Колко-
то и парадоксално да зву-
чи, Китай отстояват пазар-

Лидерите на Русия и Китай Владимир Путин и Си Дзинпин ще имат все по-решаваща роля в световните събития
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- Как ще се отрази евентуалното
забавянето на икономическата динами-
ка в еврозоната върху българската
икономика?

- Вярно е, че преобладават очаква-
нията за забавяне на икономическата
динамика в еврозоната. Трябва обаче да
се съгласим, че доминира също и
инерцията в мисленето - политическото
напрежение се свързва неизменно със
спад в икономическия растеж. История-
та показва, че нерядко така се случва,
но не e задължително. В конкретния
случай догадките отиват твърде далеч,
като едва ли не се очаква разпадане на
ЕС. Аз мисля, че това си е безотговор-
но и злонамерено заиграване. Полити-
чески напрежения в ЕС съществуват и
ще съществуват и в бъдеще, но да се
предвижда техният разрушителен за
съюза ефект е категорично неприемли-
во. Убеждението ми идва от силното и
необратимо желание на европейците да
изградят една уникална Европа на
бъдещите качествено различни между-
държавни взаимоотношения. За съжале-
ние, непремерени и пресилени негатив-
ни пророчества съществуват и у нас,
много повече в търсене на оригинал-
ност и на избиратели на всяка цена,
отколкото като следствие от сериозни и
ангажирани оценки. Долавят се също и
самодоволни нотки, като не си даваме
сметка, че най-потърпевши от евентуал-
ни разрушителни политически напреже-
ния в ЕС ще бъдем ние, нашата опаш-
карска България. Препоръчва се като
алтернатива идеята за "Европа на
нациите", като поради незнание или
съзнателно се премълчава, че ЕС е
замислен и се осъществява като "Евро-
па на нациите" и нищо повече.

Да се върнем към икономиката.
В сила е максимата, че в икономиката
няма истински екзогенни, а само ендо-
генни фактори. Всичко опира до същ-
ността и характера на вътрешното
макроикономическо управление. Ако
човек бездейства през горещите летни
дни и не си оправя покрива на къщич-
ката, през зимните дни ще се сблъска с
разрушителни "екзогенни" факторни
въздействия. Има основания за пред-
виждане на по-трудно икономическо
време за еврозоната, но при нас фак-
торните въздействия са по-различни.
Ние не проправяме пътища в джунгла,
ние се движим по добре отъпкани
пътища. Ние сме опашкари и ни пред-
стои много наваксване, преди всичко
във вътрешен план. Оправданието с
негативното действие на екзогенни
фактори е удобно, но истинските причи-
ни трябва да си ги търсим в нас сами-
те. Практиката показва, че кризисната
зараза се придвижва по незнайни
канали, но икономиката на България
може и следва да намери пътища и
възможности за изпреварващо (а не
изоставащо) развитие.

- Готови ли сме за лош сценарий?
- Ние никога не сме били готови за

действие при лош сценарий. И сега не
сме готови. Ние живеем в наш собствен
измислен свят. Задоволяваме се със
скромни порцийки и пропускаме въз-
можността да си приготвим пищен
обяд. Опияняваме се от темпове на
икономически растеж от около 3 процен-
та, които изглеждат прилично на фона

на европейските проценти, но не забе-
лязваме, че пропастта между средноев-
ропейското равнище и България непре-
къснато нараства. За да сме готови на
лош сценарий, трябва да имаме резер-
ви. Резервите се трупат с експанзионис-
тична икономическа политика. Капита-
лите и инвестициите, както и хората,
субективният фактор, акумулират иконо-
мическите резерви. През последните
десетина години инвестициите в бъл-
гарската икономика са замръзнали на
равнище от около 18-19 млрд. лв.?! Да
се чуди човек как се формират темпове-
те (макар и мижави) на икономически
растеж при замразена инвестиционна
активност и ниска технологична среда.
Същевременно български капитали
напускат поголовно страната. За пос-
ледните три години например (2016-
2018 г.) средногодишно повече от
3 млрд. евро български капитали напус-
кат страната (т.е. примерно една трета
от вътрешните инвестиции!). Да не
говорим за обезкръвяването на населе-
нието чрез систематична емиграция.
Ние обаче не очакваме лош сценарий,
ние се чувстваме абонирани за добри
сценарии, без обаче да създаваме
предпоставки за това.

- Какво бихте посъветвали управля-
ващите, за да преодолеем задаващия се
период на турбулентност?

- Управляващите сякаш не усещат
предизвикателствата на времето. Имам
чувството, че се намираме във втората
половина на 80-те години на миналия
век. И тогава имахме позитивни темпо-
ве на икономически растеж, но напълно
недостатъчни в сравнение със заобика-
лящата ни действителност. Тръгнахме
през 50-те години наравно с Гърция и
се събудихме 30-40 години по-късно
изостанали на десетки години от нея.
В началото на текущия ни век вървяхме
ръка за ръка и рамо до рамо с нашата
северна съседка Румъния, а две десети-
летия по-късно отчитаме, че БВП на
човек от населението в Румъния преви-
шава нашия с около една трета! Какво
не ни достига? Робуваме на щампи.
Втълпили сме си, че т. нар. финансова-
та стабилност (по начина, по който я
разбираме) е всичко, което трябва да
постигнем - останалото очакваме да
дойде от само себе си (но не идва!).
Гледаме да удовлетворим и задоволим
партийните си активисти - те са тези,
които ще осигурят партийното домогва-
не до властовите кранчета, т. е. проспе-
ритета на партийните фирмички. Не
забелязваме, че в тази гонка си съсип-
ваме машинката, ръждясват трансмиси-

Проф. д-р ик.н.

Гарабед
МИНАСЯН,
Институт за
икономически
изследвания
на БАН

Ние никога
не сме били
готови за
действие
при лош
сценарий.
И сега не
сме готови

Èíâåñòèöèèòå ñà çàìðúçíàëè,
òðÿáâà äà ïðîìåíèì
èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèòèêà

ите и започва буксуването. Корупцията
е чисто политически въпрос, тя може да
се свие до относително приемливи
равнища при наличие на реална поли-
тическа воля. Лошото функциониране
на институциите е следствие от мека
политическа обвивка - преднамереният
възнаграждаван лобизъм ерозира
инвестиционната среда. Реалното
разделение на властите е немислимо без
съзнателно политическо движение в
прогресивна посока. Антидефицитният
бюджетен радикализъм се възприема
едва ли не като истина от последна
инстанция (всъщност е зомби инстру-
мент). Всичко това формира едно
активно въздействие (за съжаление,
негативно) на настройката върху база-
та, в противовес на все още живата, но
погрешна марксическа постановка.

- Нуждае ли се от промяна нашата
икономическа политика с оглед на
задаващите се трудности?

- Безусловно. Но не толкова поради
т. нар. задаващи се трудности, а по
принцип. Не е нужно да се търси
магическа пръчка в икономиката -
такава няма, макар че опитите за
нейното откриване продължават. Сега
на дневен ред е включването ни в
еврозоната, което очакваме с илюзията
на болен, който си мисли, че му е
необходимо само да отиде до Божи гроб
и болежките му автоматично ще изчез-
нат. Няма автоматизъм в икономиката.
Ясно е какво трябва да се направи,
трябва само да се направи - мъчително,
но резултатно!

- Споделяте ли песимизма за близ-
кото бъдеще на европейските икономи-
ки, който се е настанил в експертното
общност и финансовите институции?

- Не, аз не споделям този песимизъм
и подобна обреченост. Аз мисля, че
Европейският съюз ще продължи успеш-
ния си уникален поход напред. Никой от
архитектите на европейското семейство
не се е заблуждавал, че ще бъде лесно.
Не, не е било лесно, не е лесно и няма
да бъде лесно. Обединението (в каквато
и да е форма) на десетки европейски
държави, всяка от които със свои собст-
вени традиции, самочувствие, а ако
щете, и комплекси, нерядко с латентно
съществуващи междустранови противо-
речия и противоборства, не може да е
безпроблемно. Някои от трудностите се
предвиждаха, други се появиха сякаш
изненадващо, сигурен съм, че в бъдеще
ще се появяват и немалко засега непред-
видени и непредвидими трудности. Не
би могло да бъде иначе. Гаранция за
съществуването на Съюза обаче е
демонстрираното твърдо и непоколебимо
желание на европейците да изградят
Европа като свой собствен дом, без
своенравни империалистически домогва-
ния, при всеобщо уважение и въз осно-
ва на общоприети принципи на демок-
ратично управление. Европа има неоце-
ним потенциал и ще намери точните
решения. Всички ние чувстваме огром-
ните позитиви от функционирането на
съюза, особено и най-вече ние от пери-
ферията, като, за съжаление, далеч не
винаги си даваме сметка колко много й
дължим. За мен ЕС е единственото
бъдеще на Европа, както и че ЕС е
единственото бъдеще на България.

От БГНЕС



ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Година III. Брой 7.

Левски
î 10



приложение
ПАТРИОТ

ЗЕМЯ 19 ФЕВРУАРИ 2019

ВТОРНИК

"Срещу дебелите стени на
робството, градени с векове, не е
достатъчен само един вихрен
удар. Непрекъсната енергия,
упорита работа и вседневни
щурмове - и тогава пред нас не
може да устои най-здравата
крепост на тираните.

Малцина са борците, които
неуморно могат да отправят
своята духовна мощ върху подко-
паваната скала. Левски бе един от
тях. Редом с бурния копнеж за
свобода в него имаше и отмерено-
то спокойствие на вечно бдящия
борец. И от село на село, от град
на град вървеше той и сплиташе
огнената мрежа на бунта, в която
да бъде уловено и обезсилено
чудовището на тиранията. От дом
на дом, от кръстопът на кръсто-
път спираше той и хвърляше
светлите семена на свободата -
пламтящи искри от сърцето си. И
в черната нощ на робството и
отчаянието като рубинени звезди
пламваха революционните коми-
тети. Из сбутаните селца на
Балкана, из полетата на Северна
България, в Тракия, чак до Скопс-
ко отиваше той и зовеше народа
към бунт. Апостол, истински
апостол на свободата.

Весело, бледо лице, озарено от
лъчите на пламтяща душа. Син-
кави очи, горящи в мисли и
напрежения. И ведно със звънки-
те песни на бодрия веселяк като
тътен на вулкан се носи тежкият,
бурен зов на вожда, който зове
задрямалите войници за утреш-
ния бой. В задимените кафенета
на малките занаятчийски градче-
та, прихлупените балкански
колиби, по седенки и читалища -
навред гърми неговото слово.
Навред отворени обятия, навред
предателски очи и низамски
потери.

Пред смаяните очи на своите
приятели той върви непоколебим
до зиналата уста на гибелта.
Всеки миг - опасност, всяка
стъпка - риск. Но Апостолът има
велика смелост.

В Цариград той е търговец на
коприна, в Ловеч е калугер и
просяк. В Сопот полицията
залавя палтото му ведно с някои
книжа и обръща камъните, за да
го намери, а в същото това време
по стръмния Шипченски проход
бързат трима души: старец и две

Ëåâñêè!

калугерки. Под смирената калугер-
ска дреха гори бунтовното сърце
на Левски. Другата калугерка е
леля му Христина.

В Никопол Левски е прегър-
бен, с превързана глава слуга.
От Карлово за Пловдив той
спокойно язди редом с потерята
на хаджи Исмаил, която току-що
е претърсила цялото Карлово
заради този неуловим фантом. И
ведно със смелостта в сърцето му
цъфти благородно презрение и
спокойствие.

В учителската стая в Сопот
има комитетско тайно събрание.

Неочаквано една полицейска
хрътка се вмъква, за да шпиони-
ра. Шепот и трепет между всички
присъствуващи.

- Вън, подлец! Аз съм Левски!
Иди ме предай на полицията.

Плесница еква в стаята и
предателят се измъква, смазан от
нечуваната смелост...

И все тъй самоотвержен и
горд, спокоен и неуморим, върви
Апостолът и пръска в черните
бразди на робските души своите
живи огнени семена. Пред старци
и младежи, пред учени и прости,
пред селяни и граждани -  навред

разлиства той великата книга на
революцията, революция, която
няма за цел да освободи народа
само от властта на султана. "Не
ни трябва нов султан, а човешка
свобода и равенство..."

Бедните знаят какво иска
Левски, но и чорбаджиите знаят,
че този "чапкънин" съвсем не е
техен приятел. Като турски ходжа
се промъква Левски с една четица
от 15 души при хаджи Мустафа в
село Асакърово и с револвер в
ръка напомня на бея да не мъчи
селяните. Като български поп -
при чорбаджи Стефан в Търново,
за да му посочи стоманеното
острие на камата си.

Няма предел неговата смелост,
няма удар, който да съкруши
неговата воля и твърдост. И
когато, предаден, ранен и изпра-
вен пред съда в софийския конак,
Левски вижда книжа и портрети,
когато узнава предателството, той
все пак остава хладен като гра-
нит.

"Аз съм Левски, аз върших
всичко, по моя заповед бяха
политическите убийства. Никого
от тези не познавам..."

На 22 февр. 1873 год. край

софийските казарми се тълпеше
любопитен народ. В зимния
предутрен здрач се мяркаше
черният силует на бесилката.
Студеният вятър свиреше в коми-
ните, провираше се през тълпата
и поклащаше въжето. Ето колата.
Турци, селяни, цигани - всички
очакват любопитното зрелище.
Жените и децата се приповдигат
на пръсти. Но от колата измъкват
полумъртъв човек. Левски, неумо-
римият бунтовник, гордият апос-
тол на свободата, не пожела да
достави със смъртта си удоволст-
вие на властниците. В тъмната
февруарска нощ той жестоко
разби главата си в дебелите
хладни стени на затвора - сякаш
те бяха същите стени на грамад-
ния затвор, който цял живот той
руши, сякаш това бяха железните
пръчки на клетката, върху които
настръхнал се удряше затворен,
обезкрилен орел..."

Христо СМИРНЕНСКИ
Произведението е написано

по повод 49-aта годишнина от
обесването на Васил Левски и е

публикувано във в. "Народна
армия",г. ІІ, бр. 13 от

4 март 1922 г.

Христо Димитров Измирлиев
(Смирненски) е роден на 17 сеп-
тември 1898 г. в град Кукуш, къде-
то получава първоначалното си об-
разование. През 1912 г. започва
Балканската война и българските
войски освобождават Кукуш. През
1913 г. градът е опожарен от гръц-
ките войски и семейството на Ди-
митър Измирлиев заедно с хиля-
дите бежанци се отправя да търси
спасение и препитание в София.

