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Близо 30 000 земеделци
остават без държавна
помощ
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Иван Гешев: Ще бъде
разследван целият процес на
бандитската приватизация
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Îòìúñòèòåëíèÿò ñòðàõ
íà óïðàâëÿâàùèòåÏúëåí õàîñ

винетката, както е за някои
от кварталите на София, ка-
за кметът на селото Ангел
Цветков. За два дни след въ-
веждането на тол-таксите за-
ради липса на винетки с по
70 лева са глобени над 70
души от селото. Вчера  ми-
нистърът  на регионалното
развитие Петя Аврамова
призна, че ако всички общи-
ни в страната решат, че за
придвижване от дадено село
до общински център по ре-
публикански път винетка и

с тол-системата
ители на 7 села от общини-
те Родопи и Садово са го-
тови да излязат на протест,
ако знакът за винетка, пос-
тавен на надлеза на "Ско-
белева майка", не бъде пре-
махнат. Хората от Ягодово
и Катуница обясняват, че са
вкарани в абсурдна ситуа-
ция да купуват винетка за
200 метра.

Населението на дупниш-
кото село Джерман, което от-
стои от Дупница на 1 кило-
метър, съща иска отмяна на

Ìíîãî îáùèíè ìîæå äà ïîèñêàò êàòî Ñòîëè÷íàòà îáùèíà
äà íå ïëàùàò çà ïúòèùàòà, ïðèçíà ìèíèñòúð Ïåòÿ Àâðàìîâà

Ê
Какво политизиране? Излъчените записи на патрио-

тични песни или изпълненията на детски хор "Апостоле,
от теб се учим всички.." ли е политизиране?

Кратките скандирания, придружили словото на Фан-
дъкова, идваха от хора, които вече бяха на площада,
когато пристигна шествието, защото го отклониха да
заобикаля и подложиха хората на изключително щател-
ни проверки.

Успяха да влязат не повече от 150 души, когато
започна възпоменателната церемония. А зад тях идваха
хиляди, а не стотици, както съобщиха по БНТ. Разбира
се, че се отказаха. Някои възмутени се връщаха, защо-
то контролиращите искали да им вземат някакви женс-
ки спрейове. Други ги караха да се събличат. Целта бе
повече от ясна.

А причината за гневните коментари на управляващи-
те е разбираема при такава мощна подкрепа за прези-
дента и шествие, каквато не помним.

Още преди да завърши церемонията, минах покрай
Паметника на Незнайния воин и Вечния огън. Беше пус-
то. Наоколо нямаше жива душа, защото районът бе
отцепен. Само 7-8 деца стояха пред огъня и пееха,
после рецитираха, а майките им стояха отстрани и сни-
маха с телефоните си. Неуспели да влязат на площада,
те изпълняваха своя програма за Левски.

Стоях самотен на около 20-30 метра от тях, нямаше
публика.

Докато има такива деца и такива майки, ще я има
България!

И полицейски кордони, и провокатори, и гневни ко-
ментари, и фалшифициране, и пренаписване на истори-
ята няма да помогнат.

Не го ли разбрахте?!
Симеон НИКОЛОВ
От Фейсбук, заглавието е на ЗЕМЯ

октейлът от гняв и лъжи, с който реагираха пред-
ставители на управляващите на шествието, во-
дено от президента Радев на 19 февруари, е
най-верният показател за душевна и морална
деградация.

< 5

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÂßÒÑÂßÒ

Êèðèë Äåñïîäîâ
àóò çà äâà
ìåñåöà

Националът Кирил Дес-
подов ще бъде опериран
и ще отсъства от тере-
ните около два месеца.
Това означава, че фут-
болист №1 на България
ще пропусне както при-
ятелския мач с Беларус
на 26 февруари, така и
на 26 март решителния
плейоф за Евро 2020
срещу Унгария. Новина-
та за операцията бе съ-
общена в австрийските
медии, веднага след  ко-
ето БЛИЦ се свърза с
Десподов.  "Да, така е.
Предстои ми операция на
крака. Хирургическата
интервенция ще бъде във
вторник в Инсбрук. Спо-
ред лекарите ще отсъс-
твам от игра между 6 и
8 седмици", заяви Дес-
подов.

Ìåðêåë âèæäà
ðàñèñòêè ïîäáóäè
çà óáèéñòâàòà
â Õàíàó
Има много признаци, че
заподозреният стрелец в
германския град Ханау е
действал, воден от ра-
сизъм и крайнодесен ек-
стремизъм, заяви канц-
лерът Ангела Меркел, ци-
тирана от Ройтерс. Мер-
кел каза, че властите ще
направят всичко възмож-
но да изяснят причините
за нападението. "Към мо-
мента има много инди-
кации, че действията на
извършителя са продик-
тувани от крайнодесен
екстремизъм, расизъм и
омраза към хора с раз-
личен произход, религия
и външен вид", каза пред
журналисти канцлерката.
"Расизмът е отрова, ом-
разата е отрова и тази
отрова е причина за мно-
го престъпления", допъл-
ни тя. <24<20

Æ
тол не трябва да има, това в
крайна сметка ще опорочи
въвеждането на тол-система-
та, която ще започне да фун-
кционира от 1 март.

Превозвачите пък са при-
теснени, че от 29 февруари
може да се наложи да спрат
товарните превозни средст-
ва с тегло на 3,5 тона, за-
щото нямат бордови устрой-
ства за плащане на тол, но
вече няма да могат да си ку-
пят и електронна винетка за-
ради новата система.

Пред студенти в
Русе Корнелия
Нинова разказа
за политиките на
ЕС за изкуствен
интелект

Русе.
Тук вчера
отбелязаха
142 години
от освобож-
даването на
града от
османско
владичество.
Пред
катедралния
храм
"Св. Троица"
се състоя
историческа
възстановка
на посреща-
нето на
руските
войски -
начело с
генерал
Тотлебен.

Âèå ñòå ÷àñò îò åâðîïåéñêèÿ ïëàí çà âèñîêè òåõíîëîãèè
ство. Тя проведе среща
с ръководството на Ру-
сенския университет
"Ангел Кънчев": "Поз-
дравявам ви, че в тези
трудни за образовани-
ето години поддържате
висок стандарт на обу-
чение. Това е универ-
ситет на бъдещето. Тук
се правят 3D реконст-
рукции и обработка,
адаптиране на образо-
вателни системи към

дигиталното поколение,
използване на адитив-
ни технологии, прото-
типи на електромоби-
ли. Такова модерно об-
разование трябва да се
поощрява и подпома-
га с всички средства",
изтъкна Нинова.

Тя сподели впечат-
ленията си от посеще-
нието си в Брюксел:
"Европейската комисия
изработи много амби-

циозна програма за
следващите години.
Важна част от нея е
Бялата книга на изкус-
твения интелект. ЕС
трябва да се превърне
в един от световните
центрове на високи тех-
нологии. Вие ще бъде-
те част от европейски
план за високи техно-
логии и изкуствен ин-
телект", каза още Кор-
нелия Нинова.  ç

Председателят на
БСП Корнелия Нино-
ва посети Русе по по-
вод 142-годишнината
от Освобождението на
града от Османско роб-

Снимка
Пресфото
БТА
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След няколко месеца
работа и десетки изслуш-
вания временната коми-
сия в парламента, която
разследваше теча на
личните данни на над 6
млн. души от Национална-
та агенция за приходите,
направи деветнадесет
препоръки за предотвра-
тяване на подобни случаи
в бъдеще, съобщи Днев-
ник.бг. Сред тях са про-
мени в Наказателния
кодекс, с които да се
въведат по-строги наказа-
ния за киберпрестъпле-
ния, да се създаде дефи-
ниция за деяния, свърза-
ни с компютърни престъп-
ления, и да се приемат
нови състави на престъп-
ления, които отразяват
нови форми на престъпни
посегателства. Според
сега действащите разпо-
редби, който неправомер-
но добави, копира, изпол-
зва, промени, пренесе,

изтрие, повреди, влоши,
скрие, унищожи компю-
търни данни в информа-
ционна система или спре
достъпа до такива данни,
които се дават по силата
на закон, се наказва с
лишаване от свобода до
три години и с глоба до
три хиляди лв., а в пове-
чето случаи дори и да
има осъдени лица, те
биват освобождавани от
наказателна отговорност
или им се налага условна
присъда. Анкетната коми-
сия предлага да се въве-
де възможността за
персонално носене на
отговорност, която обаче
ще бъде за подизпълните-
лите, с които финансово-
то министерство сключва
договори, коментира БНР.
Комисията настоява и за
преразглеждането на
Закона за личните данни.
Освен това депутатите от
комисията са стигнали до

ÂËÀÑÒÒÀ

Îò îïîçèöèÿòà ïîèñêàõà íÿêîé äà
ïîåìå îòãîâîðíîñòòà çà òå÷à íà
ëè÷íè äàííè ñ îñòàâêà - èëè
ôèíàíñîâèÿ ìèíèñòúð, èëè
äèðåêòîðà íà ïðèõîäíàòà àãåíöèÿ

извода, че през послед-
ните 20 години комуника-
ционната и информацион-
ната инфраструктура на
НАП са изграждани
поетапно, което създава
пробойни в сигурността.
Депутатите посочват и
друг пропуск - сключване-
то на договори за закупу-
ването на нови софтуери,
без в тях да е включена и
поддръжката на системи-
те. Затова препоръката е
да се извърши пълен одит
на всички централни и
общински администрации,
а при сключване на нови
договори за софтуер да
бъдат включвани и каузи
за носене на отговорност
от страна на изпълните-
лите.

От БНР допълват, че се
очаква парламентът да

обсъди и приеме доклада
на временната комисия, с
което нейната дейност
приключва. Препоръките
на комисията бяха приети
след дебати с 94 гласа
"за", 52 "против" и 9
"въздържал се".

От БСП поискаха
някой да поеме отговор-
ността за теча на лични
данни с оставка - или
финансовият министър,
или директорът на НАП.
В отговор изпълнителният
директор на НАП Галя
Димитрова каза, че
агенцията не носи отго-
ворност за настъпилите
вредностни последици
заради атаката срещу
системата. Пред депутати-
те тя отчете направеното
след изтичането на лични
данни.ççççç

Èâàí Ãåøåâ: Ùå áúäå ðàçñëåäâàí öåëèÿò ïðîöåñ íà
áàíäèòñêàòà ïðèâàòèçàöèÿ, äúëæèì ãî íà áúëãàðèòå!

Започна регистрацията на
неправителствените организации,
желаещи да участват в избора
на първия у нас Съвет за разви-
тие на гражданското общество
(СРГО), съобщи пресслужбата на
Министерския съвет. Съветът е
консултативен орган към Минис-
терския съвет за разработване и
провеждане на политики, подк-
репящи развитието на граждан-
ското общество. Той ще се със-
тои от 15 членове - 14 предста-
вители на неправителствени ор-
ганизации, избрани чрез нацио-
нално гласуване, и председател
- вицепремиерът Томислав Дон-

Èçáèðàò ïúðâèÿ ó íàñ Ñúâåò çà ðàçâèòèå íà ãðàæäàíñêîòî îáùåñòâî
ра информация за финансиране-
то на гражданските организации
с публични средства, ще дава
становища по всички проекти на
нормативни актове, отнасящи се
до дейността на гражданските ор-
ганизации. Администрацията на
Министерския съвет инициира
създаването на работна група от
представители на неправителст-
вени организации и мрежи за из-
работването на Правилник за ор-
ганизацията и дейността на СРГО.
Формирани бяха изборна коми-
сия и секретариат на Съвета. С
цел оптимална публичност, проз-
рачност и обективност на избо-

ра бе разработена уеб базирана
електронна платформа за наци-
онално гласуване, поддържана от
Министерския съвет.