От 1915 г. по примера на по-

големия си брат Тома Христо за-
почва да сътрудничи на хуморис-
тичните издания - най-напред на
вестник "К'во да е", където за пръв
път се подписва с един от най-из-
вестните си псевдоними като ху-
морист - Ведбал. От следващата го-
дина той публикува хумористични
стихове и фейлетони в "Българан",
"Родна лира", "Художествена седми-
ца", "Смях и сълзи", "Барабан",
"Сила". Необикновено находчив и
плодовит, Ведбал, въпреки младост-
та си, става един от най-търсените
и популярни за онова време хумо-
ристи. През 1917 г. за пръв път се
подписва с псевдонима Смирненс-
ки, с който остава в класиката на

българската литература.
През май 1917 г. Христо е при-

нуден да постъпи като юнкер във
Военното училище, но въпреки су-
ровото казармено всекидневие про-
дължава да пише и да публикува в
хумористичните издания. През
1918 г. излиза първата му книга
"Разнокалибрени въздишки в сти-
хове и проза".

Силно въздействие върху идей-
ното развитие на младия поет оказ-
ват Октомврийската революция и
Войнишкото въстание през 1918 г.
Отвратен от жестокостта, с която
правителството потушава въстани-
ето, Христо Измирлиев твърдо ре-
шава и напуска Военното учили-

ще. През пролетта на 1920 г. е при-
ет за член на комунистическия мла-
дежки съюз, а през следващата -
на комунистическата партия.

През ноември 1919 г. по реше-
ние на партията започва да изли-
за седмичното хумористично худо-
жествено-литературно списание
"Червен смях". Участието на Смир-
ненски в списването му има ре-
шаващо значение за него - хумо-
рът му става все по-социално на-
сочен... В края на февруари 1922
г. партийното издателство - Общо
работническо кооперативно дру-
жество "Освобождение" - отпечат-
ва лирическата сбирка на Смир-
ненски "Да бъде ден!".

10. ÁÅÇÑÌÚÐÒÍÈßÒ ÀÏÎÑÒÎË ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÀÒÀ
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У нас има една цър-
ква, строена през 13.-
14. век и напълно запа-
зена до днес. Тя се на-
мира в село Царевец,
хвали се кметът на мез-
дренското село Марга-
рита Петкова, цитира-
на от вестник "Стан-
дарт". Притисната от те-
жестта на годините,
църквата отдавна не е
действаща. Оригинал-
ният й железен ключ
държи само кметът. По-
лучава го от предшест-
веника си, той - от своя.
И така - години назад.
Никой не знае от кога
този ключ се предава
от управник на управ-
ник.

Íàé-ñòàðàòà öúðêâà íà Áàëêàíèòå å
êðàé ìåçäðåíñêîòî ñåëî Öàðåâåö

вана и достроявана.
Има и запазени надг-
робни паметници, кои-
то според специалисти-
те са шедьоври на ка-
менната пластика.

През 1965 година е
обявена за национален
паметник на културата.
Когато е строена, село-
то се наричало Влашко
село. Името му идвало
от овчар, който лете ми-
навал Дунава от Влаш-
ко с овцете си и ги па-
сял в неговите околнос-
ти.

В църквата са оце-
лели и стенописи, ня-
кои правени по-късно,
но икони няма. Инте-
ресно е, че има зидан

ква има и друга забеле-
жителност. При нахлу-
ването на турците през
14. век тя била запазе-
на, но поругана. Нашес-
твениците изболи очите
на светците от стенопи-
сите. Местните хора, ко-
ито се молели в храма,
запълнили дупките с во-
сък.

Частици от восък би-
ли открити години по-
късно при реставрация-
та. Има и други любо-
питни подробности - на
сцената с тайната вече-
ря от двете страни на
Иисус са изрисувани ан-
гели.

Влашко село, наре-
чено по-късно Царевец,

Става въпрос за цар
Иван Шишман, което
говори, че селото и зе-
мите около Враца са
принадлежали към Тър-
новското царство, не
към Видинското на бра-
та на Иван Шишман -
Иван Срацимир.

В селото бил осно-
ван таен революционен
комитет за борба за ос-

Старото борческо село
Голямо Суванли, близо до
Ивайловград, наричано от
турците Алтън Суванли, наб-
роявало 700 къщи, с около
3200 жители

Чумната епидемия в на-
чалото на XVII век унищо-
жава масово населението и
принуждава останалите жи-
ви да се преместят на дес-
ния бряг по течението на Бя-
ла река. Поради гористия те-
рен по-малка част от тях се
заселват на високото бърдо и
така се основава ново село с
две махали, които по-късно
се оформят в две села - Гор-
но и Долно Суванли.

Село Долно Луково (сега
в община Ивайловград) се
е намирало в пределите на
Северна Византия и това
обяснява ранното приемане
на християнството, разказ-
ва туристическият портал на
Родопите. До 1750 г. център
на християнската религия е
мъжкият манастир "Свети
Георги". Непосредствено след
чумната епидемия и премес-
тване на местоживеенето от
дясната страна по течение-
то на Бяла река необходи-

вобождение, а клетвата
си революционерите по-
ложили в църквата.

В една от книгите
има приписка от 1756
година, която гласи:
"Поп Кръстю от Влаш-
ко село купи тая книга
от поп Тодор в лето
1756. Велика нужда бе-
ше. Чума по Загоре."

По време на чумна-
та епидемия свещени-
кът отишъл на кон в
Русия, откъдето донесъл
12 църковни книги, ко-
ито се пазят до днес.
По едно време ги пре-
нася в една от пещери-
те, където хората се спа-
сявали от чумата. Там
продължил своето слу-
жение.

Църквата "Свети
Николай" рано е стана-
ла тясна за влашкосел-
ци. Затова през 1882-
1883 г. си строят нова -
"Свети Димитър". Но-
вата също се прочула с

килийното си училище.
В него се учели и мла-
дежи от околните села,
което направило село-
то важен просветен цен-
тър.

Днес действаща е са-
мо новата църква, ма-
кар двете да се нами-
рат близо една до дру-
га. В новата се събират
на служби, на Великден
заедно боядисват яйца-
та си. Кметът Марга-
рита Петкова смята, че
старата църква може да
оживи селото, като го
направи туристическа
дестинация.

И сега идват турис-
ти, които искат да видят
най-стария храм на по-
луострова. Тя може са-
мо да им отключи хра-
ма и те да го видят. А
може да има и водач,
който да разказва него-
вата чудна история -
част от голямата духов-
на история на България.

Църквата има за
патрон свети Николай.
По вид е еднокорабна,
едноабсидна. Оцеляла
е, защото е зидана от
камъни, споени с хоро-
сан. Стените й са дебе-
ли 1 метър.

Над входа има над-
пис, на който е изписа-
на годината 1747-а. Ве-
роятно тогава е укреп-

иконостас, което говори
за нейната старост. За-
щото първите издигна-
ти у нас християнски
църкви са имали таки-
ва иконостаси. Дърво-
резбованите се появяват
по-късно. А зиданият в
"Свети Николай" днес е
единственият в Бълга-
рия.

Тази допотопна цър-

се намирало на грани-
цата на цар-Шишмано-
вото царство. До него
има и римски път, пок-
рит с каменни плочи.
Доказателство са изсе-
чените в близките до се-
лото пещери три родо-
ви знака на Шишман.
Същите знаци са били
изобразени и върху мо-
нетите, които той е сякъл.

È Ðîäîïèòå ïàçÿò õðàì íà íàä 200 ãîäèíè
мостта от храм нараства.

Било още по османско
време и почти невъзможно
било да се вземе разреше-
ние за строеж на църква. За-
това местните хора постъ-
пили хитро и казали на бея,
че строят обор, в който пре-
минаващите пътници да мо-
гат да оставят животните си
за през нощта. Като поглед-
нете църквата отвън, ще ви-
дите, че наистина по форма
наподобява на обор - никак-
ви украси, никакви куполи
и камбанарии.

Местните хора явно би-
ли голяма работа, защото
според легендата запретна-
ли ръкави и крачоли и ус-
пели да построят църквата
"Св. св. Константин и Еле-
на" само за седем дни. При
това работели предимно но-
щем. А когато една сграда
била завършена и покрита,
османските власти нямали
право да я съборят. Година-
та била 1806-а.

Освен че не можело да
се строят църкви, съвсем пък
и дума не можело да става
да се издига камбанария (и
то на направена с хитрост цър-

ква!). Затова на едно дърво
хората вързали дървено кле-
пало и казват, чак до Горно
Луково се чувало. Клепалото
днес го няма, но дънерът в
двора на църквата е от също-
то онова дърво.

Може би сте виждали
много църкви. Може би сте
виждали и много стари цър-
кви. Но тази със сигурност
е по-различна от всички тях
поради няколко причини.

Всички стенописи в хра-
ма "Св. св. Константин и
Елена" са правени от мест-
ни художници, които са ри-
сували директно върху гли-
нената мазилка. Използва-
ли са само естествени бои,
направени от растения. А
сцени като Страшния съд са
нарисувани според разбира-
нията на художника. Прелю-
бодеецът е с камък на врата
си. Лъжецът е обесен за ези-
ка си. Дяволите са като из-
лезли от детска книжка с кар-
тинки, а в казани тук-там се
варят грешници с неизясне-
ни грехове.

Друго нещо, което рядко
ще срещнете в старите бъл-
гарски църкви, е, че тя има

две отделения за миряните,
мъжко и женско. Дори кръще-
нието се е извършвало в оп-
ределените за това места, ка-
то мъжката рожба е кръщава-
на в мъжкото отделение, а жен-
ската - в женското.

Всяка дръжка на дървени-
те столове за вярващите е с
форма, различна от всички
останали.

Това е една от малкото
църкви, в които имат аязмо
в самия олтар.

В селото е имало човек,
който е бил монах в Света
гора и той е донесъл поли-
лея на църквата оттам. За
блясъка на олтарните врати

е използван златен прашец,
който е бил нанасян с кате-
рича опашка.

И до днес, над 200 годи-
ни по-късно, са запазени
прекрасните гравюри на ико-
ностаса, изобразяващи бо-
гатото разнообразие на сел-
скостопанските култури, от-
глеждани в този регион.
Изографисаните икони по
стените са разкрили своя
блясък само като са били из-
мити със солена вода и са
възстановили истинските си
цветове, а женското отделе-
ние е превърнато в своеоб-
разен музей на селския бит
от онези времена.



12
19 ФЕВРУАРИ 2019 ВТОРНИК
приложение ПАТРИОТ

ÂÚÐÕ

Джоко Росич (Джордже
Мирко Росич) е български
актьор от смесен произход,
участвал в над 110 филма.
Роден е на 29 февруари
1932 в Крупан, Кралство
Югославия. Майка му е
българка, а баща му -
сърбин. През 1951 година
емигрира в България по
политически причини.
Завършва икономика и
школа по радиожурналисти-
ка, след което работи 17
години в БНР. Снима се в
български, унгарски и
сръбски филми. Женен е,
има две деца и четирима
внуци. Джоко Росич е
любител и колекционер на
оръжия, най-вече ножове.

 - Как се чувства един
толкова известен актьор,
станал вече на 81 години?
Кое е най-преломният
момент във вашия живот?

 - Този въпрос има
смисъл, затова защото аз
бях 17 години журналист в
Националното радио и
случайно попаднах в един
филм - "Хроника на чувст-
вата". Това беше преди
повече от половин век. Аз
взимах неплатена отпуска
от радиото след това, за да
се снимам във филми. Има
2 преломни момента в моя
живот Единият е по време
на събитията в Чехия през
1968 г. - тогава мен ме
изгониха от радиото, защо-
то не бях български пода-
ник. Веднага след това
изгониха и съпругата ми
по една-единствена причи-
на, че съпругът й е чужде-

Äæîêî Ðîñè÷: Ñèíúò ìè óìðÿ çà ìè
 Въпреки че

имам 3 стенда
на сърцето
и съм почти
сляп, още

се чувствам
пълноценен

мъж

На стр. 13

Джоко Росич - легендата на българското кино, с дълбок глас и магнетичен поглед. На 21 февруари 2014
година си отиде един от най-въздействащите български актьори. Нека си спомним за него и почетем
паметта му с няколко от незабравимите му цитати. Поклон!

Интервюто е взето
на 1 март 2013 г.

нец. Тогава започнах ак-
тивно да се снимам. Аз
никога не съм си предста-
вял, че ще напусна журна-
листиката и ще стана
актьор. И така започнах
тук-таме да се снимам,
беше рехаво, но все пак си
докарвах някакви доходи.
След това снимах доста
филми. През 1976 г. се
снимах в един унгарски,
който се прожектираше и в
България. Той се казваше
"Под краката им свири
вятърът". Заглавието всъщ-
ност показва съдбата на
моя герой, тъй като те
накрая го обесват и под
краката му свири вятърът.
Това е един също преломен
момент в моя живот, защо-

то аз тогава все още не бях
убеден, че това е моя рабо-
та, и се чувствах като
пришълец, като чуждо тяло.
След завършването на
филма обаче се убедих, че
това нещо аз го мога. Това
е велико усещане и аз
почувствах, че това е моето
призвание.

 - Разбрах, че все още
продължавате да се снима-
те във филми...

 - Участвам все още,
никога не съм прекъсвал.
Последният филм, в който
играх, беше "Пъзел" на
Иво Стайков. Наскоро
имах покана да участвам и
в театрално представление.
Много пъти са ме канили,
но аз никога не съм го

правил, защото смятам, че
театралната сцена, театрал-
ният актьор е друга профе-
сия, че това не е за мен.
Много колеги могат и
едното, и другото, но аз
смятам, че не мога да бъда
театрален артист. А може и
да мога, но никога не съм
го пробвал. Покани ме
Влади Люцканов в Младеж-
кия театър, тъй като ще
правят някаква френска
пиеса с трима актьори, три
действащи лица и ме пока-
ни да бъда едно от тях. Аз
имах желанието да го
направя, но вече не мога,
защото съм сляп. Не мога
да чета и той не ми се
сърди, разбира ме. В кино-
то е друго, защото днес се
снима само един епизод и
аз мога да го наизустя.
Така че с кино ще продъл-
жавам да се занимавам, но
разбира се, все по-рядко,
защото роли за моята
възраст вече почти няма.
Но ако има някъде да се
играе някакъв старец, с
удоволствие ще го направя.

 - Във филма "Хан
Аспарух" вие участвате в
почти всички батални
сцени. Трудно ли ви беше?
Вярно ли е, че са ви взели
в киното само защото сте
умеели добре да яздите?

 - Не - това не е вярно!
Аз се научих да яздя зара-
ди един филм, а преди това
бях снимал много филми.

Трябва да ви кажа, че в
продължение на 35 години
аз яздих кон. Това беше в
сериала "Демонът на импе-
рията" на Вили Цанков.
Тогава 30 души актьори се
учихме да яздим, но после
колегите се върнаха по
театрите, а аз останах в
киното.

 - Прави впечатление, че
през миналата година и в
началото на тази си отиде
едно цяло поколение знако-
ви актьори, фаворити в
киното и театъра... С кого
от тях бяхте най-близък?

 - С всички бях приятел
и много близък. Даже този
понеделник, който отмина,
бях в Хасково на откриване
на паметна плоча на Геор-
ги Черкелов. Както знаете,
той е от Хасково, но от
цялата актьорска гилдия
май само аз бях там. Коста
Цонев си отиде, Наум
Шопов също, Велко Кънев,
Калата, Ачо... Това са все
мои приятели. С Хачо
Бояджиев често се виждах-
ме тук, в това кафене на
пазара Ситняково, където
сега говорим с вас. Права
сте, че си отиде цяло едно
поколение талантливи
актьори, а съвсем наскоро
изпратихме и Тошко Колев.

- Бихте ли разказали
някакъв спомен за някого
от тях?

С съпругата Лиляна
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èíóòêà, æåíà ìè ñå áîðè ñ ðàêà!
” Хубавите неща рано или

късно ще се случат. Историята на
човечеството не познава безк-
райни кризи. Има упадък, има стаг-
нация, а после следва възходът.
Това са обективни закони.
” За какво му е на един мъж

да прави каквото и да било в
живота си, ако няма една жена до
него, която да му каже: "Браво,
страшен си"!
” Днес всичко се е юрнало

нанякъде. Като ми кажат "Ще ходя
в Германия или Швеция", питам
"Що?". Отговарят "Щото там е ху-
баво". Чакайте, бе хора! Там не е
било вечно хубаво, направили са
си го. Което ще рече "Абе, копе-
лета, дайте да запретнем ръкави,
и при нас ще стане хубаво".
” Ако човек е сам на света,

няма как да е щастлив, няма от
какво да е щастлив. Човек трябва
да изгради живота си така, че
хората да не го мразят. Да не
казват "този е никой". Няма по-
голямо щастие от това да си зао-
биколен от хора, които те обичат
и уважават.
” Когато една жена спре да

навестява мислите ти, значи си
се излекувал. Има загуби, които
не се лекуват. Не е истина, че
душата е безсмъртна. Всичко уми-
ра, остава само направеното, съг-
раденото. Другото - престанеш ли
да го мислиш и преживяваш -
умряло е. Но пък тъгата е най-
красивото, най-градивното свойс-
тво на душата.
” Човек трябва да бъде отво-

рен и готин и да приеме добрите
неща от хората, с които е живял и
продължава да живее.

 - Какво да разказвам?
Както и сега в Хасково
искаха да кажа някакви
слова за Черкела, защото
ние сме приятели от 50
години с него. Работили
сме заедно, заедно сме
живели, обичали сме се. Те
случките са милиарди,
защото при актьорите,
когато се отиде на снимач-
ната площадка, всичко е
случка. Ние просто осиро-
тяхме, обедняхме. Аз ак-
тьорското съсловие не си го
представям без Наум Шо-
пов, Коста Цонев, без
Велко Кънев, без Калоян-
чев, без Тодор Колев...
Изведнъж си задаваш
въпроса: "Как така може да
ги няма?". Времето върви,
събитията отминават,
хората остаряват един по
един...

- Разбрах, че имате
проблеми със зрението.
Колко диоптъра са ви
очилата?

 - Не до диоптри ми е
проблемът - моето е дегене-
рация на ретината на двете
очи. Това не се оправя с
диоптрите...

 - И Стоянка Мутафова
има проблеми със зрение-
то, но чете с лупа?

 - Нейното е друго. Тя
има оптически проблем. Аз
и с лупа не мога да чета.
Това заболяване не се
лекува, а се получава от
прожекторите. Аз вече 50
години съм в тяхната
светлина.

- Имате ли други болежки?
- О, човек на моята

възраст има 2000 такива,
само че аз не им обръщам
много-много внимание.

 - Спортувате ли?
 - Вече не. Сега само

ходя. Добре, че и това
правя все пак.

 - Как приемате старостта?
 - Може да звучи като

клише, но е вярно: "Всяка
възраст си има своята
хубост". Аз не мога да се
оплача от годините си, от
състоянието си. Неотдавна,
като ме питаха какво е да
си на 81 години, казах:
това означава да си свобо-
ден, тотално свободен
човек. Както никога не си
бил да не зависиш от нищо
и от никого.

 - Да ви питам и за
сексуалните отношения на
един човек като вас?...

- Какво за секса? Всичко
зависи от психическата
нагласа на човек. Когато
той вътрешно е убеден, че е
мъж, че може, защо да не е
така? Аз нямам проблеми в
това отношение!

 - А как поддържате този
хубав тембър на гласа?

- Заради този глас ме
избраха да работя в радио-
то, но не го поддържам.
Пия, пуша, въпреки че
имам заболяването Райнике
- това са мехури на гласни-

те струни. Може да се
оперира, но не ми пречи
нито да дишам, нито да се
храня. А закога да се опе-
рирам? Питахте ме за
други болести. Имам 3
стенда в сърдечната област,
но и това преживях. Пър-
вия път ми правиха опера-
цията в болницата на
Чирков, а втората в "Току-
да" при Иво Петров. Съп-
ругата ми наскоро преживя
операция на жлъчката,
която направиха в "Токуда",
но сега вдигна висока
степен на кръвната захар и
е в МВР болницата.

 - Каква е диагнозата?
 - Рак. Страшна е, но се

надявам да се оправи.
 - С вашата съпруга се

запознавате в радиото...
- Да. Там се запознахме.

Ние и двамата имаме по
едно дете от първите си
бракове. Аз имам дъщеря,
която живее в Канада и по-
добре, че не е тук. А синът
ни загина преди почти три
години при един нелеп
инцидент. Задавил се е с
баничка и почина в подле-
за на Орлов мост. Беше на
51 години, има две дъщери,
които са наши внучки.
Имаме и правнук. Той беше
журналист от радиото,
Стоян Колев се казва.

 - Разбрах, че Кристина
Патрашкова е видяла
фаталния край на сина ви
в подлеза и тя ви е казала
някакви страшни неща...

 - Не. Не е тя. Видяла го
е една (извинявам се за
израза) патка, една патка
от нейната редакция. Това
се надявам да го публику-
вате - една патка го е
видяла.

- Как се казва тя?
 - Не знам, но и не

искам да знам! По-добре да
не ме среща, защото не
знам как ще реагирам.
Бяхме с Данчо Василев на
ей оная маса и тя участва-
ше в разговора и аз си
говорех с други хора сво-
бодно. Мислех, че съм сред
приятели.. И тя писала в
някаква страница как са
били заедно с моя син, как
той й е говорил много
добре за мене, и после
казва: "Аз бях там, видях
как краката му потреперва-
ха, а главата му увисна
като на куче". Как може
такова нещо?! Ето тук
седеше тази патка! (Ядосва
се - б. а.)

 - Лекарите нищо ли не
са могли да направят?...

 - Не, той е умрял за
минутка. Човек, като се
задави, спира да диша и
толкова. Но това са си
наши, семейни трагедии,
които на никого не пожела-
вам да му се случват.

 Интервю на
Александрина
РОКАНОВА

От сайта "Блиц"

” Жената трябва да бъде же-
на с всяко вдишване и издишва-
не. Когато се храни, когато спи,
когато се движи. Атмосферата на
жената е навсякъде. Не е в де-
монстративното разголване, то е
за мъже без въображение.
” Не сте ли забелязали, че

когато някъде се решава няка-
къв въпрос - има една типична
българска дума "Трябва да се...",
а никой не казва това кой, с
какви средства и кога трябва да

направи това нещо.
” Но така е с човека. Той

никога не пораства. Само остаря-
ва. И цял живот гони своите детс-
ки желания, своите детски комп-
лекси, своите детски любови ...
” На този свят няма сила,

която да спре майка, защитаваща
децата си, и млад мъж, бранещ
любовта си.
” Утрешният ден - нов и неп-

реживян, той ти носи следващото
удоволствие.

Със Стефан ДанаиловС Вежди Рашидов

Той каза
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Информира ни за
трудния път, по който
върви нейната държа-
ва, за противодействи-
ето, което среща от ре-
акционни среди срещу
редица мерки, които
предприема в интерес
на народа. "Ето, аз ви
каня да присъствате в
парламента, където ще
се обсъжда въпросът за
приватизацията на
индийските въздушни
линии. Ние сме про-
тив, но има заможни
кръгове, които искат
да ни лишат от това
олицетворение на дър-
жавата." В парламен-
та разискванията по
въпроса траяха брое-
ни минути. Народни-
те избраници с възму-
щение отхвърлиха
възможността незави-
сима Индия да се ли-
ши от своя символ -
националния граждан-
ски превозвач.

Отново се уверих в
силата, с която мили-
ардният народ отстоя-
ва своето достойнство.
Каква поразителна
разлика с поведението
на български управ-
ленци! В края на 90-те
години те подариха
БГА "Балкан" с активи
над милиард за сума,
с която може да се ку-
пи жилище в София.
Дошли от нищото, по-
лучили "своето", госпо-
дата дори не прочели
договора за привати-
зация, т.е. за дарение.
Сдобил се с фантас-
тична печалба, умели-
ят комбинатор от чуж-
бина се възползва от
престъпното невежест-
во на българските уп-
равници и взе да съди
държавата за допълни-
телни суми…

Подкупени от вра-
говете й, хора от ох-
раната през 1984 г.
убиха бележитата ли-
дерка. Индия се пото-
пи в скръб. Написах
съболезнователно пис-
мо на най-близкия й
човек - министър
Шейла Коул:

"Дълбоко съм пот-
ресен от злокобната
вест за трагичната ги-
бел на великата дъще-
ря на Индия, изтъкна-
тия политически деец и
държавник на съвре-
мието Индира Ганди.
В дните на болка и пок-
руса в съзнанието ми
ярко се откроява незаб-
равимият образ на же-
ната и лидера, която е
символ на многомили-
онна Индия. Светът

загуби един от бележи-
тите си миротворци".

Верността към тра-
дицията да се продъл-
жава пътят на Махат-
ма Ганди, Джавахарлал
Неру и Индира Ганди
наложи решението на-
чело на държавата да
бъде избран нейният
син - очарователният
въздушен ас Раджив
Ганди. За голямо съжа-
ление той също беше
сполетян от трагична-
та участ на своята ве-
лика майка. През 1991
г. го уби тамилска те-
рористка-камикадзе. И
неговият прах покри
индийската земя.

Незабравими са
топлотата, сърдечност-
та и дълбокото уваже-
ние, с които

приятелите
в Индия отбелязаха
1300-годишнината
на нашата
държава.

В  националния
юбилеен комитет за
честването решаващо
бе участието на ми-
нистъра на човешки-
те ресурси и развити-
ето Н. пр. г-жа Шей-
ла Коул, леля на Ин-
дира Ганди. Между
нас се установи дъл-
боко колегиално при-
ятелство. Много ак-
тивна роля играеше и
видният държавник
Бхатия, който оглавя-
ваше Комитета за ин-
дийско-българско сът-
рудничество. При все-
ки повод - на събра-
ния, в разговори или
срещи, той разказва-
ше с вълнуващи думи
за "уникалната страна
България". И той по-
несе удари от свои зло-
желатели, тъй като бе-
ше сред най-видните
представители на ща-
та Пенджаб. Сепара-
тисти терористи му ус-
троиха атентат в един
от храмовете. Полови-
ната от челюстта му бе
отнесена. С усмивка
разказваше, че не се
страхува от смъртта,
защото знае докога ще
живее. Предсказано му
е от прочут ясновидец.
Предложи да посетя
гадателя.

Като юноши често
чувахме израза "тъмна
Индия". Беглите ни
представи за страната
континент се свързва-
ха с исторически и ге-
ографски познания;
преди всичко като об-
раз на най-голямата ко-
лония на най-голяма-
та империя. По-късно
жадно поглъщахме
всяка информация за
обновлението на неза-
висимата държава и за
новия й лидер Джава-
харлал Неру.

Бяхме студенти и
гледахме по кинопрег-
ледите възгласите на
милиони въодушевени
индийци: "Хинди - ру-
си, бхай, бхай!" Впе-
чатляваха ни огромни-
те цветни гирлянди, с
които домакините пос-
рещаха своите гости.
Години по-късно пре-
живях топлите чувства
и гостолюбието на ин-
дийските приятели.
Любезните посрещачи
ни окичваха с венци от
цветя, а в хотела фоа-
йето и апартаментите
също ухаеха на специ-
фичния аромат от цве-
товете и багрите на
благословената земя.

Произведенията на
Рабиндранат Тагор и
"Откриването на Ин-
дия" от Джавахарлал
Неру разкриваха уни-
калната същност, нес-
равнимите мащаби на
душевността на великия
източен народ.

През 70-те години в
нашето партийно и
държавно ръководство
обсъждахме важни въп-
роси за икономическо-
то и културното сътруд-
ничество между Бълга-
рия и Индия. Участни-
ци в български делега-
ции докладваха за ува-
жението, с което са пос-
рещани в голямата
страна и за перспекти-
вите, които се разкри-
ват пред взаимноизгод-
ния българо-индийски
обмен. А

Индия беше сред
десетте най-разви-
ти индустриални
държави в света.

Людмила Живкова
често посещаваше Ин-
дия. След всяка визита
споделяше с възторже-
ни думи впечатления-
та си в безкрайни бе-
седи за същността на
индийската древна и
съвременна философия
и религия, за индийс-
ката душевност и т.н.

Èíäèðà Ãàíäè áå èçêëþ÷èòåëåí
ïðèÿòåë íà Áúëãàðèÿ
Бившият министър на културата Георги Йорданов си спомня
за многобройните контакти с милиардна Индия в откъс
от книгата "Притаени мигове. Срещи"

По нейна инициатива
в Делхи се откри Бъл-
гарски културен център.

Индира Ганди нап-
рави официално посе-
щение в България от 6
до 9 ноември 1981 г. От
самолета слезе и снаха
й Соня с двете си деца.
Сутринта бе паднал
първият сняг. Децата,
идещи от топла земя,
започнаха да се замер-
ват със снежни топки.
В тоя момент имени-
тата им баба поздравя-
ваше почетния гвар-
дейски караул.

Ha официалната ве-
черя в резиденция Бо-
яна тя се оплака, че
един от големите проб-
леми, с които трябва да
се справя, е страшната
раждаемост - около
30%. "А ние вземаме
обратни мерки. Надя-
ваме се да достигнем
десетмилионно населе-
ние" - каза Т. Живков.

"Де да имаме вашия
проблем!", засмя се ви-
соката гостенка.

На тържествения
концерт в 19 ч. на 8 но-
ември в голямата зала

ване на 1300-ата го-
дишнина на българска-
та държава. Индира
Ганди ме прие в своя
дом - обикновена едно-
етажна къща с малък
двор. Никакъв блясък в
интериора. Топлият ду-
ховен уют в жилището
на лидерката на мили-
ардната държава е мо-
же би едно от обясне-
нията за обичта, с ко-
ято я дарява мнозинс-
твото от народа. Оче-
видно призивът на
Махатма Ганди да се
живее скромно, да се
въздейства с тихия ли-
чен пример е оставил
трайни следи и се оли-
цетворява от Индира
Ганди в нейния начин
на живот.

Тя каза, че бълга-
ро-индийските
връзки са пример и
за други държави с
различен облик
и обществено държав-
но устройство. Дълбо-
ко в съзнанието ми се
запаметиха нейните
думи: "Отношенията

на НДК Индира Ганди
възклицаваше при из-
пълнението на българ-
ски народни танци и
мелодии: "Виждам ня-
какво далечно сходство
с елементи на индийс-
кия фолклор..."