Срокът за регистрация на
гражданските организации за
участие в избора на СРГО и за
заявяване на желание за членс-
тво в него е 15 работни дни, а
процедурата за избор на члено-
ве на СРГО чрез гласуване про-
дължава в рамките на 10 работ-
ни дни. Поканите за регистрация
и за гласуване са официални и
се публикуват на Портала за об-
ществени консултации -
www.strategy.bg.ççççç

Ñëåä òå÷à íà äàííè îò ÍÀÏ ïàðëàìåíòúò ùå ìèñëè
çà ïî-ñòðîãè ãëîáè è íàêàçàíèÿ çà êèáåðïðåñòúïëåíèÿ

чев. Съветът ще координира из-
пълнението на националната
стратегия за развитие на граж-
данското общество, ще предлага
на правителството план за реа-
лизацията на целите й, ще съби-

Ще бъде разследван целият
процес на приватизацията у нас.
Тя беше бандитска и криминал-
на, заяви в Благоевград главният
прокурор Иван Гешев по повод
възложената от прокуратурата
проверка на ДАНС на раздържа-
вяването на активи за милиарди
у нас, което беше извършено ос-
новно по времето на Иван Кос-
тов, съобщи Епицентър.бг. Моят
принципен ангажимент е, че ще

Събития
” 1804 г. - Ричард Тревитик
създава първия парен локомо-
тив в света.
” 1848 г. - Карл Маркс и
Фридрих Енгелс публикуват
Комунистическия манифест.
” 1878 г. - Великият руски
княз Николай Николаевич
предава ултиматум на Високата
порта за влизане на руски
части в Сан Стефано.
” 1916 г. - Първа световна
война: започва битката при
Вердюн във Франция.
” 1941 г. - Втората световна
война: 200 германски войници
от дивизията за диверсии
"Бранденбург" влизат в
България и поемат контрола
над основните стратегически
обекти.
” 1947 г. - В САЩ е произве-
ден първият фотоапарат
"Полароид".
” 1960 г. - Фидел Кастро
издава указ за национализация
на частната индустрия в Куба.
” 1986 г. - Земетресение
разлюлява Стражица и нанася
значителни материални
поражения в района.
Родени
” 1836 г. - Лео Делиб,
френски композитор
” 1903 г. - Анаис Нин,
американска писателка
” 1927 г. - Юбер дьо Живан-
ши, френски моден дизайнер
” 1933 г. - Нина Симон,
американска певица
” 1939 г. - Дончо Папазов,
български мореплавател
” 1960 г. - Пламен Орешарс-
ки, български финансист, бивш
министър-председател за
периода 2013-2014 г.
” 1976 г. - Мила Георгиева,
българска цигуларка
Починали
” 1934 г. - Аугусто Сесар
Сандино, никарагуански
национален герой
” 1965 г. - Малкълм Екс,
американски чернокож
правозащитник
” 1973 г. - Никола Мирчев,
български художник
” 1974 г. - Ламар, български
писател
” 1984 г. - Михаил Шолохов,
руски писател, Нобелов
лауреат

” 2014 г. - Джоко Росич,
български актьор

Íà òîçè äåí

:

бъда особено внимателен към
всички случаи по еднакъв начин,
които бъдат установени в разпо-
редената от мен проверка за при-
ватизационно престъпление. За
нас особено важно е не толкова
гражданите да получат пълната ин-
формация, а всеки случай да се
гледа поотделно - дали има дан-
ни за престъпление, за админис-
тративни и всякакви други видо-
ве отговорност, обясни още об-
винител номер едно. Всеки може
да ме обвинява за всичко, моята
работа е да действаме. С дейст-
вията си ще покажем, че това,
което правим, е правилно. С вся-
ка стъпка ще става ясно, че тези
хора, които говорят, се защита-

ват по определен начин - това
може да бъде доказано, че когато
можем, работим, и то се защита-
ват чрез медиите. В този списък,
то няма списък, ще бъде прове-
рен целият процес, уточни Гешев.
Длъжни сме да го направим и да
затворим тази страница, дължим
го на българските граждани. При-
ватизацията беше бандитска и
криминална. Това са думите на
българските граждани, това гово-
рят хората и сме длъжни да нап-
равим всичко, което очакват те,
категоричен е главният прокурор.
Казах, че не искам политиците да
ми ръкопляскат, а да си вършат
своята работа, включително и ако
трябва да има промени в Консти-

туцията. Почва се с най-големите
активи. Вървим от най-големите
сделки, ще се върви на етапи -
по 10, по 20 фирми. Отделно про-
куратурата ще направи анализ да-
ли има повод за разследване. То-
ва, което ще бъде направено в
началото, е да стане ясно каква
е сметката на приватизационния
процес, да стане ясно колко ак-
тиви е имало и колко са влезли.
Знам, че доста хора са нервни,
коментира още Иван Гешев. Не
зависи всичко от прокуратурата,
много неща зависят от съда, от
МВР, от ДАНС. Гражданите очак-
ват, че има справедливост. Тряб-
ва да се изграждат мостове, а не
да се рушат, подчерта Гешев.ççççç
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Декларация на ПГ на
"БСП за България" по
повод истеричната

Òîé å èçáðàí ïðÿêî îò áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè. Òîé èìà ïðàâî äà âîäè áúëãàðñêè
ãðàæäàíè, äà áúäå çàåäíî ñ òÿõ, äà ãè èçñëóøâà è äà èçðàçÿâà òÿõíî ìíåíèå,
çàÿâèõà ñîöèàëèñòè ïî ïîâîä îáùåñòâåíàòà ðåàêöèÿ êúì óïðàâëÿâàùèòå
ïî âðåìå íà øåñòâèåòî, ïîñâåòåíî íà Àïîñòîëà íà ñâîáîäàòà

ÁÑÏ êúì ÃÅÐÁ: Íå ïðåçèäåíòúò âè
å âèíîâåí, ÷å íàðîäúò âè îñâèðêâà

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Всеки от кандидатите за
председател на БСП може
да има застъпници, които да
представляват интересите му
пред местните организации
и органи, както и пред изби-
рателните комисии. Застъп-
ник може да бъде всеки пъл-
нолетен партиен член. Пред-
седателите на общински и
районни съвети нямат пра-
во на застъпническа дейност,
същото важи за членовете
на централната, общинските,
районните и секционните ко-
мисии по прекия избор на
председател.

Застъпници се регистри-
рат в ЦКПИ и в ОКПИ
(РКПИ). Регистрациите в цен-

Öåíòðàëíàòà êîìèñèÿ ïðèå ïðàâèëàòà çà çàñòúïíèöèòå â ëèäåðñêàòà áèòêà íà ÁÑÏ

"На 15 юли 2019 година, на всич-
ки български граждани и български
фирми изтекоха лични данните. Но
това вас, уважаеми управляващи, не
ви притеснява." Това заяви депута-
тът от ПГ на "БСП за България" Ру-
мен Гечев по повод доклада на вре-
менната комисия, разглеждаща из-
тичането на данни от НАП през 2019
година. По думите му втората траге-
дия е във връзка с начина, по който

вители, е избран пряко от
българските граждани. Той
има право да води българ-
ски граждани, да бъде
заедно с тях, да ги изслуш-
ва и да изразява тяхно
мнение. При вас основният
проблем е защо той не
хвали правителството. Не
приемам и обидите по
адрес на участниците в
това шествие. Неприсъщо
е за народни представите-
ли и особено за политичес-
ка партия, която има
амбицията да води тази
страна, да се отнася с
такова пренебрежение към
български граждани. Ето за
това разделение и за тази
омраза, която вие насаж-
дате в българските гражда-
ни, ние говорим и искаме
да преодолеем.

Относно освиркванията
- президентът призова да
не се освиркват български
политици на този ден.
Уважаеми дами и господа,
тук е въпросът, на който
вие трябва да си отговори-
те - защо българските
граждани ви освиркват. Тук
вината не е нито в прези-
дентската институция, нито
в БСП - вината я търсете
във вас, уважаеми колеги.
Защото в държава, в която
всеки ден има проблеми -
екологични, здравословни,
когато има проблеми с
бъдещето на определени

сектори, както и в сферата
на енергетиката, хората
негодуват. По никакъв
начин обаче не мога да
разбера тази ярост и
злоба към една институция,
която е единствената в
страната с по-голям поло-
жителен рейтинг, отколкото
отрицателен.

Говорите за разделение-
то. Уважаеми дами и
господа, спомнете си
президента Плевнелиев, не
искам в никакъв случай да

използвам обидни думи
към него, но той даде
началото и начина, по
който президентската
институция работеше в
един период, в който той
много рано свали доверие-
то от едно правителство.
Къде бяхте тогава вие да
говорите за обединението
на нацията? Тогава вас ви
нямаше.

Президентът има право
да води този марш, защото
хората виждат, че той

Ðóìåí Ãå÷åâ: Òðàãåäèÿòà íà ÍÀÏ å ïúëíà - îðãàíèçàöèîíåí õàîñ è óïðàâëåíñêà áåçîòãîâîðíîñò

Êîðíåëèÿ Íèíîâà çà Ëåâñêè: Ñ îáùè óñèëèÿ äà
íàïðàâèì ìå÷òèòå ìó çà ðîäèíàòà ðåàëíîñò
Васил Левски е най-ярък пример за морал в историята на Бълга-
рия. Достатъчно е да разлистим страниците на тефтерчето му, за
да видим колко честен до педантичност, смел до безразсъдство и
безкористно отдаден на Отечеството е бил. Днес го почитаме с
думи, но сме му длъжници с дела. Неговият идеал за чиста и
свята република още не е постигнат. Най-голяма почит към него-
вото дело би било ние, българският народ, с общи усилия да
направим мечтите му за родината реалност.

е било установено изтичането на
данни - чрез сигнал от 20-годишно
момче.

"Уважаеми колеги, ето го докла-
да на Комисията за защита на лич-
ните данни. Те дойдоха и перфектно
си свършиха работата", каза още Ге-
чев. Той цитира доклада, в който част
от посочените факти са, че: органи-
зационната структура е изградена
за защита на личните данни, но не

функционира, т. е. има структура, но
не работи. Посочено е още, че про-
дължителното изработване на елек-
тронно приложение за електронни
услуги към гражданите е дебаланси-
рало системата за защитата на дан-
ните. Липсват разписани правила и
процедури за защита на лични дан-
ни. Не са предвидени достатъчно
рестриктивни мерки за достъпа до
база данни. Нарушен е и принципът

на отчетност, липсват одитни запи-
си на отделните събития. Липсва ме-
тодика за управление на риска.

"Пълна трагедия на НАП. Органи-
зационен хаос, управленска безот-
говорност. Може ли някой да твър-
ди, че след като едно момче на 20
години преодолява една анархична
система - други не са влизали в сис-
темата? Влизали са. Трагедията е
пълна", категоричен бе Гечев. ç

тралната комисия важат и в
секциите в чужбина, а тези
в районната или общинска-
та са активни във всички сек-
ции на конкретния район или
община.

Заявленията за регистра-

ция на застъпници по обра-
зец се подават до 17 ч. на 25
април 2020 г., те се подпис-
ват и подават от кандидата
за председател на БСП или
от изрично упълномощено от
него лице.

ЦКПИ прие, че избирател-
ните списъци трябва да  са
съставени до 31 март. Те ще
бъдат изготвени от Общинс-
ките (Районните) съвети на
БСП, съответно от ОПО из-
вън страната и се подпис-
ват от председателя на ОбС
(РС) на БСП, съответно от
председателя на ОПО извън
страната.

Право на участие във вът-
решнопартийния вот имат
всички членове на БСП, ко-
ито фигурират в списъците
на членовете на ОПО към 31
декември 2019 г. Списъците
трябва да бъдат изчистени
от починали или напуснали
БСП в периода от нова го-

дина до съставянето им. Все-
ки избирател се вписва са-
мо в един избирателен спи-
сък.

След съставяне на изби-
рателните списъци, общинс-
ките и районните съвети на
БСП трябва да изпратят пис-
мено съобщение до всеки
член на БСП, за да го ин-
формират, че има право на
глас. В него се посочва но-
мерът, видът и местонахож-
дението на избирателната
секция, в която той може да
гласува. Ако избирателят е
включен в мобилна избира-
телна секция, се посочва и
часовият график на мобилна-
та СИК за дадения адрес. ç

изразява това, което те
мислят. Разбира се, че на
подобни събития е недо-
пустимо да има освирква-
ния и аз считам, че прези-
дентът правилно реагира,
като помоли гражданите да
не освиркват. Но това, че
се освирква даден минис-
тър, се превръща в посто-
янна величина в политичес-
кия живот.

Вместо да търсим
отговори тук, продължавате
да търсите разединение.
Вижте, врагът на държава-
та не е тук, не е нито в
президентската институция,
врагът е насаден от този
несправедлив преход,
който разби всички инсти-
туции в държавата. Вместо
да говорим за работещи
институции, управляващите
говорят за глашатаи, които
да ходят и да викат сред
хората. На тези места
трябва да има опитни и
квалифицирани хора, които
да не зависят нито от БСП,
нито от ГЕРБ, нито от ДПС,
а от българската държава.
Не трябва в държавата да
има само един човек,
който да решава дали да
има път, винетка, ток и
вода. Това трябва да
променим. Това няма да
стане с декларации, насо-
чени към една определена
институция или към човек,
който казва истината.
Трябва да проумеем, че
имаме голям проблем.
Дано наистина ни проблес-
не, че този проблем зависи
от нашето единение, когато
става въпрос за национал-
ни приоритети. Нашият
национален интерес не
зависи от това колко силно
можем да плюем някого, а
как можем в трудни мо-
менти да си подадем ръка",
се казва в декларацията на
левицата. ç

В
реакция на ГЕРБ срещу
президента Румен Радев
след отбелязването на 147-
ата годишнина от обесва-
нето на Апостола на свобо-
дата Васил Левски (под-
робности за събитието на
стр. 6 - бел. ред.) се казва:
"Дълбоко съжалявам, че
имаше толкова гняв в
декларацията на ПГ на
ГЕРБ и не считам това за
необходимо и адекватно.
Вчерашните събития трябва
да ги разделим на две -
шествието и освиркването.
Считам, че шествието е
право на българския
президент и никой не
може да му забрани той да
участва или да води даде-
но шествие.

Той, уважаеми дами и
господа народни предста-

Драгомир Стойнев чете деклара-
цията от името на ПГ на БСП
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На изложбите "Винария" и
"Фудтех" в Пловдив са отли-
чени 40 нови продукта, съоб-
щават в Международен пана-
ир Пловдив.  36 са награде-
ните в първото издание на
конкурса "Нов продукт за бъл-
гарския пазар", в който се със-
тезаваха участници в излож-
бите "Фудтех", "Винария" и
"Вкусове от Италия".

Най-много осем са призьо-
рите в раздел "Напитки", сред
тях са 15-годишна българска
ракия, италиански ликьор от
лимон и дафинов лист, ди-
джестивно вино от арония и
грозде с розова вода. В кате-

40 íîâè ïðîäóêòà
îòëè÷åíè íà
„Âèíàðèÿ“ è
„Ôóäòåõ“

Над 13 700 земеделски
производители от секто-
ра на плодовете и зелен-
чуците ще бъдят изложе-
ни на риск с отпадането
на преходната национал-
на помощ, горе-долу
толкова ще са и застра-
шените животновъди,
заяви на среща със
земеделци във Велико
Търново заместник-
министърът на земедели-
ето, храните и горите
Чавдар Маринов, цитиран
от "Фокус" .

Маринов припомни, че
в Европейския съюз в
момента текат дебати за
новата Обща селскосто-
панска политика, изготвя

Ïðîèçâîäèòåëèòå íà ïëîäîâå è çåëåí÷óöè,
êàêòî è æèâîòíîâúäèòå ñà íàé-óÿçâèìèòå
ó íàñ, òå ñà è íàé-òðóäîåìêè

се и стратегически план
за България, който ще е
факт до края на година-
та. По думите му финан-
совата рамка все още не
е определена, но е ясно,
че ще има около 5%
намаление за всички
мерки.

"От политическа глед-
на точка е много важно
да се борим за обвърза-
ното подпомагане, дори
не само за запазването
му, а и за повишаване.
Както знаете, в момента
то е 13+2% от директни-
те плащания, а ние
настояваме да стане
18+2% за протеиновите
култури, тъй като трябва

да гарантираме предви-
димост в доходите на
земеделските производи-
тели", изтъкна заместник-
министърът. Той отбеляза
също, че двете посочени
групи са най-уязвимите у
нас, тъй като са и най-
трудоемки.

Според данни на
министерство на земеде-
лието, храните и горите
около 36% от всички
земеделски производства
у нас са обхванати по

обвързаната подкрепа.
"Обвързаното подпомага-
не има изключително
голям социален ефект.
Резултатите от неговото
прилагане са категорич-
ни, приема се добре от
земеделските производи-
тели и е един удачен
финансов инструмент за
развитие на уязвимите
сектори у нас, затова и
се стараем толкова то да
се развива", категоричен
бе Маринов. ç

Äåñåòêè íîâè ñëó÷àè íà ÷óìà ïî ñâèíåòå ó íàñ

„×åðíîòî çëàòî íà ôàðàîíèòå“
ïîêàçâàò â Ïëîâäèâ
Áëèçî 30 000 çåìåäåëöè îñòàâàò
áåç äúðæàâíà ïîìîù

Продължава широкото
разпространение на зара-
зата от африканска чума по
свинете (АЧС) в дивата при-
рода на големи територии
от нашата страна - главно
в Северна България, но съ-
що и в някои южни райо-
ни, показват последни дан-
ни Българската агенция по
безопасност на храните
(БАБХ). Установените нови
случаи на заразата са 49
броя в десет области на
страната, като всички те са
определени като вторично
възникнали огнища на АЧС
на територията на държав-
ни горски стопанства (ДГС)
и държавни ловни стопан-
ства (ДЛС). Най-много слу-

Нови случаи са регист-
рирани също в ДЛС Говеж-
да, област Монтана, ДЛСР
Паламара и ДГС Преслав,
област Шумен, ДГС Елхо-
во, област Ямбол, ДГС Ма-
залат и ДГС Стара Загора,
област Стара Загора, ДЛС
Росица, област Габрово, и
ДЛС Дунав, област Русе.

Под ударите на опасна-
та инфекция свиневъдство-
то у нас загуби през мина-
лата година една четвърт
от поголовието си. Общият
брой на свинете в страна-
та е намалял от 654 600 жи-
вотни към 1 ноември 2018
г. на 491 800 животни към
същата дата на 2019 г. Спа-
дът е с 24,9%. ç

Земеделските произво-
дители в област Пловдив са
получи 1,123 млрд. лв. фи-
нансовата подкрепа за пос-
ледните пет години. Това съ-
общи заместник-министърът
на земеделието, храните и
горите Чавдар Маринов
пред над 300 стопани по
време на среща от кампа-
нията по Директни плаща-
ния в Пловдив, цитиран от
пресслужбата на МЗХГ. По
думите му получените сред-
ства представляват близо
7,4 на сто от общо предос-
тавения в земеделието пуб-
личен ресурс за периода
2014-2020 г. През 2019 г. пло-
щите с трайни насаждения
в областта са с 9 на сто
повече спрямо 2014 г., пред-
ставлявайки 13 на сто от об-
щите в страната. При тра-
диционното за областта зе-
ленчукопроизводство се от-

Íàä 1.1 ìëðä. ëâ. ôèíàíñîâàòà ïîäêðåïà
çà ïëîâäèâñêèòå ôåðìåðè

чита значително увеличение
на площите с над два пъти.
На територията на Пловдив-
ска област се намират бли-
зо 12 на сто от всички пло-
щи със зеленчуци в стра-
ната.

При площите с винени
лозя в област Пловдив, за-
явени за подпомагане по
СЕПП през 2018 г., също се
отчита ръст с 2,1 на сто на
годишна база. Те представ-
ляват около 10 на сто от
всички заявени площи с ви-
нени лозя в страната.

"В Пловдивска област са
заявени и близо 6 на сто
от общите площи с ориз за
подпомагане по СЕПП през
2018 г., над 44 на сто от пло-
щите с пипер и близо 40 на
сто от площите с домати.
Областта има висок отно-
сителен дял и при заявени-
те площи за подпомагане с

маслодайна роза и тютюн -
съответно 39 на сто и 27 на
сто", каза още заместник-
министър Маринов.

По време на срещата
стана ясно, че в сектор
"Животновъдство" най-зна-
чими за областта са биво-
ловъдството, говедовъдст-
вото и овцевъдството. През
2018 г. в Пловдивска област

се отглеждат 12 на сто от
общия брой биволи в стра-
ната, близо 11 на сто от
говедата и 8 на сто от ов-
цете. За периода 2014-2019
г. броят на биволите в об-
ластта нараства с 68 на
сто, на овцете с 23 на сто,
на свинете с 12 на сто, а
на пчелните семейства с 15
на сто. ç

чаи на заразени диви жи-
вотни са установени в ДЛС
Воден-Ири Хисар, област
Разград - 13 броя, и в ДГС
Сливен - 12 броя. Седем но-
ви случая на инфекцията

има на територията ДЛС
Черни Лом, област Търго-
вище, а шест заразени сви-
не са открити  ДЛС Лесид-
рен и ДГС Троян, област
Ловеч.

гория "Хранителни добавки с
физиологичен ефект" има че-
тири награди - за антипара-
зитен комплекс за детоксика-
ция и за първия воден разт-
вор на прополис, които са
световна новост, за имунос-
тимулиращ микс и за суперх-
рана, която подхранва и про-
чиства организма.

Италианска паста от антич-
на пшеница е едно от екзо-
тичните предложения, достиг-
нали до финала, наред с био-
пастет от шамфъстък, кафе от
женшен, бонбони с трюфел,
луканка с ром, млечни конци,
перли и пръчици.

Награждаването се състоя
по време на традиционната
Вечер на изложителя, на коя-
то бяха връчени и отличията
на четиримата финалисти в
Конкурса за иновации.

В раздел "Машини и тех-
нологии за производство на
вина и спиртни напитки" по-
бедителите са световни новос-
ти - резервоар в яйцевидна
форма, изработен от дърве-
сина и инокс, и софтуер за
контрол на ферментация. Наг-
радени са още машина за из-
парване на кашкавал и уред
за хигиенен и микробиологи-
чен контрол за 10 секунди.

Отличените нови продукти
може да се дегустират в Гра-
да на виното и деликатесите,
а технологичните иновации -
да се видят в палата 10. По
същото време се провежда и
селскостопанската изложба
"Агра". Близо 650 фирми от
30 държави се представят на
мегафорума за агробизнес,
вино, храни и оборудване в
Международен панаир Плов-
див, който продължава до 23
февруари. ç
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Селското стопанство
е водещ отрасъл в ико-
номиката на област
Добрич. Делът на про-
изведената продукция
възлиза на 31,7 %, со-
чат данните на Нацио-
налния статистически
институт в най-новия го-
дишен отчет за дейност-
та на предприятията.
Данните в него са за
2018 г.

Втора позиция след
аграрния сектор заема
преработващата про-
мишленост с дял от 24,3
%. Нетните приходи от
продажби достигат 3,908
млрд. лв., като увеличе-
нието в сравнение с
предходната година е
6,6 %.

Годишен отчет за
дейността си са предс-
тавили общо 9 557 не-
финансови предприятия
от област Добрич. Те
представляват 2,3 % от
тези в страната. Броят
на активните фирми е
най-голям в община
град Добрич - 54,8% и в
община Балчик - 13,7%.

Произведената про-
дукция в Добричка об-
ласт възлиза на 2,564
млрд. лв., като е отче-
тен ръст от 8% спрямо
предишната година.

В региона най-голям
е броят на микропредп-
риятията - 8935, които
осигуряват до 9 работ-
ни места. Фирмите, на-
емащи от 50 до 249 ли-
ца, са 68 в Добричка об-
ласт. Едва 9 са големи-
те предприятия, в кои-
то има над 250 работ-
ници. Фирмите в област-
та са приключили годи-
ната с положителен фи-
нансов резултат от 301
млн.лв., т.е. с 10 % по-
вече в сравнение с го-
дина по-рано.ç

12 áúëãàðñêè êîíòåéíåðà ÷àêàò
àäìèíèñòðàòèâíî îñâîáîæäàâàíå
çà âëèçàíå íà ïàçàðà â Êèòàé

Åäíà òðåòà îò
áëàãàòà íà
Äîáðóäæà èäâàò
îò çåìåäåëèå

рамките на населените
места - от табела до та-
бела, няма да има гло-
би за пътуване без ви-
нетка въпреки наличие-

Îò 1 ìàðò ñå çàäàâà ïúëåí õàîñ ñ òîë-ñèñòåìàòà

Êîðîíàâèðóñúò óäàðè
è ðîäíèÿ èçíîñ íà âèíî

О Б Я В А

Напоителни системи" ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, решения на Съвета
на директорите по Протоколи от19.07 и 30.10.2019 г., решения на министъра на земедели-
ето, храните и горите по Протоколи №,№: РД 59-8 и 10/13.02.2020 г. и Заповед на изпъл-
нителния директор № РД -11-30/19.02.2020 г. открива процедури за отдаване под наем за
срок от 10 /десет/ години на активи, стопанисвани отклон "Хасково", чрез търг при закрито
заседание, както следва:

1.1. Язовир "Каламица" /Бунарча/ с обща площ по скици 339.184 дка, разположен
в имоти №,№: 61844.97.395 и 61844.97.399 в землището на с. Райкова могила, местност
"Бонарич", община Свиленград и в имот 84036.132.336 в землището на с. Щит, местност
"Чердак тепе", община Свиленград, с предназначение на отдаването под наем: за рибосто-
панска дейност.