Месец и половина
след това паметно по-
сещение ръководих
българската делегация
за тържественото чест-

между България и Ин-
дия не са приятелски,
а роднински. Никога
не ще забравя топло-
то посрещане преди
седмици в България.
Различията не ни от-
далечават, а ни сбли-
жават. Пред сътрудни-
чеството между Индия
и България се разкри-
ват широки възмож-
ности..."

Любезно отклоних:
нямам неговия кураж
да науча докога ще жи-
вея. В юбилейния ко-
митет бяха включени
най-видни личности на
Индия. На тържестве-
ното събрание в една
от големите столични
зали говориха Балрам,
председател на парла-
мента, Шейла Коул,
Кумуд Джоши, минис-
тър на информацията,
Сатанараян Рао, пре-
зидент на юбилейния
комитет... Вълнуващи
тържества с наше учас-
тие имаше в 120-ми-
лионния щат Утар
Прадеш - гр. Лакнау,
и т. н.

Президентът на Ин-
дия Реди нарече бъл-
гарския и индийския
народ "едно семейство".
Проведени след памет-
ното посещение на Ин-
дира Ганди в България,
юбилейните прояви в
чест на нашата държа-
ва бяха определени в
индийските средства за
масова информация ка-
то "събития".

В университета в
Делхи и в Софийския
университет се подгот-
вяха много специалис-
ти по български език
и хинди. Празниците
на българската култу-
ра в Индия и на ин-
дийската култура в
България се превърна-
ха в традиция.

По покана на ин-
дийското правителство
за втори път посетих
индия от 16 до 21 фев-
руари 1987 г. С минис-
тър Нарасимха Рао
(по-късно премиер на
индия - бел. ред.) под-
писахме дългосрочен
договор за научно-тех-
ническо и културно сът-
рудничество. Отново
преживях вълнуващи
дни.

На празничен кон-
церт на 18.02.1987 г.
с участието на българ-
ски музиканти присъс-
тва и вицепрезидентът
Венкатараман. Позна-
вач на класическата
музика, държавникът
се възхищаваше на
изпълнението на "Со-
фийски солисти", ръ-
ководени от талантли-

На стр. 15

С министъра на човешките ресурси на Индия Рао,
1988 г. По-късно министър-председател

на Индия (1991-1993)
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вия диригент Емил Та-
баков. Вицепрезиден-
тът прояви интерес
към "потомците от Ин-
дия". "В Европа ги на-
ричате "роми"… Забе-
лязах, че малко при-
теснено поиска да му
разкажа за тяхната
съдба у нас. "Да, у нас
те са около 300 хиля-
ди. Всички имат рабо-
та, повечето са с об-
разование. Някои се
трудят в модерни ин-
дустриални предприя-
тия и селскостопански
кооперативи, други се
изявяват в сферата на
изкуството..." Той спо-
дели: "Това е по на-
шата традиция..."

Посочих му Георги
Калайджиев - концерт-
майстор цигулар на
оркестъра. Вицепрези-
дентът пожела да ги
запозная. Дълго раз-
говаряха помежду си.
Цигуларят виртуоз бе
впечатлен от скромно-
то поведение на голе-
мия деец на Индия. Г.
Калайджиев днес има
школа в Германия и
оказва помощ за обу-
чение на млади даро-
вити музиканти, кои-
то желаят да следват
неговия път.

Министърът на чо-
вешките ресурси и раз-
витието Нарасимха
Рао говори за впечат-
ленията си от Бълга-
рия по време на XXIII
генерална асамблея на
ЮНЕСКО - октомври-
ноември 1985 г. в Со-
фия: "Спомням си за
сърдечността и гри-
жовността ви по вре-
ме на посещението ни
във вашата велика
страна..."

В поредните дни на
индийската култура в
България - 23-26 юни
1988 г., Н. Рао ръко-
водеше индийската
културна делегация.
На тържественото съб-
рание в зала "Бълга-
рия" преди концерта, в
отговор на моето при-
ветствие, гостът про-
изнесе възхвални ду-
ми за България, за
нейния исторически
път и култура, за трай-
ната тенденция на
взаимно уважение и
приятелство между на-
шите страни.

По време на офи-
циалната вечеря пос-
ланикът на Индия се
доближи до моя гост,
прошепна му нещо и
му подаде някакъв
лист. Министър Нара-
симха Рао се сепна,
поклати многозначи-
телно глава и ми ка-
за: "Какво да се пра-
ви , дълг..." Обясни
ми: министър-предсе-
дателят Раджив Ганди
го уведомява, че го
назначава за минис-
тър на външните ра-
боти. Попитах го да-
ли може да го поздра-
вя за новата длъжност.
"Не е за поздравление.
Предпочитам да си ос-
тана Ваш колега. Да
отговарям за

образованието,
културата, човеш-
ките ресурси и
развитието. Там е
бъдещето на
страната ни...

Но как да реагирам
оттук? А и кой ще ме
чуе?" И повтори: "Това
е отечествен дълг, ще
го изпълня..."

Докато вечеряхме,
той вече мислеше за но-
вата си длъжност. По-
ясни ми пред какви пре-
дизвикателства ще бъ-
де поставен. Освен вът-
решни проблеми, про-
тиводействие на опози-
цията, сепаратистки
движения в Пенджаб и
другаде, Индия е огра-
дена от сложни съседи.
"Много са тежки наши-
те отношения с Пакис-
тан. Големи проблеми
имаме във взаимоотно-
шенията със съседен
Китай..."

На другия ден вън-
шният министър Петър
Младенов ми се обади
по червения телефон.
"Гошо, ти знаеш ли, че
твоят гост е вече вън-
шен министър на Ин-
дия?" "Разбира се, че
зная." "Нямаш предста-
ва с какво уважение в
ООН се ползват външ-
ните министри на Ин-
дия. Те са сред най-ува-
жаваните личности.
Много те моля да ме
включиш в програмата
и на срещата, която му
предстои с другаря Жив-
ков, да присъствам и аз.
Искам да се запозная с
новия си колега..."

Така и стана. Обе-
дът при Тодор Живков
продължи няколко ча-
са. Разговорите бяха
радушни, дълбоко съ-
държателни. Новият
външен министър на
Индия неколкократно
ни уверяваше, че на-
шите взаимовръзки
имат здрава основа и
никакви обстоятелства
не могат да ги проме-
нят.

Министър Н. Рао не
измени на тези увере-
ния. Той продължи да
съдейства за българо-
индийското сътрудни-
чество и на новата си
длъжност.

При общуването с
личности от Индия ос-
тавах с трайно впечат-
ление: има нещо уни-
кално в душевността
на многолюдния на-
род. Наред с послович-
ната бедност в страна-
та има крупни мили-
ардери. В научните ин-
ститути се прилагат
най-съвременни техно-
логии на електронно-
изчислителната техни-
ка, биотехнологиите,
висшата математика.
Но всички - богати и
бедни, интелектуалци и
обикновени хора, са
озарени от рядко сре-
щана скромност, изпи-
сана по техните лица,
в поведението им .
Президентът Н. Реди
сподели, че мандатът
му приключва след ня-
колко месеца. "Вероят-
но ще продължите да
съветвате по-младите
политици?" Той рязко
поклати глава: "Не, не.

Ще се върна на село.
Там имам неголям
имот. Ще се отдам на
селскостопанска дей-
ност. Обичам земеде-
лието. Станах прези-
дент, за да изпълнявам
дълга си. Ще продъл-
жавам да служа на Ин-
дия като обикновен зе-
меделец..."

При всяка среща с
дейци и граждани на
приятелската страна
отново и отново се
убеждавах в достойнс-
твата на великия на-
род. Съвременна Ин-
дия, земя на поети и
пророци, наистина е
законен наследник на
стародавна култура.
Философски прозре-
ния, съкровена просто-
та и хуманизъм, изко-
нен стремеж към пъл-
на хармония между чо-
века и природата - то-
ва е може би същност-
та на индийската ду-
шевност от хилядоле-
тия. Именно затова
дните, които Рабиндра-
нат Тагор прекарва в
София през 30-те го-
дини, са определени
като "празници на
мъдрост и красота".
"Като виждам с каква
симпатия ме посреща-
те, смятам, че ще ме
приемете за свой по-
ет, и се чувствам бъл-
гарин." Какви трога-
телни думи!

Колчем става дума
за българо-индийските
връзки, потребно е да
се подчертае и ролята
на Светослав Рьорих.
Синът на великия Ни-
колай Рьорих (1874-
1947), забележителни-
ят руски художник, фи-
лософ и писател, е дос-
тоен син на знамени-
тия си баща. Знайно
е, че Николай Рьорих
намира топъл прием
през 1923 г. в Индия,
която става негова вто-
ра родина. Необятна-
та страна го привлича
и като художник, и ка-
то учен-изследовател
на преселенията на
древните народи и об-
щия източник на сла-
вянската и индийска-
та култура.

Бележитият худож-
ник и хуманист е сред
радетелите за световен
мир. Пактът за мир,
представен в Общест-
вото на народите в Же-
нева в края на 30-те го-

дини, е негова идея.
Смъртта го настигна
на път за Русия. Пос-
ледните му думи са:
"Нека тръгнем за сла-
вата на Родината, в
името на съзидателния
труд... Там, в Родина-
та, е нужен всеобщ
труд." Днес музеи на
Николай Рьорих има в
Ню Йорк, Рига, в име-
нието "Извара" недалеч
от Санкт Петербург, в
Москва, Одеса, Ново-
сибирск, Улан Батор...

Много от идеите в
Рьориховия пакт на
мира бяха включени от
Людмила Живкова в
програмата на между-
народното детско дви-
жение и асамблеята
"Знаме на мира".

Със Светослав Рьо-
рих и Девика Рьорих
се запознах при едно
от гостуванията им в
България. Той - висок,
снажен, с широко че-
ло, благ поглед. Бяла-
та му брада и коса
увенчават красивото му
лице.

Не зная защо, но
още от първия миг
го свързах с обра-
зите на руски
светци.

А приликата с беле-
жития му баща, когото
познавах само от пор-
третите, беше необик-
новена. Девика Рьорих
е от първите актриси
красавици на Индия.
Тя е сред блестящите
имена на индийската
филмова индустрия. То-
ва дава самочувствие
на равна с такъв ви-
ден съпруг като Светос-
лав Рьорих. По това
време индийската ки-
нематография произ-
вежда годишно над 300
игрални филма. По-
възрастните помнят с
какъв успех се посре-
щаха и у нас индийс-
ките киноленти.

Светослав Рьорих
ме покани в своето име-
ние в Бангалор. Това
стана при посещение-
то ми в Индия през
1987 г., на 20 февруа-
ри. Огромен дом, раз-
положен в необятен
двор, покрит с буйна
растителност. Разхож-
дайки се из алеите на
парка, Светослав дъл-
го ми разказва за своя
отец. Смисълът на жи-
вота му е да продължи
делото му.

Обсъдихме идеята
да създадем в София
къща музей с произве-
дения на Николай и
Светослав Рьорих. Ще
подари около 200 ри-
сунки, картини, скици
от своето творчество и
творби на баща си Ни-
колай Рьорих. Избра-
на бе и къщата в сто-
лицата. За съжаление
след промените през
1989 г. и тоя проект е
забравен и изоставен.
Страната се лиши от
възможността да има
още едно средище на
духовността.

С Девика и Светос-

лав Рьорих имахме
продължителна корес-
понденция. Всеки лист
от писмата е илюстри-
ран с рисунки на Све-
тослав Рьорих.

Дипломати на
СССР в София проя-
вяваха, макар и закъс-
нял, интерес към нас-
ледника на прочутия
руски художник. Като
разбраха, че предстои
поредното посещение
на Светослав Рьорих в
България, помолиха
да се уреди да преми-
не през Москва за сре-
ща с Михаил Сергее-
вич Горбачов. Така и
стана.

Днес Девика и Све-
тослав са покойници.
Ала умните и съдържа-
телни разговори с тях,
високата им интели-
гентност и човеколюбие
остават сред свидните
ми спомени. Верен на
заветите на своя баща,
Светослав Рьорих съз-
даде школа от последо-
ватели. В Бангалор
поддържаше знаменито
училище по хумани-
зъм. Разбрах, че мно-
го деца и юноши на
Индия ще посветят жи-
вота си на идеите на
семейство Рьорих, ще
следват техния път -
пример за духовната
общност между хората.

На 29-30 септември
1989 г. ЮНЕСКО и
правителството на Ин-
дия организираха в Па-
риж международна на-
учна сесия по случай
100 г. от рождението на
Джавахарлал Неру. Бях
помолен да изнеса док-
лад на пленарното за-
седание. Ще посоча ня-
колко думи от доклада:

"Има личности, ко-
ито олицетворяват епо-
хи. Техният живот е от-
блясък от съдбата на
цели народи. Постави-
ли кръстен знак върху
историята на своите
страни, водители и
вдъхновители на съв-
ременниците си, те са
предтечи на бъдния
ден. Такава личност е
Джавахарлал Неру! Ро-
долюбец, мислител, по-
литик и държавник, той
е живо свързан с въж-
деленията и надеждите
на милиони хора.

В своето завещание
големият гражданин на
милиардна Индия и на
света пише: "Нека мо-
ят прах се смеси със зе-
мята на Индия и стане
нейна неотделима
част."

Пред нас е блестя-
щият пример на Джа-
вахарлал Неру, който
ни внушава, че друго-
то име на историята е
справедливост и нап-
редък."

Измина над четвърт
век от срещите ми с бе-
лежити люде на мили-
ардна Индия. Относи-
телността на нещата е
очевидна. Ала тради-
циите на българо-ин-
дийското сътрудничест-
во продължават да раз-
криват нови хоризон-
ти пред двата народа.

От стр. 14

2014 г.
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ВТОРНИК

"Сбогом, Шанхай!" ще е
телевизионна копродукция на
френската "Гомон", италиан-
ската RAI и немската ZDF,
съобщи сайтът на Съюза на
българските журналисти. Три
западноевропейски компании
ще екранизират в 6-серийна
телевизионна поредица рома-
на "Сбогом, Шанхай!" на из-
вестния наш писател, сцена-
рист, режисьор, антифашист
Анжел Вагенщайн. Филмът
ще бъде реализиран от прес-
тижната френска кинокомпа-
ния "Гомон" в копродукция с
италианската телевизия "RAI"
и германската "ZDF". Току-що
са приключили преговорите
в Париж за съвместната твор-
ба. Режисьор на сериала ще
бъде Раду Михайлеану - звез-
да на новото френско кино. А
един от най-известните бри-
тански киносценаристи -
Стюарт Хервурт, вече работи
върху пилотния сценарий за
шестсерийния филм.

Романът на Анжел Ваген-
щайн "Сбогом, Шанхай" по-
лучи награда за европейска
литература "Жан Моне" през
2004 г. Той е посветен на

Òðèòå íàé-ãîëåìè åâðîïåéñêè
òåëåâèçèè ñíèìàò ôèëì ïî
ðîìàí íà Àíæåë Âàãåíùàéí
"Сбогом, Шанхай" получи награда за европейска литература
"Жан Моне" през 2004 г.

малко известното Шанхайс-
ко гето, в което значителна
група германски евреи - пре-
димно интелектуалци, нами-
ра трудно извоювано спасе-
ние от нацистките газови ка-
мери. Сред героите на дейст-
вителната история, по която
е написана книгата, е извес-
тен български комунист, кой-
то в Шанхай, подобно на д-р
Рихард Зорге в Токио, служи
на съветското военно разуз-
наване. Освен в България,
романът е издаден във Фран-
ция, Германия, САЩ, Русия,
Китай, Италия, Испания, Из-
раел и пр.

Странна е съдбата на са-
мия режисьор на бъдещия се-
риал - евреин, чието име Ра-
ду Михайлеану е записано
във фалшиви документи, с ко-
ито баща му Мордехай Бух-
ман от бесарабски произход
спасява семейството си от де-
портация в концентрационния
лагер в Аушвиц (Освиенцим).
Тогава Раду е бил още дете.
След края на Втората светов-
на война фамилията се из-
селва в Израел, а младият
Раду заминава за Франция,

където изучава екранното из-
куство във филмовата акаде-
мия IDEC. Прави редица ус-
пешни филми, като запазва
фалшивото си име от време-
то на нацистките депортации.

В момента трите западно-
европейски телевизии водят
преговори с елитен актьорски
състав, за да се избегнат проб-
леми със заетост на артисти-
те в други филмови проекти.
Намеренията са снимките да
започнат тази година.

Филмите по сценарий на
самия Вагенщайн пък от де-
сетилетия са известни в Ев-
ропа и по света - екраниза-
цията по "Тревога" е носител
на първата получена от Бъл-
гария награда за филм; во-
енната драма "Звезди" (коп-
родукция с ГДР) през 1959 г.
печели наградата на журито
в престижния Международен
кинофестивал в Кан. Ваген-
щайн е автор на над 50 сце-
нария за филми, сред които
тези на "Допълнение към За-
кона за защита на държава-
та", "Гоя", "Звезди в косите,
сълзи в очите", "Борис I",
"След края на света" и др.

Анжел Вагенщайн (Джеки) е
роден на 17 октомври 1922 г.
в Пловдив.

На 16-годишна възраст вли-
за в РМС. Бил е партизанин,
ръководител  на бойна група,
има смъртна присъда.

Завършва кинодраматургия
във ВГИК, Москва.

От 1950 г. е сценарист в
Българска кинематография и в
ДЕФА.

Автор е на 50 сценария за
игрални, документални и ани-
мационни филми, снимани в 5
държави.

През 70-те години по пока-
на  на немската телевизия ARD
прави документална поредица
за войната във Виетнам. Фил-
мът му "Звезди", заснет през
1959 г. от режисьора Конрад
Волф, е удостоен със Специ-
алната награда на журито в Кан.

Директор на дом "Витген-
щайн" във Виена.

Сред най-известните му ек-
ранни произведения са "Допъл-
нение към закона за защита
на държавата", "Гоя", "Звезди
в косите, сълзи в очите", "Бо-
рис I".

Член на Комитета за защи-
та на Русе.

Един от 12-те интелектуал-
ци, поканени от президента  на
Франция Франсоа Митеран във
френското посолство в Бълга-
рия през януари 1989 г. Учас-
тник в Кръглата маса от кво-
тата на БСП.

1990 г. - депутат в 7-ото
велико народно събрание с лис-
тата на БСП и в 37-ото НС,
избиран в Изпълнителното бю-
ро на БСП, бил е на диплома-

тическа работа във Виена.
Автор на 50 игрални, доку-

ментални и анимационни фил-
ма, произведени в България,
Германия, СССР, Гърция, Китай,
Виетнам, и на романната три-
логия "Петокнижие Исаково",
"Далеч от Толедо" и "Сбогом,
Шанхай". "Петокнижие Исаако-
во" или "За нещата от живота
на Исаак Якоб Блуменфелд през
две световни войни, в три кон-
цлагера и пет родини" е публи-
кувана от германското издател-
ство "Нов Берлин", което дър-
жи и нейните авторски права.
Световната премиера е по вре-
ме на Лайпцигския панаир на
книгата, а в България е предс-
тавена в края на 1998 г. от
издателство "Христо Ботев". Но-
сител е на орден "Стара пла-
нина" и на френското звание
"Офицер на Ордена за заслуги
към нацията", създаден от Дьо
Гол за принос в антифашист-
ката съпротива, 4  пъти на
"Златна роза" - Варна. Носител
и на Държавна награда "Паи-
сий Хилендарски", орден "Св. св.
Кирил и Методий", на Специал-
на награда на журито в Кан
(1959 г.) и още 4 международ-
ни награди от Авелино, Един-
бург, Виена, Берлин за филма
"Звезди", Награда на БСП за
журналистика и публицистика
"Георги Кирков - Майстора"
(2017), на Европейска награда
за литература, на руски медал
"А.С. Пушкин", на Сертификат
за заслуги от Световното дви-
жение за човешки права и свят
без нацизъм - Страсбург.

Ползва руски, немски и
френски език.

” Един привиден парадокс за само-
дейци по история на Съпротивата, кои-
то още не са разбрали, че основната удар-
на сила на антифашизма не е въоръже-
ният й формат, а духовна, хуманистич-
на, просветителска. Не съм натискал спу-
сък през живота си. Парадоксално, за-
щото бях член на партизански щаб.
” Идеалът създава съизмерването. Ако

виждаш около себе си мръсотия, коруп-
ция, бедност, егоизъм, всеобща лошотия,
идеалът е този, който трябва да бъде про-
тивопоставен на реалността. Тогава се
появява и волята за действие. Струва
ми се, че сега той леко се възражда. Има
ли идеал, младежите тръгват по него, ма-
кар да е трудно достижим. Иначе има
само отчаяние и апатия. Или бягство
през Терминал 2. Ние още нямаме кура-

жа, а и знанията да преформулираме
привлекателния идеал в новото време, в
което живеем.
” Всичко, писано от поети, ще се

сбъдне! Гео Милев. Комунизмът е мело-
дия. Това е една песен. Човек понякога
забравя думите на песента. Думите - то-
ва е нашата програма и т. н. Но най-
важното е мелодията, тя ти остава ви-
наги. Комунизмът е мелодията на една
важна песен, на която невинаги знаем
думите и ги бъркаме понякога. Тази ме-
лодия се нуждае от петолиние и на това
петолиние има ключ. Ключът е това, ко-
ето определя хармонията. Този ключ е
идеален. Държат го поети, художници,
композитори, духовността, романът, при-
казката. Някой може да смени думите,
но важно е да запазиш мелодията!
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Това е грозно и
тъжно, смъртоносно и
антирепубликанско,
безполезно и объркано,
подбуждано от безраз-
съдни малцинства, чието
главно умение е сплаш-
ването, и няма нищо
общо с изразяването на
общата воля. Това е
замяната, гласувана във
вторник от Национално-
то събрание, на думите
"баща" и "майка" от
"родител 1" и "родител 2"
в училищните форму-
ляри.

Това е грозно: прос-
то родител 1 и родител
2 е много по-малко
красиво от баща и
майка. Аз не съм роди-
тел 1 и родител 2 на
моите деца, а техен
баща и това понятие
колкото богато, толкова
и дълбоко е вкоренено
в моята култура. Веро-
ятно това е най-дълбо-
кият корен на моята
култура, първият от
моите културни ориен-
тири, най-старият, най-
основополагащият: аз
съм син, имам баща и
майка, аз съм баща,
имам деца.

 Аз ли съм единстве-
ният, или всички бащи
са като мен? Кои са
тези депутати, които
преименуват в безкрай-
но по-малко дълбока,
забавна, прекрасна и
тържествена моята роля
спрямо децата ми и
убиват правилната дума,
за да обозначат мястото
ми в семейството?

Родител 1, родител 2
е безвкусно, противно,
административно,

изглежда сякаш излязло
от номенклатура на
Националния институт
по статистика и иконо-
мически изследвания,
която претендира да
влезе в съкровищницата
на речника. Този абсур-
ден дублет превръща
един административен
формуляр в нова кон-
цепция на Макроновите
власти за произхода на
човешкия живот на
детето. Формулярът се
опитва да стане плът, да
създаде живот с подк-
репата на народните
представители.

Ясно разбирам, че за

Àç íå ñúì ðîäèòåë 1 è ðîäèòåë 2 íà ìîèòå äåöà, à òåõåí áàùà è òîâà ïîíÿòèå êîëêîòî áîãàòî,
òîëêîâà è äúëáîêî å âêîðåíåíî â ìîÿòà êóëòóðà. Íå âèæäàì çàùî õîìîñåêñóàëíèòå äâîéêè ðîäèòåëè
äà ìè çàáðàíÿâàò äà ñå íàðè÷àì áàùà, ïèøå âúâ „Ôèãàðî“ ôðåíñêèÿò ïèñàòåë Ìàðåí äüî Âèðè

Òúæíî, ãðîçíî è ïðîòèâíî

един формуляр винаги е
било много тъжно да
остане изолиран в
ролята си на формуляр:
доколкото се отнася до
мен, аз отказвам да му
придам божественото
достойнство, за което
претендира. Но ето
народното представи-
телство срещу мен,
което иска да стане
също толкова значимо
като основополагащите
митове, Природата,
Библията. То решително
преименува произхода…

Кога да очакваме
литургията на Центъра
за регистрация и реви-
зия на административни
форми, канона на Съю-
за за възстановяване

на вноските за социал-
но осигуряване и семей-
ни помощи, космическа-
та сага на партия "Ре-
публика напред!"? Необ-
разоваността, безраз-
съдността, мерзостта и
нетърпимостта, нужни,
за да се стигне дотам,
ще останат в летописите
като най-ниската точка
на парламентарния
живот.

Това е тъжно и
антирепубликанско:

огромното мнозинство
от децата, включително
и децата на разведени-
те родители, се радват
да имат баща и майка,
които ги отглеждат и

бъде заменено. Защото
какво конкретно ще се
случи, когато се попъл-
ва формулярът? Повече
няма да имаме право да
се наричаме баща или
майка.

Не виждам защо
хомосексуалните
двойки родители
да ми забраняват
да се наричам баща.

Както и не виждам
защо да не могат да
запишат децата си в
училище, упоменавайки
се като "родител".

Аз, естествено, искам
да живея в мир в репуб-
ликата, стига да не ми
налага терминология,
която не е нито моя,
нито на огромното
мнозинство от францу-
зите. А точно такъв е
случаят с този  идиотс-
ки закон.

Това е закон на
изключване на мнозинс-
твото по един фунда-
ментален въпрос; това е
шедьовър на агресивна-
та абстракция, типична
за войнствения дух на
пълно отричане на
реалността. Ефектът е
незабавен: тази поправ-
ка нервира, разделя,
презира.

Защото, ако училището
не ме смята за баща,
защо да му поверявам
детето си?

Именно като баща аз
поверявам детето си на
училището на републи-
ката.

По този въпрос на-
родните представители
имаха отлична възмож-
ност да оставят на
администрацията грижа-
та да отвори формуля-
рите си за нови ситуа-
ции, възможно най-
тактично и умело. Но
ето че желанието да
робуват на духа на
времето доведе до този
вот, който ще остане
като нова битка, спече-
лена от войнствената
глупост, дълбокия цини-
зъм и интелектуалното
объркване срещу общия
интерес.

закрилят, обичат, уважа-
ват и ги смятат за къс-
мет и дар. Фактът, че
някои деца са в поло-
жение, при което онези,
които ги закрилят и
отглеждат, не са двойка,
състояща се от баща и
майка, не отнема на
майката и бащата пра-
вото да бъде назован
правилно и точно стату-
тът им спрямо техните
деца.

Смисълът на общия
интерес е случаите на
хомосексуално родител-
ство, които са малцинс-
тво, да бъдат третирани
с уважение, учтивост и
зачитане, а не мнозинс-
твото да не бъде назо-
вано, да изчезне, да

* Превод от френски
Галя ДАЧКОВА,

"Гласове"

Колаж ЗЕМЯ
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Изложбата "Целият
Рембранд" може да се
види в Амстердам от 15
февруари до 10 юни.
Всички творби на фла-
мандския майстор, които
притежава амстердамс-
кият музей, ще бъдат
показани за първи път.

За пръв и може би за
последен път Райксмузе-
ум излага едновременно
всичките творби на
Рембранд, които са
негово притежание. От
импозантни портрети до
скици и рисунки, които
стоят затворени в хра-
нилища с контролирана
влага и температура,
амстердамският музей
показва 22 картини, 60
рисунки и 300 от най-
добрите офорта на
фламандския майстор.
Музеят притежава и
1300 гравюри, но е
подредил само най-
добрите от тях.

Експозицията е озаг-
лавена "Целият Ремб-
ранд" и е организирана

"Ñèíîíèìè" ñúñ
"Çëàòíà ìå÷êà"
íà Áåðëèíàëå

"Êâàðòî êâàðòåò", Ëåîíàðäî Ñàí÷åñ è Ìàòèàñ Ãîíçàëåñ çàâëàäÿâÿò
ñ ëàòèíî ìóçèêà

"Синоними" на израел-
ския режисьор Надав Ла-
пид бе отличен със "Злат-
на мечка" за "най-добър
филм" от Берлинале.

Филмът разказва за
млад бивш израелски вой-
ник, който бяга в Париж с
противоречиви чувства
към родината си. Лапид
стана първият израелски
режисьор, получил голя-
мата награда на фестива-
ла в Берлин.

Германката Ангела Ша-
ланек получи награда
"Сребърна мечка" за най-
добра режисура за "Бях у
дома, но". Лентата разг-
лежда влиянието, което
оказва върху жена изчез-
ването на 13-годишния й
син. Шаланек е сред ре-
кордните седем жени ре-
жисьори, включени в над-
преварата тази година от
общо 16 филма.ç :

Íàêðàòêî
Танцов спектакъл
"1001 страсти"
подготвят НАТФИЗ
Страстта, Страхът,
Похотта, Смъртта и
Любовта са героите в
танцовия спектакъл
"1001 страсти" - пласти-
ческа фантасмагория по
разказа на А. П. Чехов, в
Театър НАТФИЗ. През
последните седмици
студентите на доц.
Александра Хонг репети-
рат по10 часа на ден, за
да излязат навреме с
премиерата на 22
февруари. Сценарий и
постановка Олег Лабозин
- гост от Русия.

Великият Ал Пачино
ще лови нацисти
Актьорът Ал Пачино ще
участва в нови серии,
наречени "Преследване".
В тях преследването е
на нацисти през 70-те
години на миналия век.
78-годишният актьор
скоро ще се появи в
новия филм на Мартин
Скорсезе "Ирландецът"
заедно с Робърт де
Ниро. В "Преследване"
той ще играе Майер
Оферман, "могъщ и
тайнствен човек, който
води група за самозащи-
та" в Ню Йорк и откри-
ва, че стотици нацисти
планират нов "четвърти
райх" в САЩ. Историята,
произведена от Джордан
Пийл, се основава на
реални събития.