Начална цена: 5287 /пет хиляди двеста осемдесет и седем/ лева годишно без
ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 58829.104.304, представляващ залята площ на
язовир "Пчеларово-2" с площ 18.467 дка в землището на с. Пчеларово, община Чернооче-
не, с предназначение на отдаването под наем: за рибостопанска дейност.

Начална цена: 1200 /хиляда и двеста/ лева годишно без ДДС
Търговете ще се проведат в "Напоителни системи" ЕАД, гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ"

№ 136, ет. 3, /при закрито заседание/ от 11.00 ч. от Комисия назначена от Изпълнител-
ния директор на Дружеството на 17.03.2020 г.

Повторна дата и за двата обекта: от 11.00 ч. на 24.03.2020 г.
Размерът на депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна наемна цена и се

внася по сметката на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня,
предхождащ датата на търга.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на доку-
ментите за участие са посочени в тръжната документация.

Размер, място и срок за закупуване на тръжната документация: 300 /триста/лв. без
ДДС за обекта по т. 1 и 200/двеста/лв. без ДДС за обекта по т. 2, платими в касата на
"Напоителни системи" ЕАД, гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 3 или в касата на
клона до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Закупилите тръжна документация могат да участват в повторния търг без закупуването
й отново и без подаване на ново заявление.

Нови кандидати закупуват тръжна документация при повторно провеждане на същата
цена от същото място.

Приемане на предложенията: в Деловодството на Централно управление - до деня
предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден до 16 часа.

Време и начин за оглед - до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.
Адрес и телефон на организатора: "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - София, гр. София, бул.

"Цар Борис III", № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590.

В момента българските
винопроизводители, дори
да имат заявка за износ
на вино за Китай, се
колебаят дали да предпри-
емат действия по товаре-
не на контейнери и изпра-
щане. Това каза по БНТ
директорът на Изпълни-
телната агенция по лозата
и виното Красимир Коев.
Количества вино от Бълга-
рия са потеглили към края
на 2019 година, за да
стигнат навреме за китай-
ската нова година, но
след като се е развила
епидемията коронавирус,
в момента има задържане
на тези количества, заба-
вя се обработката и
освобождаването им за
китайския пазар.  "Те
пътуват с търговски флот,
с кораби, някои от контей-
нерите още са на самия
плавателен съд, други са

на територията на митни-
цата на Китайската народ-
на република, но може би
се дава приоритет на
консумативи от медицинс-
ко естество или храни от
първа необходимост",
коментира Коев.

Пратката, която в
момента изчаква в кон-
тейнери, е платена на
50%. 12 български контей-
нера вино има в момента,
което чака да бъде адми-
нистративно освободено
за влизане на пазара в
Китай.

Има затруднение, но се
надявам, че скоро всички-
те тези неща ще отшумят,
каза Коев.

Голяма част от догово-
рите, които те сключват,
предвиждат при пристига-
не на контейнерите да
бъде заплащана цената на
виното. След като не е

минал административен
контрол и няма освобож-
даване от вносителя
дистрибутор, който е
китайска фирма, съответ-
но те не си получават
средствата и хората се
притесняват да не загубят
пари, обясни Коев.

Той каза още, че
китайският пазар през
последните години се
развива много интензив-
но. Консумацията на вино

там расте всяка година с
около 30-40%. Той е кате-
горичен, че България не
изостава от всички оста-
нали страни, макар че
произвежда малко коли-
чество в сравнение с
Франция, Италия и Испа-
ния. Надеждите на страна-
та ни са били през 2020
година да удвоим износа
за Китай, който през 2019
година достигна 5 500 000
бутилки.ç

всички общини решат, че за прид-
вижване от дадено село до об-
щински център по републиканс-
ки път винетка и тол не трябва
да има, това в крайна сметка ще
опорочи въвеждането на тол-сис-
темата, която ще започне да фун-
кционира от 1 март.

Превозвачите пък са притес-
нени, че от 29 февруари може
да се наложи да спрат товарни-
те превозни средства с тегло на
3,5 тона, защото нямат бордови
устройства за плащане на тол,
но вече няма да могат да си ку-
пят и електронна винетка зара-
ди новата система. ç

"Трябва да се разбере, че трябва
да има поддръжка на пътищата. И
заради това се прави всичко", ка-
за министър Аврамова.

Министърката се усъмни, че
в случая със София и искането
на столицата да няма винетка и
тол такса за райони като Нови
Искър това е изгодно за Столич-
ната община. По думите й е твър-
де вероятно повечето хора от те-
зи райони така и така да имат
винетки, но заради отпадането на
отсечките от тол-системата сега

общината ще поддържа пътя. Ко-
ето вероятно ще излезе скъпо.
Аврамова призна още, че ако

"Ден на отворените врати за момичета" се проведе в държавното предпри-
ятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП РВД). Събитието се
организира във връзка с проекта за припознаване и прилагане на
принципа за равни възможности на жените и мъжете за достъп до
професията на ръководител на полети и кампанията за набиране на

кандидати за пролетната сесия.

Â
то на камери на тол-системата
върху републикански пътища, ми-
наващи през тези населени мес-
та. Това се разбра от думите на
министърката на регионалното
развитие Петя Аврамова пред "Но-
ва тв". Думите й бяха в отговор
на репортаж по сигнал от село
във Видинско, в което на главния
път, който минава оттам, на мяс-
тото на досегашните трафик ка-
мери са се появили такива на тол
системата. В резултат хората са
притеснени, че без винетка не мо-
гат да отидат с колата си до цен-
търа на селото да си купят хляб,
защото камерата следи и може
да последват глоби.  В напреже-
нието около въвеждането на тол
системата от 1 март и обхвата на
пътната мрежа, която влиза в нея
имало и "политически момент", ви-
зирайки предимно София и при-
викването й от опозицията в сря-
да в парламента по въпроса.

Снимки
Пресфото
БТА
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На 19 февруари българи-
те почитаме Апостола. Свик-
нали сме да казваме, че ид-
ваме на този паметник, за
да склоним глави пред Лев-
ски.

Но Левски не обича
склонени глави.

Не да склоним, а да из-
правим глави сме дошли
тук!

Време е да спрем да тър-
сим утеха в историята. Вре-
ме е да се отучим да чер-
пим достойнство от само-
жертвата на героите ни.
Твърде удобно е да се гор-
деем с чужди подвизи. Сво-
бодата и достойнството ни-
то се наследяват, нито мо-
гат да се вземат назаем.
Всяко поколение води сво-
ите битки за тях. Нашата
битка за идеала на Апосто-
ла е сега.

Свободното слово, чес-
тните избори, разделение-
то на властите, които са ос-
новата на демокрацията, са
похитени и опорочени. И
днес се питаме това ли е
чистата и свята република
на Дякона? На такива ли хо-
ра оставихме народната ра-
бота, които са разсъдител-
ни, постоянни, безстрашли-
ви и великодушни, както ни
завеща Левски? Или на
ония, които по думите на
Апостола, подменят демок-
ратската република с дес-
потско-тиранска система?

Причините за неволите
ни не са само търговците в
храма на българската де-
мокрация. Причините са и

в нашето собствено униние,
което ги допусна там. При-
мирението с лъжата и гра-
бежа. С бедността и несп-
раведливостта.

"Нашите българи жела-
ят свободата, но я прие-
мат, ако им се поднесе в
къщите на тепсия", пише
Дякона в онези години. Но
тази горчива констатация
няма да го спре да буни
духовете, да просвещава,
да отстоява идеала за чис-
та и свята република. Не-
говата смърт само ще ус-
кори пътя към Освобожде-
нието.

И когато жалеем за бе-
силото, нека да не забра-
вяме, че Левски е символ
на безсмъртието. Това без-
смъртие, което осветли
следващите поколения на
България. Той е живо сло-
во и дух, които продължа-
ват да събуждат и днеш-
ните българи. И хилядите
хора, които сте тук, сте
най-убедителното доказа-
телство.

Затова нека днес изпра-
вим глави. Нека не забра-
вяме, че всичко зависи от
нашите "задружни усилия".
Че времето нас обръща, но
и ние него обръщаме. Бъл-
гария има нужда от доблест-
та и усилията на всеки от
нас.

Нашата мисия не е да
оплакваме героите си, а да
сбъдваме мечтите им.

Да живее чистата и свя-
та република!

Да живее България!

Äúðæàâíèÿò ãëàâà: Ñîáñòâåíîòî íè
óíèíèå äîïóñíà òúðãîâöèòå â õðàìà
íà áúëãàðñêàòà äåìîêðàöèÿ
Íàøàòà áèòêà çà èäåàëà íà Àïîñòîëà
å ñåãà, çàÿâè ïðåçèäåíòúò â ñëîâîòî ñè
ïî ïîâîä îòáåëÿçâàíå íà 147 ãîäèíè
îò ãèáåëòà íà Âàñèë Ëåâñêè

Ако на управляващите не им харесва отношението на
хората, трябва да се замислят за целите и начина на
тяхното управление.

Това каза президентът Румен Радев пред журналисти
в Русе във връзка с реакциите на представители на ГЕРБ
по повод поведението на част от участниците в поклоне-
нието пред паметта на Васил Левски в сряда вечерта,
предаде Агенция "Фокус".

На поклонението пред Паметника на Апостола някои
участници освиркаха, докато кметът Йорданка Фандъко-
ва произнасяше словото си. Тогава държавният глава
лично призова гражданите да се въздържат от подобни
прояви.

Въпреки това вчера сутринта от ПГ на ГЕРБ излязоха
с остра декларация срещу президента.

Ðàäåâ: Àêî íà óïðàâëÿâàùèòå
íå èì õàðåñâà îòíîøåíèåòî
íà õîðàòà, äà ñå çàìèñëÿò

Снимки Пресфото БТА
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Òðàäèöèîííàòà àìåðèêàíñêà ðåòîðèêà çà âñè÷êè ìåæäóíàðîäíè
ïðîáëåìè äà ñå îáâèíÿâàò Ðóñèÿ è Êèòàé âå÷å íå äåéñòâà

Странни откровения
прозвучаха на наскоро
завършилата Мюнхенска
конференция по сигурност-
та. Президентът на конфе-
ренцията Волфганг Ишин-
гер обяви като официална
темата "Беззападност" -
една своеобразна провока-
ция на въпроса: "Слиза ли
Западът от световната
сцена и как да бъдат
опазени евро-атлантически-
те ценности?" Последвали-
те дискусии демонстрираха
липсата на единство по
най-болезнените проблеми
на общата солидарност,
деликатно характеризирани
от докладчиците като
"криза на идентичност".
"Европа се превръща в
континент, който не вярва
в своето бъдеще", бе
категоричното изявление
на френския президент
Макрон. Претендентът за
европейски лидер се оказа
в твърде разкрачено
положение, стремейки се
едновременно да седне на
два стола - да ругае агре-
сивната Русия и  да пледи-
ра за независима от САЩ
европейска стратегия и
отбрана, която да осигури
на Стария свят суверенитет
по всички направления -
търговия, технологии,
енергетика и военен потен-
циал. От друга страна, той
отдава дължимото за
ролята на Москва в глобал-
ната сигурност: "Политика-
та спрямо Русия не е само
трансатлантическа, тя
трябва да стане наша
европейска. Санкциите не
донесоха нищо позитивно".
Президентът на Германия
Валтер Щайнмайер, който
не може да бъде заподоз-
рян в цитиране на тезиси
от руската пропаганда,

Ñúáóæäà ëè ñå Åâðîïà çà
íîâèÿ ñâåòîâåí ðåä?

изказа съмнения, че сегаш-
ната президентска адми-
нистрация на САЩ отхвър-
ля идеята за международна
общност.

"Америка иска да бъде
отново велика, но
за сметка на своите
съседи и партньори."

Ако преведем тази
позиция от дипломатичния
немски на прагматичния
български език, това
означава, че докато САЩ
основаваха величието си
чрез диктат в бившия
двуполюсен, а по-късно
еднополюсен свят, Европа
получаваше облаги от това.
Сега нейните презокеански
партньори се мъчат да я
ограбят наред с останалите
зависими страни. За какво
ни е такъв Запад, в който
нашият Голям Брат се
опитва да вземе и от нас?
Очевидно такъв "колекти-
вен Запад" вече става
неприемлив дори за воде-
щи европейски страни.
Основателят на най-голяма-
та политконсултингова
компания Eurasia Group Ян
Бремер даде израз на
общия дух на конференция-
та:

"Глобалният ред начело
със САЩ вече е минало.
И няма да се върне".

Приглася му и германс-
кият външен министър
Хайко Маас: "Завършва
ерата, когато САЩ бяха
вездесъщият глобален
шериф. Бъдещето на
Близкия изток вече ще се
решава в Астана или
Сочи."   Повратът в отно-
шенията Вашингтон -
Париж - Берлин се дължи

на това, че възможности-
те на САЩ да решават
проблемите си за сметка
на страните извън "колек-
тивния Запад" вече не са
същите. Изостриха се
структурните икономичес-
ки проблеми - огромен
държавен дълг към целия
свят, комбиниран остър
дефицит на търговския
баланс и бюджета. В тази
светлина опитът на Ва-
шингтон да принуди ЕС да
плати 380 млрд. щ. д. за
издръжката на НАТО
(преимуществено за
финансиране на амери-
канската армия) е не
толкова следствие от
внезапно пробудила се
алчност, колкото търсене
на приемлив изход от
положението. Подобна
логика можем да открием
в търговската война на
Тръмп с общността, усили-
ята му да задуши евро-
пейския Airbus и заплаха-
та с нови тарифи за
немските автопроизводи-
тели. Всичко опира до
спешната необходимост
да се спасява собствената
икономика, за която
Тръмп налага свои прави-
ла както за Брюксел, така
и за Пекин. По тази
причина уютният америка-
ноцентричен свят, оплак-
ван от европейските
лидери в Мюнхен, няма да
се завърне. Държавният
секретар на САЩ Майк
Помпео се опита да
разсее европейския
песимизъм относно отс-
тъплението на Вашингтон.
"Смъртта на трансатланти-
ческия Алианс е силно
преувеличена. Ще побеж-
даваме заедно." Забавно-
то в цялата тирада бе във
фактологическите отклоне-

ния от реалността, ясно
открояващи се на фона на
резултатите от американс-
ките усилия в сирийско,
севернокорейско, кримско
и иранско направление.
Традиционната американс-
ка реторика за всички
международни проблеми
да се обвиняват Русия и
Китай вече не действа. В
новия контекст лидерите
на Евросъюза започват да
оценяват с други критерии
факторите, определящи
тяхната външна политика -
евро-атлантическата
солидарност и икономи-
ческата целесъобразност.
Рейтингът на съгласието с
Вашингтон постепенно
отслабва за сметка на
собствения икономически
интерес. Европа вече се
опитва да отстоява собст-
вени позиции, отказва да
блокира "Северен поток
2", подготвя въвеждане на
данък за американските
интерне компании на
територията на общността,
демонстрира готовност да
сътрудничи със санкцио-
нираната от американците
Huawei, заплашва с нови
тарифи и санкции, ако
американците се опитат
да задушат европейските
авио- и автоконцерни. Но
за самостоятелна полити-
ка и инициативи извън
границите на Съюза
силите и волята на Бер-
лин и Париж все още не
достигат.

"Отклони ли се
Запад от пътя,
заблудихме ли се?",

запита от трибуната
ръководителят на Евро-
атлантическия алианс
Йенс Столтенберг. Той

посочи като висше благо
за Европа разполагането
на американски войски на
източните граници на
Евросъюза. В негова
подкрепа министърът на
отбраната на САЩ Марк
Еспер призова европейци-
те да се готвят за "конф-
ликти с висока интензив-
ност". Вашингтонските
чиновници не скриха
своята тревога не толкова
от прословутата "безза-
падност", колкото от
действията на Китайската
комунистическа партия,
която по техните думи
представлява "огромен
риск за идеологията на
Запада". Лидерът на
демократите в Конгреса
Нанси Пелоси обвини
Китай в "износ на цифро-
ва автокрация", а основ-
ните заплахи за Америка
бяха градирани така:
Китай, Северна Корея и
Иран, "Ислямска държа-
ва". В отговор френският
външен министър Льо
Дриан призова за продъл-
жаване на диалога с
Москва по въпросите на
сигурността. Ролята на
Европа в бъдеще? Вче-
рашната аксиома на
световната политика днес
неусетно се превърна в
тревожен въпрос. Първите
плахи опити на търсещите
самостоятелност европей-
ски лидери, възпяваните
от поети "мрачен германс-
ки гений" и "остър галски
ум" вече започват да
подсказват, че пътищата
към Обединена Европа
неминуемо ще минат през
Москва и Пекин.

Васил СИВОВ
От "Клуб 24 май"

(Заглавието и подзагла-
вието са на ЗЕМЯ)

Майк ПомпеоЕманюел Макрон
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 - В края на 2018 г. правителството на
Бойко Борисов взе решение за кои пътища
да се плащат винетни такси. Още тогава
възникна напрежение - защо за Северната
скоростна тангента трябва да се плаща, а
за Южната дъга на околовръстния път на
София - не. В началото на 2019-a премие-
рът Бойко Борисов лично обяви, че по сто-
личната Северна скоростна тангента ще се
пътува без винетка, въпреки решението на
правителството от края на 2018 г. пътува-
нето да е платено. На 31 декември 2019 г.
столичният кмет Йорданка Фандъкова на-
писа във Фейсбук, че пътуването по Се-
верната скоростна тангента временно ще
става без винетка докато пътят бъде изва-
ден от списъка. На 17 февруари бе първи-
ят ден, в който бе въведен електронен фиш
за шофиране без винетка по републиканс-
ката пътната мрежа. На    18-ти бе съоб-
щено, че автомобилите все пак трябва да
имат винетки, за да използват републи-
канските пътища на територията на Сто-
личната община. Това са Северната ско-
ростна тангента и пътищата за Банкя и
Панчарево. Винетка е нужна и за автобу-
сите от градския транспорт.

След което започна хаосът. И обясни-
мо в някои селища започнаха и протести.
На този фон регионалният министър Пе-
тя Аврамова отново съобщи възможност-
та всички общини да могат да сключват
споразумения с АПИ за освобождаване на
пътищата от винетна такса. В този слу-
чай обаче общините сами ще трябват да
плащат за поддръжката на пътищата. А
общините пари за целта нямат. Дотук от
взаимно изключващите се решения, нареж-
дания и послания нищо не разбираме. Кой
и защо предизвика хаоса с винетките?

- Много внимателно слушах точното
представяне на ситуацията и мисля, че вмес-
то отговор трябва да се зададе един серио-
зен въпрос - има ли България правителст-
во? Имат ли София и други големи градо-
ве кметове, които да решават проблемите
на хората? Защото днес отново бяхме сви-
детели, че вместо правителството и преми-
ерът лично да вземе конкретни мерки и да
оправи целия хаос и каша, която е създа-
дена именно от това правителство - той
навика този, който изпълняваше това, ко-
ето са му възложили именно те, тоест ди-
ректорa на АПИ. Така че нещата лесно мо-
гат да бъдат променени, стига да има воля
и разбиране, че в края на краищата това е
ангажимент на българския премиер, на
българското правителство, на този минис-
тър на регионалното развитие, който дава
съвети на общините какво точно трябва да
направят и в един момент да се създаде
принципна политика за таксуване и съ-
щевременно за издръжка, ремонта и изг-
раждане на новите пътища в републиканс-
ката пътна мрежа и разбира се, четвърток-
ласната пътна мрежа, която е ангажимент
на всички общини.

- Г-н Мутафчиев, може ли с устни раз-
пореждания да се изменят правила?

- С устни разпореждания, и то публич-
но, както го направи премиерът, могат да
се нарушават закони, както той даде при-
мер - един чудесен пример на всички бъл-
гарски граждани. Не е важно, какво пише
в закона, не е важно какво е написал той
и е приел в решението на Министерския
съвет - важно е в момента кое е в интерес
на настроението на българския премиер и
в интерес на българското правителство. То-
ест след като хората протестират, аз няма
да променя закона, няма да променя ре-
шението - отивайте, глашатаете, да им ка-
жете, че моята воля е съответно да не пла-
щат таксите. Не знам, ако утре някой про-
тестира за данъците, дали няма да бъдат

Петър
МУТАФЧИЕВ,
бивш минис-
тър на транс-

порта

Явно не
е важно,
какво пише
в закона и
в реше-
нието на
Министер-
ския съвет -
важно е в
момента
кое е в
интерес на
настрое-
нието на
българския
премиер

Àêî èìàøå îòãîâîðíè èíñòèòóöèè õàîñúò
ñ âèíåòêèòå ùå ïðèêëþ÷è çà íÿêîëêî äíè

отменени всички данъци в България? Въз-
можно е. С такава практика и такъв ман-
талитет аз очаквам и да се случат подобни
неща.

- Как трябва да се регламентира плаща-
нето на винетки? Разгледах публикувана-
та от Столична община карта на София -
на едни места се плаща, на други места не
се плаща и едва ли някой може да обясни:
защо в две съседни селища едното ще пла-
ща, а другото не?

- Разбира се, че няма да могат да го
обяснят, след като е нямало логика, когато
са определяли списъците. Според мен е не-
обходима ясна промяна на закона, в която
да се въведат принципи във връзка с ре-
публикански пътища, които минават през
територията на общините, ако съответно
това остава ангажимент на общината и тя
ще поддържа тези пътища, то държавата
да намери средства, които да осигури на
общината, която поддържа тези пътища,
така че да не се плащат съответно винетки.
Вторият вариант е, също така това реше-
ние на Министерския съвет да бъде проме-
нено, в което да се очертаят териториите
на пътищата, които са в Общината и в
самото населено място, че от тях няма да
удържа винетна такса - тогава всички граж-
дани ще могат наистина да се чувстват сво-
бодни да пътуват вътре в населените мес-
та, в големите общини, без да са застраше-
ни от това, че ще бъдат обявени за нару-
шители с електронното таксуване. Но виж-
те какво, това е един много лесно решим
проблем - аз имам много по-големи при-
теснения за всичко това, което ще се случи
с тол-системата и струва ми се, че и по
вашето радио сме говорили на тази тема.
Правителството няма ясна визия, какво пра-
ви там и какви средства може да очаква,
кои са справедливите такси, които трябва
да бъдат наложени не само на личните ав-
томобили на гражданите, но примерно и
на товарните и пътническите превозни сред-
ства, каквито са камионите и автобусите
на частните фирми, и на държавните фир-
ми, разбира се. И от там нататък да се
види каква е социалната цена и какви са
средствата, които ще осигурят за пътища-
та. В момента с тази тол-система, която те
я предложиха, включително ще има - ка-
мионите, които строят магистралите, така
наречените големи процепи, които товарят
по 20 тона, а пътуват по пътища втори,
трети и четвърти клас пътна мрежа - те
няма да плащат никаква тол-такса, тъй ка-
то точно това правителство прие в момен-
та решение, където тол-системата ще бъде
само на 3000 км републиканска пътна мре-
жа, без да се знае каква пътна такса ще
плащат другите товарни превозни средст-

ва, които няма да ползват тази пътна мре-
жа. Защото вие знаете, че камион, нато-
варен с инертни материали, не върви по
автомагистралата и по първи клас пътна
мрежа, напротив, той използва точно те-
зи пътища, които пак казах, са с много
по-малко товаряемост, много по-лошо със-
тояние и много по-бързо ги разбиват.

- Висящ въпрос е за автобусите от град-
ския транспорт - те плащат ли, не пла-
щат ли такси? Има междуселищни авто-
бус, някои са частни, други са общински.

- Вижте какво, когато влезе в сила тол-
системата, за тях няма да важи винетната
система - това е, което аз знам. Така че
това притеснение, че виждате ли автобу-
сите ще плащат винетка, то от датата, от
която се въведе тол-системата - те няма да
плащат такава винетка. Ако пътят е пър-
вокласен, съответно ще им се отчита пре-
минаването през тол-системата, но това
засяга, пак казвам, първи клас пътна мрежа
и автомагистралите. Ако има населени мес-
та, отдалечени от центъра на София, къ-
дето се минава през такива пътища и се
влиза в зоната на тол-таксуването, разби-
ра се, тогава ще им удържат някакви сред-
ства, иначе не. Въпросът с винетката стои
основно от тук нататък най-вече за част-
ните автомобили, личните леки автомоби-
ли на гражданите.

- А тези лични автомобили, чийто мар-
шрут минава през зони, освободени от ви-
нетка, те как ще процедират - донякъде с
винетка, от някъде нататък без винетка?

- Няма такива зони, значи цялата ре-
публиканска пътна мрежа е с винетка, та-
ка че всеки личен автомобил трябва да
бъде снабден с винетка, в зависимост от
времето, което ще пътува, право на избо-
ра на гражданина е дали да бъде целого-
дишна, дали да бъде седмична, дали да
бъде месечна и т. н. Но ние трябва да
имаме винетка, за да пътуваме по репуб-
ликанската пътна мрежа - това е наше
задължение.