На 23 февруари от 19.00
ч. в зала "България" музи-
кална формация "Кварто
Квартет" към Софийската
филхармония и аржентинс-
ките звезди Леонардо Сан-
чес - китара и Матиас Гон-
залес - бандонеон, ще пред-
ставят най-доброто от ла-
тино-американската музика.

Непрестанно търсещи
музикални емоции и про-
вокативни в класическите
си изпълнения, музиканти-
те от от "Кварто квартет" -
(Иван Пенчев - цигулка,
Светлана Станчева - цигул-
ка, Татяна Тодорова - вио-
ла, и Димитър Тенчев - ви-
олончело) отново са под-
готвили чувствен спектакъл
за сетивата.

Êàðíàâàëúò âúâ Âåíåöèÿ îáâèíÿâà Ëóíàòà
Карнавалът във Венеция

бе открит с нощен парад
по един от основните ка-
нали в града, като по този
начин беше дадено нача-
лото на близо двуседмич-
ните тържества , които
привличат милиони турис-
ти всяка година.

Тази година за забавле-
нието на хилядите любопит-
ни, които наблюдаваха уни-
калното шоу от десетките
мостове и крайбрежни
алеи в града, се погрижи-
ха жонгльори и актьори, об-
лечени в традиционните ве-
нециански карнавални кос-
тюми. Основната тема на
карнавала е "Обвинявайте

по повод 350-ата годиш-
нината от кончината на
великия художник.

Райксмузеум дава
уникалната възможност
на посетителите да
проследят творческия
път на Рембранд от
даровит млад художник
до велик живописец от
нидерландския Златен
век. Държавният музей в
Амстердам е един от
уникалните музеи и се
намира в ефектен нео-
ренесансов дворец.
Заема четири етажа и
има 80 зали, изпълнени
с изкуство. Той е истин-
ска съкровищница на
европейското изкуство.
Освен това в музея
може да се разгледа
изящна колекция от
порцеланови изделия.

Рембранд Харменсон
ван Рейн е смятан за
един от най-великите
европейски художници
за всички времена.
Художникът е роден на
15 юли 1606 г. в град

Лайден, по това време
част от Съединените
провинции на територия-
та на днешна Холандия.

До средата на XX век
се смята, че Рембранд е
автор на повече от 600
картини, около 400 гра-
вюри и 2000 рисунки.
През 60-те години на
миналия век е създаден

Óíèêàëíà èçëîæáà íà Ðåìáðàíä ñå
îòêðè â Ðàéêñìóçåóì, Àìñòåðäàì

"Проект за изследване
на Рембранд", обединя-
ващ голям брой учени,
които изследват обстой-
но неговото наследство.
През живота си Ремб-
ранд създава много
повече от 2 хиляди
рисунки, но до наши дни
оцеляват много малък
брой.ç

Луната", в чест на 50-ата го-
дишнина от стъпването на
човек на Луната. Мотото
напомня и на прочутата
реплика от Шекспировата
трагедия "Отело", в която
луната е посочена като
причина за полудяването
на главния герой.

Карнавалът във Венеция
е традиция, датираща от
11. век, и е известен със
специалните маски, които
носят участниците. През
последните десетилетия
събитието е основна турис-
тическа атракция. То за-
почва да се провежда в
периода преди 40-дневни-
те пости за Великден.ç

Към тях се присъединя-
ват китаристът Матиас Гон-
залес - професор по кита-

"Яков благославя синовете на Йосиф"

ра в престижната парижка
консерватория, изпълни-
тел, композитор и аран-

жор, и един от най-добри-
те майстори на бандонеон
Матиас Гонзалес. На сце-
ната ще свирят и Стефан
Врачев на пиано и Кирил
Иванов - контрабас. В прог-
рамата, превърнала се във
февруарска традиция, ще
прозвучат неизменните
композиции на царя на тан-
гото Астор Пиацола, както
и други страстни латино из-
ненади. Съботната вечер с
дъх на любов ще започне
в 18,00 ч. с откриване на
изложба живопис "Танго"
на Антония Дочева. Тя ще
представи картини, вдъхно-
вени от танго концертите
на "Кварто квартет" през
изминалите години.

Концертът е под патро-
нажа на посолството на Ре-
публика Аржентина.ç

Матиас Гонзалес - бандонеон
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Тяхното развитие ще продъл-
жи и през следващите години,
за да се утвърдят като лидери
в сектора. За поредна година
водещ е обектът в с. Радюве-
не, следван от тези в селата
Слатина, Лисец, Гозница, Сла-
вяни и Абланица. Това са обек-
ти от типа "модерен и удобен
магазин", които разполагат с
модерно оборудване, търговс-
ка информационна система и
разнообразие от стоки. Друг по-
ложителен факт са честите про-
моции, които кооперацията

предлага на своите клиенти.
Програмата за лоялни клиен-
ти също се радва на голям ус-
пех. От РПК "Стратеш" са уве-
личили възнаграждението на
търговските си работници и се
надяват заедно да постигат по-
добри резултати. Към момен-
та само 6 от търговските обек-
ти са с търговска информаци-
онна система (ТИС), но коо-
перацията ще продължи да ра-
боти по внедряването на таки-
ва системи в останалите обек-
ти и през настоящата година.

През изминалата година ко-
операцията за първи път по-
лучи финансова помощ от об-
щина Ловеч, с която покри
част от транспортните си раз-
ходи в някои села за снабдя-
ване със стоки от първа необ-
ходимост.

Бъдещето е в
младото поколение
Кооперацията усилено рабо-

ти за популяризирането на ко-
оперативната дейност сред

младото поколение, което все
повече започва да обръща вни-
мание на кооперативната сис-
тема и вижда нейния потен-
циал за развитие.

Стремежът на РПК "Стра-
теш" гр. Ловеч да привлича
млади хора с идеи и желание
за положителна промяна е в
основата и на ежедневната ра-
бота на кооперацията. Днес в
ръководните органи на коопе-
рацията има избрани 3 член-
кооператори на възраст до 35
години, които успешно изпъл-

няват своите задължения и ра-
ботят усилено, за да покажат
на обществото, че кооператив-
ните организации предлагат
добри възможности за кари-
ерно и професионално разви-
тие на младите хора.

За пета поредна година от
РПК "Стратеш" работят актив-
но по програмите на МТСП -
"Подкрепа за заетост", "Ново
начало", "Първа работа" и
"Младежка заетост", които да-
ват възможност на коопераци-
ята да наема млади, образова-
ни кадри. Наетите по програ-
мите работят заедно с дълго-
годишни опитни специалисти,
които с удоволствие предават
своя опит на следващото по-
коление. След приключване на
програмите, много от стажан-
тите остават на работа в коо-
перацията и продължават ней-
ното дело. Така на постоянна
работа в кооперацията вече са
приети петима специалисти с
икономическо образование и
един търговски работник.

За по-устойчиво
развитие
Въпреки реализираните ус-

пехи, направените инвестиции
и извършени ремонтни дейнос-
ти в голяма част от търговски-
те обекти, ръководството на
РПК "Стратеш" гр. Ловеч е под-
готвено за трудна година, коя-
то ще изиска максимална мо-
билизация на всички заети, как-
то и на целия ресурс, за да бъ-
де повишена ефективността на
основните стопански дейности.
Основните задачи на коопера-
цията през 2019 г. ще бъдат:
� Изпълнение на приетата

от УС на ЦКС "Стратегия за
развитие на кооперативните
организации 2030, цели, поли-
тика, действия" в три основни
направления - единна търгов-
ска политика, интегрирани
проекти и финансова стабил-
ност, ангажираност и видимост.
� Подобряване на услови-

ята за членство и привличане
на нови член-кооператори към
кооперацията.
� Активно участие в разви-

тието на регионалния и нацио-
налния кооперативен пазар.

Дирекция "КООП медии и
реклама" по материали на
РПК "Стратеш" гр. Ловеч

, гр. Ловеч върви
йчиво напред
, гр. Ловеч върви
йчиво напред
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Сирийските кюрди
призоваха европейците
да не ги изоставят след
победата над групировка-
та "Ислямска държава"
(ИД) и да съдействат за
създаване на междуна-
родни сили в Североиз-
точна Сирия, които да
застанат между тях и
Турция, предаде АФП.

"Тези страни имат
политически и морални
задължения", напомни
високопоставен кюрдски
представител. Той прикани
по-специално Франция -
постоянен член на Съвета
за сигурност на ООН, да
полага усилия за разпола-
гането на международни
сили в региона, след като
от Сирия се изтеглят
американските войски.

"Франция може да
внесе в Съвета за сигур-
ност предложение с
оглед да бъдем защитени
- може да предложи

Øàðë Ìèøåë è Òåðåçà Ìåé ñà ãîòîâè
äà ïðèåìàò äæèõàäèñòèòå îò ÈÄ

Бившата министърка на
външните работи на Израел

Ципи Ливни заяви на прескон-
ференция в Тел Авив, че се
оттегля от политиката. Ливни
оглавява партията "А-Тнуа",

която според проучванията  би
взела под 2% на предстоящите

парламентарни избори.

Подкрепяните от САЩ сирийски бойци от Демократичните сили заемат
позиции срещу джихадистите от ИД в Багуз. Тръмп призова в неделя

държавите от Европа да приемат обратно над 800 джихадисти, заловени
в Сирия, и предупреди, че в противен случай терористите ще бъдат

освободени.

Снимки Пресфото БТА/Интернет

Ñèðèéñêèòå êþðäè ïðèçîâàâàò
Åâðîïà "äà íå ãè èçîñòàâÿ"

"Желаещите да спасят Си-
рия ще си имат работа с Ба-
шар Асад - той е законният
президент на страната", ка-
тегоричен е прессекретарят
на руския президент. Стра-
ните, които искат да спасят
Сирия, трябва да имат пред-
вид, че ще си имат работа с
държавния й глава Башар
Асад. Това подчерта говори-
телят на Кремъл Дмитрий
Песков в интервю за турс-
кия в. "Хюриет".

"Башар ал Асад е закон-
ният президент на Сирия;
той е лидер на тази стра-
на. Може и да не го харес-
вате. Той е държавен лидер,
има хора, въоръжени сили
и разузнаване. Ако искате
да бъдете сред държавите,
които желаят да спасят съд-

Ïåñêîâ: Ñåãà èñêàò äà ñâàëÿò Ìàäóðî.
À àêî ðåøàò äà ñìåíÿò Åðäîãàí èëè Ïóòèí?

бата на Сирия, трябва да
си имате работа с Асад. Ня-
ма друг начин. Западните
страни правят грешки през
цялото време, но ние не
трябва да правим същите
грешки. Имаше Кадафи…
Казаха му, че е лош човек,
а по-късно бе убит. Страна-
та също беше убита заедно
с него", коментира Песков.

"Сега казват, че Мадуро
е лош човек и че трябва да
го сменим. Ами ако утре те
кажат, че не искат Ердоган
или Путин? Какво се случва
тогава? Кой има право да
взема решения по такива
въпроси? Не трябва да пра-
вим грешка", предупреди
Песков. Той коментира и из-
теглянето на американските
войски от Сирия. На въпрос

Руският външен министър
Сергей Лавров разговаря

в Москва с външния
министър на Оман Юсуф

бин Алауи бин Абдула. По-
рано Лавров участва в

тазгодишната Мюнхенска
конференция по сигур-

ността, където по
неговите думи е провел
редица конструктивни

двустранни срещи.

международни сили
между нас и турците, в
които да се включи, или
охрана на нашето въз-
душно пространство",
заяви Алдар Халил.

"Ако европейските
страни и САЩ не направят
нищо, ще се наложи да се
споразумеем със сирийс-
кия режим, за да изпрати
военни сили по границите
и да ги защитава", предуп-
реди представителят на
кюрдската полуавтономна
администрация.

Сирийските кюрдски
милиции Сили за защита
на народа доминират в
арабско-кюрдските Сирий-
ски демократични сили,
които обявиха ИД за
победена, но с изтеглянето
на американските войски,
обещано от президента
Доналд Тръмп, парадоксал-
но се очертава позициите
й да отслабнат.

Откакто през декемв-

ри бе оповестено предс-
тоящото изтегляне на
американски контингент
от зоните под кюрдски
контрол в Североизточна
Сирия, Анкара отправя
заплахи за интервенция.
Турция разглежда Силите
за защита на народа
като сирийски клон на
Кюрдската работническа
партия (ПКК), смятана за
терористична групировка

от ЕС и Турция.
Белгийският премиер

Шарл Мишел е съгласувал
с британската си колега
Тереза Мей обратно
приемане в Европа на
джихадистите от ИД, както
призова по-рано Тръмп.

Белгия цели въпросът
да бъде решен с общи
усилия, уточнява минис-
търът на правосъдието
Кун Генс.ç

Срещата
на страните от Вишеградската
група, която трябваше за
започне вчера в Израел, беше
отменена, след като Полша
отказа да участва, заяви
чешкият премиер Андрей Бабиш.
Бабиш каза, че вместо това ще
има двустранни срещи, а
срещата на върха може да бъде
насрочена за втората половина
на годината. Премиерите на
страните от Вишеградската
четворка трябваше да участват
в двудневна среща в Израел, но
полският премиер Матеуш
Моравецки обяви, че Варшава
няма да участва заради спор с
еврейската държава за ролята
на Полша във Втората световна
война.

7 британски депутати
напуснаха Лейбъристката
партия, като посочиха като
причина за напускането си
провалите на ръководството по
отношение на Брекзит и
проявите на антисемитизъм в
партията. Сред напусналите са
депутати Чука Умуна, който
преди време бе смятан за
потенциален бъдещ лидер на
лейбъристите, и Лусиана
Бъргър, която стана известна с
критиката си срещу антисеми-
тизма в Лейбъристката партия.
Мнозина лейбъристи са
недоволни от лидера на
партията Джереми Корбин. Те го
обвиняват, че е слаба опозиция
срещу плановете на Консерва-
тивната партия за Брекзит и че
се е провалил с изкореняването
на антисемитските настроения в
Лейбъристката партия.

В Молдова
започна строителството на
трансграничен газопровод,
който трябва да даде достъп на
Молдова до алтернативни на
руската компания "Газпром"
доставчици в Европа. Премие-
рът на страната Павел Филип
заяви на церемонията, че
правителство ще съдейства
максимално за изпълнението на
проекта. След изпълнението му
Молдова ще има възможността
да избира доставчици на газ,
допълни Филип. Новото
разклонение Кишинев - Унгени
трябва да свърже молдовската
столица към построения по-
рано с подкрепата на ЕС и
Румъния газопровод Унгени-Яш.