- Защо не могат да се разберат прави-
телство и местна власт как да се поддър-
жа републиканската пътна мрежа, все ед-
но от какъв клас?

- Защото става дума за пари, защото
няма единна политика на правителство-
то, защото няма нормална комуникация
- какво друго да кажа? За съжаление, ние
си задаваме въпроси защо не ни управ-
ляват добре държавата. Ами нека този,
който народът е гласувал да я управля-
ва, нека да управлява така, че да е в
интерес на гражданите, да е в интерес
на България. А за това говорим за тази
тол-система - като въвеждаш една систе-
ма, даваш ли си сметка какви ще са раз-
ходите. Ние 4 години вече говорим, че
това е система с над 20% разходи, ако се
събира годишно 1 млрд. лева, това ще
са 200 млн. лева, които ще отиват само
за организацията на тол-системата и за
фирмите, които ще я поддържат. Ами 200
млн. са 2000 км пътища нови изграде-
ни, говоря не за магистрала, говоря за
нормален път. За каква държавност, за
какво държавническо мислене става ду-
ма? Дайте да направим системата, коя-
то ще бъде най-евтина на българските
граждани, но ще носи най-много пари
на АПИ и на държавата, дайте да полз-
ваме публично частно партньорство за
строителство и поддържане на пътища,
където ще намерим най-евтиния ремонт,
който ще се направи и най-качествен,
но явно тези политики не харесват на
сега управляващите и за това сме на то-
ва дередже.

От Радио "Фокус"
(Със съкращения)
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Актрисата Руни Мара
направи фурор със своя то-
алет на 92-рата церемония
по връчването на наградите
"Оскар". Сред това празну-
ва заедно с приятеля си Хо-
акин Финикс, който стана
горд притежател на награ-
дата. Двамата хапнаха ве-
гетариански бургери.

Руни Мара е родена през
1985 г., баща й е вицепре-
зидент на отбор по амери-
кански футбол "Ню Йорк
Джайентс" - Тимоти Крис-
тофър Мара. Руни е момин-
ската фамилия на майка й,
а пълното истинско име на
актрисата е Патриша Руни
Мара.

Кейт Елизабет Уинслет е
родена на 5 октомври 1975
г. в Рийдинг, Бъркшир, Ан-
глия, Великобритания, в се-
мейство на актьори. Освен
родителите й в гилдията са
още нейните баба, дядо и чи-
чо по майчина линия. Две-
те й сестри Бет и Анна съ-
що са актриси, има и по-
малък брат Джос. Още до-
като Кейт е малка, става яс-
но, че е наследила гена и
също има талант. На 11
участва в реклама на корн-
флейкс. По същото време за-
почва да взима уроци по ак-
тьорско майсторство, което
съвсем естествено води до
влизането й в гимназия с
арт профил.

През следващите години
играе редовно на сцена и
се снима в ситуационни ко-
медии. Пробива на 17 го-
дини с ролята в "Божестеве-
ни създания" (1994). Фил-
мът, в който две тийней-
джърки извършват убийст-
во, получава скромно разп-
ространение, но затова пък
е засипан с положителни
рецензии от критиката. На
следващата година има къс-
мета да участва в кастинга

Кейт Уинслет се снима и безплатно

Световна премиера на Найджъл
Кенеди във Варна
Руни Мара и
Хоакин Финикс
хапват бургери

Има двама братя и сест-
ра Кейт Мара, която също е
актриса, известна от сериа-
ла "Къща от карти" и фил-
ми като "Фантастичната чет-
ворка" и "Марсианецът". За-
почва да играе в киното бла-
годарение на сестра си, тъй
като няма професионално
образование.

Руни дебютира в "Градс-
ки легенди 3: Кървавата Ме-
ри" през 2005 г.

Няколко години получа-
ва епизодични роли в сера-
ли като на "Закон и ред: Спе-
циален корпус", "Женски
клуб за разследване на убий-
ства".

Много силни за нея са

ролите в двата филма на
Дейвид Финчер - "Социал-
на мрежа", (2010) и "Моми-
чето с татуирания дракон"
(2011)

Двойката рядко може да
се види на големи партита
или светски събития. Те жи-
веят в апартамента на Хоа-
кин в Лос Анджелис, ядат
биозеленчуци, отглеждани в
градината им, и често се по-
явяват на протести за пра-
вата на животните. Медиите
пишат, че Финикс е предло-
жил на Мара брак миналия
май след тригодишна връз-
ка. Според чуждестранните
медии сватбата ще бъде в из-
ключително малък кръг.

ции от Академията. След
ужасяващо многото внима-
ние, което й се отделя за-
ради "Титаник", г-ца Уинс-
лет предпочита да се фоку-
сира върху независими
проекти.

Важното за нея е, че из-
раства сред декорите. Само
на 5 години играе ангелче
на сцената в театъра. Пър-
вият й успех е "Питър Пан"
в театъра, а на екрана рек-
ламира сухи закуски.

Вече носителка на "БАФ-
ТА, тя играе безплатно в
"Потапяне" като моли режи-
сьора да измисли роля и за
нея. Слуховете твърдят, че
отказва ролите в "Ана и кра-
лят" (1998) и във "Влюбе-
ният Шекспир" (1999), за да
вземе участие в "малките"
Hideous Kinky (1998) и Holy
Smoke (1999). На снимачна-
та площадка на Hideous Kinky
среща Джим Трипълтън, за
когото бързо се омъжва.

Чаровната актриса заслу-
жено е получила "Оскар" за
филма "Четецът". Има две
награди BAFTA за "Разум и
чувства" и "Четецът" и три
отличия "Златен глобус".

 Лондонската премиера на "Титаник"

на "Разум и чувства" на Анг
Лий. Младата Кейт прави
голямо впечатление на Ема
Томпсън и благодарение на
нейната благословия пече-
ли ролята на смелата Ме-
риан Дашууд в конкуренция
с над 100 момичета.

Усилията й са възнагра-
дени с награда БАФТА и но-
минация за "Оскар" за под-
държаща роля. През 1996 г.
талантливата англичанка се
превръща в непокорната
"Джуд" и става Офелия в
Шекспировата адаптация на

Кенет Брана "Хамлет".
Идва 1997 г. и "Титаник"

- ролята на Роуз Деуит Бу-
кейтър я прави суперзвез-
да. Всички момичета искат
да приличат на нея, а тя
се превръща в най-млада-
та актриса с две номина-

Тя обича простотата, но
обожава сложните въпроси
за живота. Противоречива,
винаги. Самата Фани Ар-
дан e филм и драматичен об-
рат. "Хората не ме позна-
ват", смее се тя. В послед-
ния си филм, "Славни вре-
мена" на режисьора Никола
Бедос, тя е съпруга, отегче-
на от мърморещия си мъж -
Даниел Отьой.

Фани Ардан: Обичам аутсайдерите, те са нашият кислород
Става жестока с този

стар глупак, когото някога
е обичала. "Страхувах се от
клишето за застаряващата,
хаплива ,  отмъстителна
съпруга. Не исках това, не
съм такава! Но разбрах, че
тази жестокост е, за да го
събуди".

В истинския живот Ар-
дан прилича на тази гнев-
на героиня, която вече не

може да понася равнодуши-
ето, безразличието. "Не съм
имала 40-годишна любов-
на история. Но познавам
края на страстта. Този спад
на интензивността, подмол-
ната рутина, студенината,
безчувствеността. Най-доб-
ре е да скъсаш, без да ча-
каш. Не разбирам жените,
които твърдят, че са оста-
нали "големи приятелки" с

бившите си. Предпочитам
любовта пред приятелство-
то!".

"Днес всичко се превръ-
ща в скандал, заради нищо
ще ви линчуват". Останала
е приятелка с Роман Полан-
ски, който напоследък отно-
во понася мъките на една
грешка отпреди четиридесет
година, за която си е пла-
тил.
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Когато туристите се превръщат в бреме
Тези места се задъхват

от туристи и търсят начини
да ограничат неспирните
потоци - в името на мест-
ните хора и природата.
Вижте къде по света какви
мерки предприемат срещу
"негово величество" масо-
вия турист, представени от
"Дойче Веле".

Нова Зеландия - вход
само с "билетче"

Нова Зеландия има
население от едва 4,9 млн.
души, но със забележител-
ната си природа тя прив-
лича огромен брой туристи
- през миналата година са
дошли 3,8 милиона. От
което страдат природата и
инфраструктурата. Затова
властите предприемат
мерки: от октомври посети-
телите ще плащат специал-
на такса от около 20 евро -
още на влизане в страната.
Част от парите ще отиват
за опазване на околната
среда.

Бутан - едно скъпо
удоволствие

Още по-строги мерки е
предприело хималайското
кралство Бутан. Южноази-
атската страна не желае да
насърчава масовия тури-
зъм. Който иска да посети

Бутан, трябва да се бръкне
дълбоко в джобовете:
престоят излиза от
250 евро нагоре на ден.
Целта е да се привличат
само богати туристи в
страната. Друго задължи-
телно условие е пътуване-
то да е организирано от
местна туристическа
агенция.

Входна такса
и за Венеция

Най-известният град за
масов туризъм е Венеция.
Италианският град прив-
лича над 30 милиона души
годишно. За да намали
туристическия наплив,
Венеция планира подобна

мярка като в Нова Зелан-
дия: от септември всеки
посетител ще трябва да
плаща по 3 евро такса за
влизане в града. В Европа
така правят и в Амстер-
дам: туристите от круизни-
те кораби плащат по 8
евро входна такса за
града.

Боракай - островът
с най-красивите

плажове

Дубровник - само
по два кораба на ден
Хърватският град

Дубровник може да спре
съвсем достъпа до Стария
град, заливан от туристи,
които искат да видят къде е
сниман култовият сериал
"Игра на тронове". Проб-
лем се оказват круизните
кораби: през 2018 г. над
700 хиляди посетители са
пристигнали именно по
море. Това ще се промени,
тъй като от тази година
само по два круизни
кораба на ден имат право
да акостират на пристани-
щето.

Мачу Пикчу - най-
важното в три часа

Древният град Мачу
Пикчу в Перу също стене
под бремето на масовия
туризъм. Перуанското
правителство вече ограни-
чи достъпа на посетители
до изгубения град на
инките: на ден се допускат
максимално 6 хиляди
туристи, разделени на две
групи. В момента се изп-
робва и друга ограничител-
на мярка: посетителите ще
имат достъп само до най-
важните забележителности,
и то само за три часа.

Град Килифарево се
намира на 11 км южно
от Велико Търново. Ек-
спозицията на музея,
разположена в строена-
та през първата поло-
вина на ХІХ в. Сара-
лиева къща, има общо-
исторически характер.
Чрез богат документа-
лен, снимков и вещест-
вен материал се предс-
тавя най-ранната и
средновековната исто-
рия, епохата на осман-
ското владичество и
Възраждането, матери-
алната и духовната кул-
тура на населението в
Килифарево и района.

Етнографската част
от експозицията e раз-

плажове. А времето беше
използвано за почистване
и изграждане на по-добра
канализационна система.
Междувременно Боракай
отново приема гости, но
броят им е ограничен, а
шумни партита не се
допускат.

Фарьорските острови:
"Затворено!"

Не чак 6 месеца, както
във Филипините, но и
жителите на Фарьорските
острови затръшнаха
временно вратата за
посетители. В края на
април всички основни
атракции и забележител-
ности бяха затворени за 3
дни, за да може през това
време да бъдат изградени
туристически пътеки и
наблюдателни пунктове.
Някои от гостите обаче
получиха особена приви-
легия: сто души бяха
поканени да се включат в
ремонтите.

гърната в два плана:
интериор на богато за-
наятчийско семейство от
края на ХІХ в., в който
съжителстват български-
ят и европейският бит,
и интериор на традици-
онен селски бит, също
от ХІХ в.

Материалната култу-
ра и етнографските осо-
бености на района са из-
ложени посредством отк-
рита експозиция в спе-
циално направени наве-
си в двора на къщата. В
естествената си среда е
разположен богат вещес-
твен материал от сурови-
ни, инструменти и про-
изводи на селското сто-
панство, транспорта и

характерните тукашни за-
наяти и добавъчни по-
минъци - коларство, бъч-
варство, кацарство, ви-
ларство, предачество, му-
тафчийство, грънчарство,
каменоделство и др., от
втората половина на ХІХ
- началото на ХХ в.