Йеменското
правителство
и бунтовниците хуси постигнаха
споразумение за първата фаза
от изтеглянето на бойци от
пристанищния град Ходейда, с
ООН. Първите изтегляния на
бойци от Ходейда трябваше да
се осъществят две седмици след
влизането в сила на 18 декемв-
ри на временното примирие,
договорено в Швеция. Въпреки
че то като цяло е спазвано,
имаше забавяне както при
изтеглянето на бойци, така и при
размяната на пленници. Ходейда,
стратегически град на Червено
море, е входна врата за по-
голямата част от вноса, вкл. на
хуманитарна помощ, в Йемен.
След два дни преговори в този
град, правителството и хусите са
сключили споразумение за
първата фаза и са постигнали
принципно споразумение за
втората. ООН се надява, че това
ще позволи да бъдат доставени
храна и медикаменти в страната,
където войната постави 14 млн.
души на прага на масов глад.

Íàêðàòêî

:

дали вярва в намеренията на
Вашингтон, Песков подчер-
та: "САЩ станаха най-непред-
сказуемата държава. Напри-
мер, нашият президент е пре-
зидент, той прави това, кое-
то казва, и кара другите да
правят това, което той каз-
ва. САЩ се намират в дъл-
бока криза, ние разбираме
трудностите, през които пре-
минават, но и с нетърпение
чакаме… Къде ще се изтег-
лят, ще ги замени ли друг, на
кого ще оставят оръжията,
ще продължи ли тяхното при-
съствие? Когато се изтеглят,
тяхното присъствие най-ве-
роятно няма да приключи, то
ще продължи по някакъв на-
чин. Всички тези въпроси са
на дневен ред", коментира
Песков.ç



ÑÏÎÐÒ 21 19.02.2019 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

Христо Стоичков е при-
ел да уважи Плевен през
лятото по време на чества-
нето на стогодишнината от
създаването на организи-
ран футбол в града. С ми-
сията по поканата на кава-
лера на "Златната топка" се
е заел легендарният футбо-
лист на Плевен и България
Пламен Гетов. Добрият при-
ятел на Камата вече е нап-
равил връзка и е получил
отговор "Да" от Маями, къ-
дето живее и работи гол-
майсторът на Мондиал`94.
"Стоичков има много топли
спомени от Плевен. В на-
шия град реално изгря звез-
дата му, когато го избраха
за най-добър футболист в
турнира на талантите от "В"
група. Тогава играеше още
за Хеброс (Харманли). При-
ятелите му в града са мно-
го и публиката го обича. Ще
му го докажем. Разбрах, че
ще е в България през юли
и има много заявки да пред-
стави официалната си био-
графия в различни градо-
ве. Надявам се сред тях да
попадне и Плевен. Така ще
съчетаем две събития - ма-
ча по случай 100-годишни-
ната и среща с тези негови
фенове, които искат да по-
лучат нашумялата му книга
с личен автограф и сним-
ка. Определено присъстви-
ето на най-популярния бъл-

Õðèñòî Ñòîè÷êîâ ùå ãîñòóâà íà
"100 ãîäèíè ôóòáîë â Ïëåâåí"

Първата ни ракета
Григор Димитров загуби
седем позиции в световна-
та ранглиста и от тази
седмица вече е извън
първите 30. Българинът
има 1310 точки в актива си
и заема 31-во място в
класацията. За последно
Гришо беше извън Топ 30
на 14 август 2016 г., когато
беше 34-ти. Спадът идва,
след като топ тенисистът
ни се отказа от участие на
АТР500 турнира в Ротер-
дам, където имаше да
защитава 300 точки от
играния финал миналата
година, в който отстъпи на
Роджър Федерер.

Междувременно Григор
продължава да лекува
контузия в рамото и няма
да играе до края на месе-
ца, което означава, че
пропуска турнира в Ака-
пулко. Най-рано 27-годиш-
ният тенисист може да
бъде в действие през март
за Индиън Уелс. Това
означава, че има вероят-
ност българинът да падне
още по-ниско в световната
ранглиста.

В топ 10 има само една
промяна - Кей Нишикори
измести от шестото място
Роджър Федерер. Иначе
Новак Джокович води

уверено с 10 955 точки,
следван от Рафаел Надал
(8320 т.) и Александър
Зверев (6475 т.). Десетката
допълват Хуан Мартин дел
Потро, Кевин Андерсън,
Кей Нишикори, Роджър
Федерер, Доминик Тийм,
Джон Иснър и Марин
Чилич.

В топ 50 най-сериозен
напредък отчита Стан
Вавринка, който се изкач-
ва с 27 позиции до №41,
докато шампионът от
Ротердам Гаел Монфис
подобрява класирането си
с 10 места и вече е №23.

Първата ракета на
България Виктория Томова
запази позициите си в
световната ранглиста по
тенис при жените. 23-
годишната софиянка, която
не участва в турнири през
миналата седмица, остана
158-а с 368 точки. От
българките след Томова в
световната ранглиста са
Елица Костова - 220-а с
268 точки и Сесил Кара-
танчева - 232-ро място с
249 точки. Каратанчева
спечели титлата на турни-
ра по тенис на твърди
кортове в Съпрайз, Аризо-
на (САЩ), с награден фонд
от 25 хиляди долара.
Поставената под номер 3

Ãðèãîð Äèìèòðîâ çàãóáè ñåäåì
ïîçèöèè â ñâåòîâíàòà ðàíãëèñòà
Българският тенисист вече е на 31-
во място, все още лекува контузия

българка победи на фина-
ла Кори Гоф (САЩ) с 5:7,
6:3, 6:1. Сесил спечели 10
от последните 12 гейма в
мача. Каратанчева  зара-
боти 50 точки за световна-
та ранглиста и 3935 дола-
ра. Това е 11-а титла в
кариерата за Каратанчева
от турнири на ITF.

Реал (Мадрид) хвърли
бомбата и заплаши да на-
пусне испанското първенст-
во. Причината за недоволс-
твото на Кралския клуб е
спорно съдийско решение в
края на финала за национал-
ната купа по баскетбол сре-
щу Барселона. В същинско
Ел Класико между двата ко-
ша каталунците спечелиха
трофея след 94:93 след про-
дължение в драматичен мач,
в който Барселона навакса
пасив от 16 точки.

Причината за недоволст-
вото на Реал (Мадрид) е по-
бедният кош на Анте Томич,

Ðåàë íàïóñêà áàñêåòáîëíîòî ïúðâåíñòâî
íà Èñïàíèÿ ñëåä ñêàíäàëíî Åë Êëàñèêî

38-годишният Андрей Жеков се
завърна във волейболния Левс-
ки. Бившият разпределител на на-
ционалния отбор прекрати състе-
зателната си кариера и реши да
се насочи към треньорската про-
фесия. Той ще бъде помощник на
дългогодишния си съотборник в
Левски, Пиаченца и държавния тим
Владимир Николов. Жеков ще по-
мага и за развитието на разпре-
делителите в школата на клуба.
Дебютът му на пейката на "сини-
те" ще бъде този петък в дома-
кинския мач с Добруджа 07.

Преди три години Андрей от-
ново се присъедини като играч
към мъжкия отбор на "сините",
но тогава се възстановяваше от
тежка травма и за близо 3 месе-
ца влезе в ролята на старши тре-
ньор. Той игра в плейофа със Сла-
вия за оставане в Суперлигата,
спечелен с 3:0 гейма. След това
пък започна новият проект за въз-
становяването на Левски и прев-
ръщането му в един от водещите
клубове у нас.

Състезателната кариера на
Жеков стартира в Славия, когато
едва 16-годишен става шампи-
он. На 19 преминава в тогаваш-
ния Левски Сиконко и в периода
1999 - 2006 г. печели още 6 тит-
ли и 5 купи на страната. След
това поема към чужбина и кари-
ерата му преминава през Нефтя-
ник (Русия), Патрон (Гърция),
Олимпиакос (Гърция), Галатасарай
(Турция), Пиаченца (Италия), То-
мис (Румъния), Бешикташ (Тур-
ция) и Галац (Румъния). Жеков
има над 250 мача за национал-
ния отбор, с който печели три
бронзови медала - от световно-
то първенство в Япония (2006
г.), Световната купа в Япония
(2007 г.) и европейското в Тур-
ция (2009 г.).ç

Àíäðåé Æåêîâ ñå
çàâúðíà â Ëåâñêè

Григор Димитров се възстановява от контузията в Швейцарските Алпи

59-годишният Пламен Гетов
официално покани Христо

Стоичков да гостува в Плевен
през лятото

Барселона победи Реал (Мадрид) в драматичен мач след продължение и спечели за втора поредна година
Купата на Испания по баскетбол за мъже. Двубоят се игра пред близо 14 хиляди зрители в Мадрид

Шампионката от Откри-
тото първенство на Австра-
лия Наоми Осака (Япония)
продължава да бъде
лидерка в класацията с
6970 точки. На второ място
се изкачи Симона Халеп
(Румъния) с 5537 точки, а
трета вече е Слоун Сти-
вънс (САЩ) с 5307 точки.ç

гарин по света безспорно
ще даде блясък на чества-
нето и вече започнах да
действам за това нещата да
се случат", разкри Пламен
Гетов.

През лятото единствени-
ят българин сред 100-те най-
велики във футбола трябва
да избере още 5 града за
среща с почитателите си.
Преди това Стоичков ще се
срещне с българската общ-
ност в Чикаго на 4 май. Вър-
вят разговори и за промо-
ция на книгата в ложата на
стадион "Камп Ноу" в Бар-
селона. "Историята" вече
имаше своята международ-
на премиера. На 1 февруа-
ри в Лондон се събраха око-
ло 2000 българи, които по-
лучиха екземпляр със сним-
ка и автограф от Стоичков.ç

който беше зачетен, след ка-
то съдиите прецениха, че Ан-
тъни Рандолф е взел борба
в противоречие на правила-
та. Повторенията показа, че
няма никакво нарушение от
страна на баскетболиста на
"белия балет". Съдиите оба-
че не промениха решението
си, дори след като прегле-
даха видеозаписите. Сега Ре-
ал (Мадрид) заплашва да на-
пусне първенството, ако от
баскетболната лига не приз-
наят грешката.

"За втора поредна година
има съдийски грешки срещу
Реал (Мадрид). Като гледам

спорната ситуация на запи-
сите, не виждам нарушение
на правилата от Антъни. Щом
съдиите не виждат, че става
дума за чист чадър, значи
има нещо съмнително", ко-
ментира спортният директор
на "белия балет" Хуан Кар-
лос Санчес.

Малко преди спорната си-
туация имаше съдийско още-
тяване и срещу Барселона.
При 92:90 в полза на ката-
лунците Крис Сингълтън ата-
кува коша, но беше фаули-
ран от Рандолф. Реферите
обаче не отсъдиха очевид-
ното нарушение.ç
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06.50 Музика
07.30 "България се събужда" с водещ

Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 "Сянката на Елена", сериал, 24

епизод (п)
11.40 Документален филм
12.10 "Холивудски знаменитости": Брус

Уилис (п)
12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с Елена Пенчуко-

ва
15.30 Новини
15.40 "Сянката на Елена", сериал, 25

епизод
16.30 Любимите български филми: "Преб-

рояване на дивите зайци" (п) /1973
година/

17.50 Документален филм
18.10 "Холивудски знаменитости": Джу-

лия Робъртс
18.30 Новини - централна емисия
19.00 "Лява политика" с Александър Си-

мов
20.00 Актуално от деня с водещ Нора

Стоичкова
20.30 Любимите български филми: "Цар и

генерал" /1966 година/
22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ
00.20 Новини - късна емисия (п)
00.40 Актуално от деня (п)
01.00 България се събужда с водещ Стоил

Рошкев (п)
04.00 "Лява политика" (п)

ÁÍÒ 1

05.05 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 здра-
вословен и съвременен начин на
живот с водещи Мария Андонова и
Стефан А. Щерев

10.45 Песните на Левски - музикален
филм /България, 2017 г./

12.00 По света и у нас
12.30 Денят на бащата - тв филм /1

епизод/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории /п/
14.30 Стройковци - аним. филм
14.50 Сребристият жребец - аним. филм
15.15 Сафарито на Скаут тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Апостолът и неговият паметник -

документален филм /България, 2018
г./, режисьор Никола Бошнаков

16.55 Бързо, лесно, вкусно - кулинарно
предаване с водеща Катерина Евро

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо - спортно-развлека-

телно предаване
18.00 Възпоменателна церемония по по-

вод 146 години от гибелта на Васил
Левски - пряко предаване от памет-
ника на Васил Левски в София

18.40 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Стани богат - тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум - дискусионно преда-

ване с водеща Добрина Чешмеджи-
ева

22.00 Денят на бащата - тв филм /2
епизод/

23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Викингите 4 - тв филм /19 епизод/

(16)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 Паметникът на Майкъл Джексън -

игрален филм/п/
03.50 Джинс - Родът на Тома Спростра-

нов /п/
04.20 Викингите 4 - тв филм /19 епизод

/п/(16)

bTV

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

магия" - анимация, сериал, с.2
еп.22

06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-
даване с водещ Антон Хекимян

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

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

сериал, с. 2, еп. 32
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 4, еп. 49
16.00 Премиера: "Алиса в страната на

любовта" - сериал, с. 3, еп. 33
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,
с. 12, еп. 74

19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Майка" - сериал, еп. 15
21.30 Премиера: "Горчива любов" - сери-

ал, еп. 35
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Кости" - сериал, с. 11, еп. 20
01.00 "Вечно твоя" - сериал, еп. 27, 28
01.50 "Преди обед" /п./
03.50 "Търси се" /п./
04.50 "Опасни улици" - сериал, с.12, еп. 50

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" /п./ - сериал, еп. 23
06.00 "Легендата за Кора" - анимация, с.

2 еп. 19-22
08.00 "Монк" /п./ - сериал, еп. 11
09.00 "Мъртва точка" /п./ - сериал, еп. 23
10.00 "Супергърл" /п./ - сериал, еп. 7
11.00 "Хуберт и Щалер" - с. 3, еп. 9
12.00 "Извън играта" - сериал, с. 7, еп. 8
13.00 "Херкулес и изгубеното царство" -

фентъзи, екшън, приключенски (тв
филм, САЩ, Нова Зеландия, 2014),
в ролите: Кевин Сорбо, Антъни
Куин, Рене О`Конър, Робърт Тре-
бър, Елизабет Хоторн и др.

15.00 "Монк" - сериал, еп. 12
16.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 2 еп. 1
17.00 "Извън играта" - сериал, с. 7, еп. 9
18.00 Премиера: "Хуберт и Щалер" - сери-

ал, с. 3, еп. 10
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл"

- сериал, еп. 8
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Неизвест-

ният" - сериал, еп. 30
21.00 bTV Новините - централна емисия
22.00 "Пехотинецът 3" - екшън, трилър

(САЩ, 2013), режисьор Скот Уай-
пър, в ролите: Майк Мизанин, Нийл
Макдона, Ашли Бел, Камил Съли-
ван, Майкъл Еклънд и др.