Впечатляваща е и
представената голяма
колекция от оброчни и
надгробни плочи - ис-
тински шедьоври на ка-
менната пластика от
Възраждането.

В приземния етаж на
къщата е оформена ху-
дожествена галерия съ-
държаща различни кар-
тини, графики и скулп-
тури.

Пътуванията за туризъм са нараснали с 19%
Над 1,3 милиона бълга-

ри са предприели туристи-
ческо пътуване, 17% от тях
са избрали само чуждестран-
ни воаяжи, отчита НСИ.

В последното тримесечие
на миналата година бълга-
рите са били активни в пъ-
туванията си с цел туризъм,
става ясно от предварител-
ните данни на Националния
статистически институт
(НСИ) за четвъртото триме-
сечие на 2019 г.

Над 1,302  милиона бъл-
гари са реализирали турис-
тически пътувания, като бро-
ят на пътувалите на възраст
15 и повече години нараст-
ва с 18,9% на сто на годиш-
на база.

Преобладаващата част от
пътувалите с цел туризъм са
предпочели България
(81,1%), докато 17,1% са пъ-
тували само в чужбина, а
1,8% са избрали пътуване и
в страната, и в чужбина.

Най-много са пътували
българите на възраст 25-44
години - 625.5 хил., или
48% от всички пътували.
Във всички възрастови гру-
пи преобладава относител-
ният дял на пътуванията в
страната, като най-висок е
при лицата на възраст 25-
44 години - 86,7% от пъту-
валите в тази възрастова
група. За чужбина делът на
пътувалите на възраст 45-
64 години е най-голям -

24,3% от всички в съответ-
ната възрастова група. С
най-голям относителен дял
при пътуванията с цел ту-
ризъм остават разходите за
храна -  39,7%, докато в
чужбина най-големи са те-
зи за транспорт - 33,9 на
сто.

Средният разход при пъ-
туване с лична цел на едно
лице на възраст 15 и повече
навършени години е 172,07
лв. в страната и 545,65 лв.
в чужбина през последното
тримесечие на миналата го-
дина. Разходите на едно ли-
це за професионално пъту-
ване са средно 167,84 лв. в
страната и 1063,79 лв. в чуж-
бина.

Саралиева къща носи възрожденския дух

Друго решение са
намерили на филипинския
остров Боракай: вместо да
късат входни билетчета,
властите затвориха времен-
но за туристи популярния
остров с вълшебните
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Десетки модели обувки
станаха главен персонаж
в изложба в двореца Пити
във Флоренция. Още от
древни времена обувката
не само е моден аксесоар
и повод за социално
признание, но разпалва
също въображението и
става причина за фетиши-
зъм. Изложба в Италия
разкрива, че и в света на
обувката всички пътища
водят към Рим.

Десетки модели са
представени в двореца
Пити във Флоренция, от
сандали калига, носени от
древноримските легионе-
ри, и обувки, носени от
звезди в исторически
филми, като "Бен Хур" и
"Гладиатор", до съвремен-
ни модели, проектирани
от Ив Сен Лоран, Емилио
Пучи и Салваторе Фера-
гамо, информират от
Франс прес. "Поставихме
си за цел обувката да е
главен персонаж, защото
още от древни времена е
ясно, че не е само моден
аксесоар - заяви един от
кураторите, Фабрицио
Паолучи. - Платон не се

В света на обувките всички
пътища водят към Рим

За родина на чадъ-
ра смятат Китай, други
настояват за Египет.
Той навремето внуша-
ва богатство, власт, мо-
гъщество. Само управ-
ници и близки хора на
царствените особи са
имали право да носят
чадър. В древния свят
на Азия и Африка ча-
дърите са символ на ви-
соко обществено поло-
жение. Върху статуи на
боговете в Египет съ-
що слагали чадъри. Ин-
дийците били убедени,
че на покрива на не-
бесния дворец се нами-
рат маймуни с бели ча-
дъри. В Индия чадърът
е признак на богатство.
В будизма при това е
един от осемте знака на
щастието и защитата от
лоши помисли. Тибет-
ците носят бели и жъл-
ти чадъри като за ду-
ховно извисяване.

Японците вече не си
спомнят, че чадърите са
пристигнали при тях от
Китай, примерно пре-
ди 1500 години. Японс-
кият император просто
носел червен чадър ка-
то напомняне за власт.
Древният модел същес-
твувал в Япония до края
на 1940 г. Сега всекид-
невното предпазно сред-
ство от лошото време
вече е въпрос на шик и
на мода.

Историята на чадъра
наброява 3 хиляди години

колебаел да дефинира
занаятчийските умения на
обущаря като истинско
изкуство.

Чрез формата и цвета
си този аксесоар е бил
като лична карта на
носещия го човек, разкри-
вайки пола, професията му
и социалния му статус."

Представен е дори
датиращ отпреди 10 000
години "прародител" на
древногръцкия сандал. В
изложбата са включени
също обути в сандали
крепиди крака от мрамор
или бронз, които са остан-
ки от статуи на богове,
глинени съдове от 5-и век
пр. Христа с изображения
на същите сандали.

Рисунка върху ваза
показва как древногръцки-
ят бог на любовта Ерос
помага на момиче да обуе
сандалите, които ще носи
на сватбата си. Върху
урна от епохата на етрус-
ките пък има изображение
на куртизанка, чиито
сандали са с подметки,
покрити с гвоздеи, които
оставят следи "Последвай
ме". Древногръцките

сандали са открили пътя
към създаване на обувките
калига, носени от древно-
римските легионери.

Тези сандали и обувки
са вдъхновили художници
по костюми в Холивуд,
натоварени със задачата

да обуят хиляди статисти в
исторически филми, като
"Бен Хур" (1959), "Клео-
патра" (1963) и "Гладиа-
тор" (2000) на Ридли Скот.

Отделено е специално
място на носените от
Чарлтън Хестън позлате-

ни обувки в "Бен Хур",
импозантните обувки с
платформи с високи
токове на Елизабет Тейлър
в "Клеопатра" и сандалите
на Ръсел Кроу в "Гладиа-
тор". Изложбата ще про-
дължи до 19 април.

Смята се, че за първи път древ-
ните египтяни са го използвали ка-
то демонстрация на лукс, която изг-
леждала внушително. Лекият бриз,
създаван от ветрилото, не само но-
сел прохлада. Като доказателство,
това, че ветрилото е било символ
на власт показва и това, че ветри-
ло, изработено от пера на редки пти-
ци, е било намерено в гробницата
на Тутанкамон през 1922 г.

Има различни исторически из-
точници, които показват голямото
значение на ветрилото и за други
древни народи, като в стихове на
древногръцки поети то е спомена-
вано като "скиптърът на женската
красота". Има дори древногръцка ле-

На чадъра се радват
в Италия от 16-и век.
Само след сто години
той се настанява трай-
но в живота на фран-
цузите, нарича са "па-
расол".

В началото на 18-и
век французинът Жан
Мариус придава на ча-
дъра кръгла форма и
конструкция, достигна-

ла до нас. В Англия ка-
то средство за защита
от дъжда се търси през
18-и век. Известният
търговец Джонас Хен-
вей го използва и пре-
дизвиква сензация в об-
ществото. Точно тогава
става разграничение
между чадър за слънце
и дъжд, като се използ-
ват две различни думи.

Ветрилото е старо, колкото пирамидите

генда как е създадено първото вет-
рило.

Според една от тях Еол - пове-
лителят на ветровете, посетил спал-
нята на Психея, но съпругът й Ерос
се върнал по-рано. Неочакваният
посетител успял да излети, но едно
от крилата му останало в ръцете на
съпруга. Психея го взела и нежно
започнала да "прави вятър" на гнев-
ната си половинка, а той, размек-
нат, бързо й простил. Друга исто-
рия разказва, че преди 3000 години
една китайска императрица, изне-
могвайки от горещина, откъснала
клонка и я размахала пред лицето
си. Така поставила началото на хи-
лядолетната традиция.
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Жена към мъжа си:
- Имаш ли намере-

ние да ми дадеш зап-
латата си?

Мъжът злорадо:
- Не днес, боли ме

глава!

  

Мъжете лъжат, ски-
тат и изневеряват! Же-
ните са домошарки, и
верни!

В задачата се пита:
- С кого изневеря-

ват мъжете?!

  

Синът ми, който си
забравя раницата в
училище няколко пъти
седмично, ми вика, че
като пораснел, искал
да стане парашутист!

  

- Колко тежите?
- Като си глътна ко-

рема - 112 килограма!
- А ако не го гълта-

те?
- Не знам, не виж-

дам кантара!

  

Срещат се двама
евреи:

- Здрасти, Моше.
Имаш ли малко пари
да ми дадеш назаем?

- Съжалявам, нямам
и стотинка в себе си.

- А у вас?
- Ааааа, у нас всич-

ки са добре, благода-
ря.

  

- Защо закъсня?
- Красивите жени

имат право да закъс-
няват!

- Да, права си така
е, но ти защо закъсня?

  

Дъщеря ми (6 годин-
ки):

- Мамо, днес си,
много красива!

- Благодаря ти,
слънце!

Дъщеря ми (16 го-
дини):

- Мамо, днес си мно-
го красива!

- Колко?

  

Отива един в бюро-
то по труда и казва:

- Бих искал да си на-
меря някаква високоп-
латена работа без спе-
циална квалификация!

Служителят:
- Супер! Има нещо

като за вас - един ми-
лионер търси да нае-
ме шофьор за своята
20-годишна дъщеря
нимфоманка. Условия-
та са: апартамент и
храна безплатно, ще
пътувате с нея нався-
къде и стартова зап-
лата 1500 лева.

- Аре стига, бе! Вие
се майтапите с мен!

Анекдоти

- Да, но вие почнах-
те първи...

  

Ходих при зъболе-
кар, погледнах цените
на изкуствените зъби.
Ще си взема пасатор.

  

- Защо си тъй наси-
нен?!?

- Бях в залата по
щанги и там един из-
пусна щангата.

- Върху тебе ли?
- Не, но ми стана

смешно...

  

Блондинка се явява
на изпит в Музикална-
та академия. Един от
изпитващите казва:

- Значи вие сега ще
застанете с гръб, а ние
ще натиснем един кла-
виш на пианото и вие
трябва да познаете…

Обръща се тя, чува
се тон. Обръща се с
лице към комисията,
поглежда ги един по
един и в един момент
посочва един от про-
фесорите и тържеству-
ващо казва:

- Ти го натисна!

  

- Заклети ергени, на
сватбата на приятел!

- Таз година булка...
догодина без!

  

Събудих се тази сут-
рин и започнах да се
оправям за работа.
Облякох си риза и до-
като се закопчавах, ед-
ното копче се откъс-
на... и падна. После,
приготвяйки се, си пов-
дигнах чантата, за да я

преместя... и дръжка-
та й се откачи. Най-нак-
рая, излизайки от до-
ма си, дръжката на
входната врата ми ос-
тана в ръката. Сега ми
се пикае... но ме е мал-
ко страх да отида до
тоалетната...

  

- Скъпи, имам ед-
на добра и една лоша
новина.

- Почни с добрата.
- Ще ни направят

20% отстъпка в авто-
сервиза.

  

- От колко време не
си правил секс?

- Къв ден сме днес?
- Вторник!
- От август!

  

Група археолози от-
ворили една египетс-
ка гробница. На входа
й имало надпис с йе-
роглифи:

"Тук лежи най-голе-
мият играч на "Тука
има, тука нема!"

Когато учените влез-
ли в главната зала -
видели три саркофага.
На стената имало друг
надпис:

"Ха сега познайте
къде е мумията!?"

  

- Знаеш ли колко па-
ри изпиваш по кръчми-
те?

- А ти знаеш ли кол-
ко харчиш за козмети-
ка?

- Аз я купувам, за
да съм красива!

- И аз пия, за да си
красива!

  

Осъден на смърт се-
ди на електрическия
стол.

Палачът го пита:
- Какво е последно-

то ти желание?
- Искам да ми дър-

жиш ръката. Така ще
бъда по-спокоен.

  

- Как вика котето?
- Мяу!
- Как вика кучето?
- Бау-бау!
- А как вика змията?
- Не можеш да хо-

диш с приятели на би-
ра и точка!

  

- Според мен имате
нужда от алкохол и
секс.

- А според мен вие
сте прекрасен лекар.

  

Мъж и свещеник се-
дят един до друг в са-
молет. При тях идва
млада стюардеса. Мъ-
жът си поръчва уиски
с лед.

- И на вас ли? - пи-
та тя свещеника.