23.45 "Неизвестният" /п./ - сериал, еп. 30
00.45 "Супергърл" /п./ - сериал, еп. 8
01.45 "Монк" /п./ - сериал, еп. 12
02.45 "Извън играта" /п./ - сериал, с. 7,

еп. 9
03.45 "Хуберт и Щалер" /п./ - сериал,

с. 3, еп. 10
04.45 "4х4" - автомобилно предаване, с.3

еп. 23

bTV COMEDY

06.00 "Теория за големия взрив" - сериал,
с. 6 еп. 13, 14

07.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
08.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 8

еп. 10, 11
09.00 "Домашен арест" - сериал, с. 2 еп.

13, 14
10.00 "Американско момиче: Лия се при-

тича на помощ" - семеен (САЩ,
2016), в ролите: Маги Елизабет
Джоунс, Холи Тод, Сторм Рийд и др.

12.00 "На по-добро място" /п./ - сериал
13.00 "Приятели" /п./ - сериал
14.00 "Ало, ало" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Слави"
18.00 "На по-добро място" - сериал, с. 2

еп. 10, 11
19.00 "Кое е това момиче" - сериал, с. 6

еп. 4, 5
20.00 "Новите съседи" - сериал
22.00 "Ало, ало" - сериал, с. 9 еп. 1, 2
23.00 "Приятели" - сериал, с. 10, еп. 2, 3
00.00 "Американско момиче: Лия се при-

тича на помощ" /п./
02.00 "Теория за големия взрив" /п./
03.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Отново и отново" /п./ - сериал, еп.
1, 2

10.15 "Отново и отново" - сериал, еп. 3, 4
12.30 "Несломен" /п./ - военен, драма,

биографичен, спортен (САЩ, 2014),
в ролите: Джак О'Конъл, Донъл
Глийсън, Фин Уитрок, Гарет Хед-
лунд, Такамаса Ишихара, Кен Уата-
набе и др.

15.15 "Ужилването" - комедия, кримина-
лен (САЩ, 1973), в ролите: Пол
Нюман, Робърт Редфорд, Робърт
Шоу, Чарлз Дърнинг, Рей Уолстън

18.00 "Хавана" /п./ - военен, драма, ро-
мантичен (САЩ, 1990), в ролите:
Робърт Редфорд, Лена Олин, Алън
Аркин и др.

21.00 Премиера в Месец на Оскарите:
"Юношество" - биографичен, драма
(САЩ, 2014), в ролите: Итън Хоук,
Елар Колтрейн, Патриша Аркет, Та-
мара Джолейн, Ник Краузи, Лоре-
лай Линклейтър и др.

00.30 "Да напуснеш Лас Вегас" - роман-
тичен, драма (САЩ, 1995), в роли-
те: Никълъс Кейдж, Елизабет Шу,
Валерия Голино, Зандър Бъркли,
Емили Проктър, Стивън Уебър, Дани
Хюстън и др. /16/

02.45 "Отново и отново" /п./ - сериал, еп.
3

03.45 "Психо" /п./ - трилър, хорър (САЩ,
1960), в ролите: Джон Гевин, Вера
Майлс, Джанет Лий, Антъни Пър-
кинс, Джон Макинтайър, Патриша
Хичкок, Алфред Хичкок и др. /16/

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нощна смяна" - сериал /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, 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 "Хавай 5-0" - сериен филм, 6 сезон
22.00 "София - Ден и Нощ" (премиера) -

риалити сериал
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

05.30 "Костюмари" - сериал, сезон 7
06.30 "Убийства в Мидсъмър" - сериал
08.20 "Добрият динозавър" - аним. филм

/п/
10.45 "Вълшебна Коледа" - романтичен

филм с уч. на Ники Уелън, Джош
Кели, Никол Галисия, Майкъл Ког-
ната, Робърт Пайн, Бет Бродерик,
Линдзи Хартли и др.

12.30 "Любов на леда" - романтичен филм
с уч. на Джули Берман, Андрю
Уолкър, Гейл О’Грейди, Ана Голия,
Линда Кеш, Кейт Друмонд, Лора
Миата, Джим Уотсън и др.

14.30 "Лъв: Стъпки към дома" - драма с уч.
на Дев Пател, Руни Мара , Никол
Кидман, Дейвид Уенъм, Палави Шар-
да, Бенджамин Ригби, Емон Фарен
и др. /п/

17.00 "Мръсна игра" - криминален трилър
с уч. на Никълъс Кейдж, Никол
Кидман, Кам Жиганде, Бел Мендел-
сон, Даш Михок, Лиана Либерато,
Джордана Спиро и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "Джанго без окови" - уестърн с уч.
на Джейми Фокс, Леонардо Ди
Каприо, Кристоф Уолтц, Самюъл Л.
Джаксън, Кери Уошингтън, Уолтън
Гогинс и др.

23.30 "Ах, този джаз" - музикален с уч. на
Рой Шайдър, Джесика Ланг, Лиланд
Палмър, Ан Райнкинг, Клиф Горман,
Бен Верин, Майкъл Толан, Макс
Райт и др.

02.10 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, сезон 15 /п/
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ВОДОРАВНО: "Хубавица". Обори.Големинов (Ма-
рин). Тен. Мегара. Аретино (Пиетро). "Нани-на". Ело.
Ар. Ротел. "Коледари". Тотализатор. Рими. "О, наро-
де". Окалина. Омар. Камарила. Овали. Пи. Анатема.
Ик. Кочина. Она. Ела. Лед. "Арената". Но. Елатив. По
(Едгар). Галата. Ало. Об. Дебитори. Акара. "То". Ими-
назол. Синина. Амонали. Каролина (Матилда). Инес.
Матов (Димитър). "На ранина".

ОТВЕСНО: "Хугеноти". Апологетика. "Богато моми-
че". Абонат. Каланетика. "Иде ли". Иро. Верила. Аран.
Латинов (Латин). Лиман. Лилина (Мария). АТОМАЛ.
Ци. Аки. "Ила". АТАРИ. Ин. "Нана". Озонатори. Инана.
Орелана (Франсиско Де). Енева (Лили). Амар. Нове-
лета. Оман. Лазо. Тодорова (Камелия). Апоконин. То-
ти (Франческо). АРОМА. Ето. Алани. Ренар (Жул). "Да-
лила". Ор. Лен. Синори. ЕРИКА. Абатиса.

Днес за кратко ще проникне
малко по-хладен въздух от северо-
изток, но температурите ще се по-
нижат слабо. Минималните ще са от нула до 5 градуса,
а дневните до 15.

В сряда съществена промяна на времето няма да
настъпи. Ще е по-топло от обичайното за февруари.
Вятърът ще бъде слаб, до умерен, от северозапад.

Минималните стойности в повечето места ще са око-
ло и над нула градуса, а дневните - от 10 до 15, на
места и до 16, 17 градуса. Сутрин на места са възможни
краткотрайни мъгли, а през деня ще бъде предимно слън-
чево.

В четвъртък облачността ще започне да се увелича-
ва след обяд, а вятърът от северозапад ще се усили до
умерен. Температуритуе ще са в диапазона от 1 до 11
градуса.

bTV Cinema,
Премиера в
Месец на Оскарите:
"Юношество" -
биографична драма,
с Итън Хоук,
Елар Колтрейн,
Патриша Аркет,
Тамара Джолейн,
Ник Краузи,
Лорелай
Линклейтър
и др.,
21,00 ч.
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Нямаше как да
паднем на "Тича",
ако не беше
страничната
помощ, твърди
треньорът на
"червените"

:

Íàêðàòêî
Шефът на Славия
Венци Стефанов

обясни защо младият
вратар на "белите"
Стергиакис не игра в
първия пролетен кръг
срещу Ботев (Пд).
"Колко време още няма
да бъде на терена,
зависи само и единстве-
но от него и приближе-
ните му, а не от мен.
Родителите му и двама
мениджъри му мътят
главата. Заради тях се
провалиха няколко
варианта за негов
трансфер. Гледаме го
като писано яйце в
Славия, но майка му
иска тука, баща му -
там, оная фризьорка
едикъде си. Е, не става
така. Вече няма как да
го продадем сега,
защото пазарите почти
навсякъде са затворени.
През пролетта остава в
Славия, а през лятото
ще видим", заяви
Стефанов.

БФС съсече жестоко
Верея с огромна глоба

от 16 000 лева. 10 бона
са заради новия треньор
на тима от Стара Загора
Олександър Севидов,
който все още няма
подписан договор, но бе
на скамейката при
равенството 0:0 с
Лудогорец. 1000 лева е
наказан самият настав-
ник. Допълнително
Дисципът санкционира с
5000 лева старозагорс-
кия клуб на база
сезиране от експерт по
почтеността в БФС, тъй
като във футболната
централа е постъпило
официално уведомление
от УЕФА за сериозни
съмнения за участие на
даден отбор в манипули-
рани мачове.

Наставникът на ЦСКА
Любослав Пенев говори
преди домакинството на
Ботев (Враца), което е
днес от 17,30 часа на
стадион "Българска ар-
мия". Треньорът анализира
загубата с 0:2 от Черно
море, изразявайки недо-
волство от зачетения
втори гол на "моряците",
който бе от засада. Пенев
смята, че странична наме-
са не е позволила на
ЦСКА да спечели във
Варна. "Изгледах срещата
с Черно море още два
пъти и видях доста неточ-
ности. Играхме добре в
много моменти, в някои не
чак толкова. Притеснител-
но донякъде бе неточното
позициониране на играчи-
те. Някои от указанията
обаче са нови за тях.
Всички сме наясно, че
трябва и време, и търпе-
ние. Сигурен съм, че ще
се справим. Много са
нещата, които ще се
променят. Спокоен съм,
защото виждам, че разпо-
лагам с качествени футбо-

Ëþáî Ïåíåâ: Âúâ Âàðíà öÿëà ñåäìèöà
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листи и можем да играем
бърз и атакуващ футбол",
коментира Пенев.

Попитан дали се очак-
ват нови попълнения, той
обясни: "Всички сме в
очакване. Ще разберете,
когато стане нещо. Много
пъти журналистите науча-
вате преди треньора.
Нужни са ни футболисти,
които да вдигнат конку-
ренцията. Трябва да
имаме по двама силни на
всеки пост. Не мога да ви
кажа какво си говорим с
Люпко Петрович. Интерес-
но е, но си е между нас,
това са професионални

Дербито на междинния 22-ри
кръг на Първа лига между Лудого-
рец и Ботев (Пд) е поверено на
Станислав Тодоров. Двубоят е днес
от 15 часа на стадиона в Разград.
Първият мач от кръга е днес от 12,30
часа между отборите на Славия -
Черно море. Главен съдия е Вален-

Ñòàíèñëàâ Òîäîðîâ å ãëàâåí  ñúäèÿ íà Ëóäîãîðåö - Áîòåâ (Ïä)
тин Железов. Последната среща
днес е ЦСКА - Ботев (Враца). Дву-
боят на стадион "Българска армия"
е от 17,30 часа и ще бъде ръково-
ден от Станислав Ставров.

Три мача от 22-рия кръг са
утре. От 12,15 часа играят Дунав
- Верея - Владимир Вълков; от

част. Аз нося отговорност-
та", добави наставникът на
ЦСКА.

"ЦСКА не е ясла, не е
детска градина, играчите
трябва да са наясно в
какъв отбор са. Ако не
знаят, да прочетат малко
история. Конкуренция
трябва да има, работим
всеки ден. За мен няма
титуляри и резерви",
обясни още Пенев.

"ЦСКА е основен конку-
рент за титлата. Във
Варна не ни позволиха да
играем футбол. Мачът на
"Тича" нямаше как да го
загубим, ако я нямаше
страничната помощ. Няма
как и наравно да завър-
ши. Има пряка намеса.
Във Варна цяла седмица
се говори как ЦСКА ще
загуби мача срещу Черно
море. Съдиите не трябва
да изпъкват, да са воде-
щите фигури в един мач.
Докога ще продължи
това? Всичките грешки са
допуснати нарочно, а не
от незнание", добави
треньорът на ЦСКА.

"Съдията във Варна
изключително много
закъсня с картоните,
рискува здравето на
футболистите. Не знам
кой беше делегат, праща
ми четвъртия съдия да ми
каже, че не ми виждал
баджа. Много ми е инте-
ресно какво е писал в
доклада - "Добро предста-
вяне, мисията изпълнена",
каза още Любослав Пе-
нев. ç

тайни. Говоря и със Стой-
чо Стоилов, и с Пламен
Марков, и с италианеца,
това е". Така Любослав
Пенев не уточни какви ще
бъдат функциите на Крис-
тиано Джарета, като
заяви, че шефовете на
"армейците" по-късно го
уведомява за някои неща.
"Нека ръководството
отговори точно с какви
функции ще бъде натова-
рен. Аз съм окей да има
директори, да помагат за
каузата. Но аз съм стар-
ши треньор, човекът,
който се занимава с
цялата спортно-техническа

Левски - Локомотив (Пд) 1:1
0:1 Анте Аралица 44, 1:1 Давиде Мариани 71

Септември - Берое 1:0
1:0 Кристофър Мандианга 20; червен картон - Ерол Алкан (Берое) 72

Етър  - Дунав (Русе) 3:0
Верея (Стара Загора) - Лудогорец 0:0
Ботев (Вр) - Витоша (Бистрица) 1:0
Черно море  - ЦСКА 2:0
Ботев (Пд) - Славия 1:0

Класиране
1. Лудогорец 42-12 52
2. ЦСКА 35-10 45
3. Левски 41-19 42
4. Ботев (Пд) 32-18 38
5. Берое 29-16 36
6. Черно море 30-30 34
7. Етър 25-22 33
8. Ботев (Вр) 23-32 27
9. Локомотив (Пд) 21-22 26
10. Славия 20-23 24
11. Витоша 15-33 20
12. Септември 19-39 17
13. Дунав Рс) 21-40 15
14. Верея 9-46 6

Ïúðâà ëèãà - 21-âè êðúã
14,30 часа - Локомотив (Пд) - Сеп-
тември - Никола Попов и от 17
часа - Витоша (Бистрица) - Левс-
ки - Петър Костадинов.

Последната среща от кръга
между Берое и Етър е в четвъртък
от 17,30 часа. Георги Кабаков ще
ръководи мача в Стара Загора.ç

От стр.1
Манолев е петият нов футбо-

лист, привлечен след края на
есенния сезон. Преди него с клу-
ба подписаха Адриан Попа, Пла-
мен Илиев, Серкан Юсеин и Дей-
вид Рибейро. 33-годишният Ма-
нолев има богата футболна ка-
риера. В България е играл за Пи-
рин, Литекс и ЦСКА, а в чужбина
е обличал фланелката на носи-
теля на КЕШ ПСВ Айндховен, ан-
глийския Фулъм и руските Кубан
(Краснодар) и Динамо (Москва).
Има над 50 мача за национал-
ния отбор на България.ç

Ìàíîëåâ ïîäïèñà
ñ Ëóäîãîðåö

Станислав
Манолев
предпочете
да подпише
с Лудогорец
пред
офертата на
Левски

Любослав Пенев обвини съдийската бригада начело със Стефан
Апостолов, че е изпълнила "специална мисия"