- Не! - възкликва
той. - Предпочитам да
извърша прелюбодея-
ние, отколкото да вку-
ся алкохол!

Мъжът смутено по-
дава чашата си обрат-
но на стюардесата:

- Извинете, не зна-
ех, че мога да изби-
рам...

  

Пиян се вози в тро-
лея. Контрольорът се
провиква:

- Билетчета и кар-
ти!

Пияният добавя:
- И две бири, моля!

  

Върви си Червена-
та шапчица из гората.
Изведнъж от храстите
се показва главата на
Кумчо Вълчо:

- Къде си тръгнала,
Червена Шапчице? На-
вярно при баба си?

- Да.
- А в кошницата на-

вярно имаш козунак?
- Да.
- И навярно е загър-

нат в хартия?
- Да.
- Дай ми хартията,

много ти се моля!

  

Питат французина:
- Ако ти дадат една

ябълка, какво ще нап-
равиш с нея?

- Ще е изям.
- А ако ти дадат един

камион с ябълки?
- Ще изям колкото

мога, а другите ще ги
раздам на бедните.

Питат американеца:
- Ако ти дадат една

ябълка, какво ще нап-
равиш с нея?

- Ще е изям.
- А ако ти дадат един

камион с ябълки?
- Ще изям колкото

мога, а с другите ще
направя бизнес.

Питат Бай Ганьо:
- Ако ти дадат една

ябълка, какво ще нап-
равиш с нея?

- Ще е изям.
- А ако ти дадат един

камион с ябълки?
- Ще изям колкото

мога, а другите ще ги
нахапя, друг да не мо-
же да яде...

Робърт де Ниро

Майк Майърс
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В галерия "София" на
Столичната библиотека
официално се откри на 20
февруари гостуващата
изложба на Литературно-
художествен музей "Чудо-
мир" - "Нашенци". Тя е
част от последната излож-
ба на Чудомир "Нашенци",
подредена от него самия
като своеобразна творческа
равносметка на живота му.

Включени са 34 репро-
дукции на Чудомировите
акварели от общо 63
оригинални творби. Из-
ложбата ще зарадва всич-
ки граждани и гости на
столицата преди честване-
то на 130-тата годишнина
от рождението на големия
художник карикатурист и
писател през март.

Столичната библиотека
включва едни от най-
ценните книги с творби
на Чудомир, съхранявани
във фондовете й: "Не съм
от тях: Весели разкази:
кн. 1" С., 1935 (Първо
изд.), "Нашенци: Весели
разкази и драскулки" С.,
1939, 2 изд. "Аламинут:
Весели разкази" С., 1940,
2 изд., както и по-нови
редки издания и албуми
на емблематичния творец.
За целия си творчески път
Чудомир прави четири
самостоятелни изложби.

Експозицията ще бъде
на разположение на пуб-
ликата от 20 до 29 февруа-

Изложба „Нашенци“ и първи издания
на Чудомир в Столичната библиотека

народопсихолог, краевед,
преподавател по рисуване,
журналист, редактор, общес-
твеник, но е уникален
преди всичко с дарбите си и
на писател, и на художник.
Оставил е повече от 2500
карикатури, ескизи, скици,
портрети, композиции,
великолепни хумористични
разкази и фейлетони,
издадени от него в пет
сборника и преиздавани
повече от 60 пъти. Творчес-
твото на Чудомир е един
цялостен художествен свят.
То излъчва жизнелюбие,
доброта, остроумие и

ведрост, но и трезв реали-
зъм.

Изхождайки от разби-
рането, че докато сатирата
е скалпел, хуморът е
мехлем за раните от
човешките недъзи и об-
ществените пороци, той е
притежавал уникалната
дарба да осмива, без да
унизява, и да критикува,
без да обижда. Самият той
казва за героите си: "Жи-
вички са до един, само
оная, клюкарката, е общо
взета. Можеш да й сло-
жиш което и да е женско
име."

130 години от рождението на легендарния карикатурист и писател

Българчета, живеещи със се-
мействата си в Северна Ирландия,
ще се закичат с мартеници от гай-
тан. Децата, които живеят със се-
мействата си на островната дър-
жава, се включиха във видео урок,
осъществен между училището им в
град Арма и музей "Етър", съобщи-
ха за Радио "Фокус" - Велико Тър-
ново.

Екскурзоводът Елена Минковс-

Българчета от Северна Ирландия правят мартеници

Мартенската тради-
ция от 2017 година фи-
гурира в Списъка за
културно наследство
на ЮНЕСКО. Според
народните вярвания
мартеницата се свър-
зва с българската ду-
ма "март" или със сво-
енравната старица Ба-
ба Марта. Тя често си
мени настроенията и
отразява климатични-
те промени през месе-
ца. Днес е слънчево,
утре - облачно и сту-
дено.

Мартенската тради-
ция съществува и в

ри от 9.30 до 17.00 ч.
Чудомир е творческият

псевдоним на един от най-
значителните български
писатели и художници -
Димитър Чорбаджийски.
Наричан приживе от

многобройните си прияте-
ли и познати "Чудото", той
е наистина неповторимо
явление в културата на
България.

Чудомир е изтъкнат
музеен и читалищен деец,

ка разказа на децата как се про-
извежда гайтан, за какво се из-
ползва в миналото и какво е при-
ложението му в съвременността.
Малките българчета учиха за сим-
воликата на мартеницата и какво е
значението на Баба Марта в род-
ния фолклор.

През лятото на 2019 г. препо-
давателката от училището в град
Арма Валентина Стефанова взема

гайтан от Дюкяна в музей "Етър" и
го отнася в Северна Ирландия.
През февруари там се провеждат
специализирани ателиета, а бла-
годарение на възможностите на
интернет, се осъществява и дирек-
тна връзка със специалисти от
българския музей на открито.

Това е третото виртуално посе-
щение, което деца от българското
училище в град Арма, Северна Ир-

Мартеници носят в Сърбия и Румъния
южната част на Сър-
бия, тъй като студено-
то време си отива през
март. В Румъния мар-
теницата се нарича
mаrt

,
is
,
or и също е свър-

зана с образа на Баба
Марта.

Когато Баба Марта
се усмихва, времето е
слънчево и топло, ала
когато се ядоса, сту-
дът се настанява за
дълго време и дори
може да завали сняг.

Чрез белия и чер-
вения цвят на марте-
ницата българите мо-
лят Баба Марта да бъ-

ландия, правят на музей "Етър". Дру-
гите две са осъществени през есен-
та и зимата на 2019 г.

При първата среща с екипа на
музея малките българчета имат
възможност да видят водните
съоръжения, къщите и работещи-
те майстори. За второто виртуал-
но посещение е организирана
работилница за украса на сурвак-
ница.

де милостива и зима-
та да отмине бързо, да
дойде пролетта и но-
вият сезон да им до-
несе богата реколта и
здраве.

Традицията повеля-
ва мартеничката да не
се носи повече, кога-
то видим първия щър-
кел за годината. Да я
поставим под камък и
след 7 дни да прове-
рим колко насекоми са
се събрали под камъ-
ка. Ако са много, на го-
лямо плодородие на
земите си ще се рад-
ваме през годината.
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На 6 март стартира 20-
ото издание на "Европейски
музикален фестивал" - най-
реномираният форум за кла-
сическа музика в София,
който е част от Календара
на културните събития. Фес-
тивалът, организиран от
агенция "Кантус Фирмус",
отново събира световни

Сара-Нора Кръстева: Най-важно е
публиката да бъде с нас
Световни и български звезди на класиката,
етно, фадо и филмова музика в юбилейния
„Европейски музикален фестивал“

форума е Министерството на
културата.

Акцент в това издание е
интеграл от два концерта с
всички творби за пиано и
оркестър от Фр. Шопен в из-
пълнение на брилянтния
български пианист Людмил
Ангелов и Оркестъра на
Класик ФМ радио.

диригент с класическа прог-
рама от творби на Мендел-
сон, Моцарт и Брамс. Име-
нитият цигулар и педагог ще
работи и с млади български
музиканти на майсторски
клас, който ще се проведе в
рамките на фестивала на 19
март в Националната музи-
кална академия.

който гостува забележител-
ният американски цигулар
с четири номинации за наг-
рада "Грами" Филип Куинт.

"Неподправена музикал-
на емоция, докосваща сър-
цето" - така критиците оп-
ределят изпълненията на
мултинационалния ансам-
бъл Barcelona Gipsy balKan

Американецът Джон Абенанти,
който е част от балетната трупа
на Софийската опера, ще дебюти-
ра в ролята на Конрад в балета
"Корсар" от Адолф Адам. Спекта-
кълът ще се играе на 20 и 22 фев-
руари от 19.00 ч. Джон Абенанти
се превръща в един от новите лю-
бимци на публиката.

На 20 февруари участваха пре-
миер-солистите: Боряна Петрова,
София Цуцакова, Александър Алек-
сандров, Трифон Митев. На 22
февруари ще танцуват премиер-со-
листите: Марта Петкова, Никола
Хаджитанев, Памела Пандова, Ге-
орги Банчев, Трифон Митев.

Джон Абенанти е солист на
балета в Софийската опера и ба-
лет. Той е на 25 години, от Брук-
лин, Ню Йорк. Избира България
за свой дом. През 2017 г. прис-
тига в София и е приет в балет-
ната трупа на първия ни оперен
и балетен театър. За краткия си
престой у нас той твърди, че ве-

от най-добрите мъже изпъл-
нители на фадо в света.

От няколко години фес-
тивалът активно работи за
младежката аудитория с пред-
ставяне на дебютни изяви
на млади музиканти и атрак-
тивни събития за деца. Тази
година участват студенти от
Националната музикална
академия с дипломен спек-
такъл на комичната опера
"Тайният брак" от Домени-
ко Чимароза. Събитието е
на 28 април в залата на
НМА с участието на Акаде-
мичен симфоничен оркестър
под диригентството на проф.
д-р Ивайло Кринчев.

На 6 март в зала "Бъл-
гария" фестивалът кани
най-малките слушатели на
концерта "Моцарт и Бето-
вен" с участието на солис-
ти, хор и оркестър от НМУ
"Любомир Пипков" под ди-
ригентството на Жорж Ди-
митров. Артистите от Му-
зикалния театър Катерина
Тупарова и Румен Григоров
ще влязат в ролята на во-
дещи, за да разкажат за жи-
вота и музиката на велики-
те класици.

"Европа танцува" е на 20
май на сцената на столич-
ното "Ларго" ще танцуват
детски състави от Национал-
ния дворец на децата, фолк-
лорните ансамбли "Здравец"
и "Средец", танцьори от
Dance Academy и балетна
школа "Маша Илиева".

Виртуозът Шломо Минц

Джон Абенанти с дебют в балета „Корсар“ в Софийската опера

звезди на класическата му-
зика и забележителни бъл-
гарски изпълнители, които
ще радват меломаните през
пролетните месеци до края
на май. Програмата обхва-
ща богат жанров обхват кла-
сическа музика от различни
епохи, мултимедийни кон-
церти, опера, етно музика,
фадо и танцов фолклор. Про-
дължават най-добрите тради-
ции на фестивала, който за
20 години успя да си изгра-
ди солиден международен ав-
торитет. Съорганизатор на

Двата концерта, които ще
се състоят на 25 март и 15
април в зала "България" с
гостуващи диригенти Якуб
Хренович и Пьотр Сулковс-
ки от Полша, са посветени
на 210 години от рождение-
то на Шопен.

На 26 март в зала "Бъл-
гария" един от най-забеле-
жителните музиканти от на-
шето съвремие - Шломо
Минц ще гостува на фору-
ма с оркестъра на Софийс-
ката филхармония. Той ще
се представи като солист и

Две мултимедийни съби-
тия от фестивалния афиш
тази година ще зарадват по-
читателите на филмовата
музика, като диригент и на
двете програми е Максим
Ешкенази. Солисти на 8 ап-
рил в проекта "Кино и кла-
сика" с Оркестъра на Кла-
сик ФМ радио са виртуоз-
ните български музиканти
Мила Георгиева и Георги
Черкин. "Усмивката на Чар-
ли Чаплин" е заглавието на
концерта на 27 май със Со-
фийската филхармония, в

Людмил Ангелов -пиано

Orchestra, който идва у нас
на 9 април в Sofia Live Club.
Репертоарът на музиканти-
те предлага уникален етно
микс от традиционни ката-
лунски, балкански, итали-
ански и руски песни, фолк-
лор от Близкия Изток, джаз.
Жанровото богатство в
програмата на фестивала се
допълва и от събитието на
12 май в зала "България",
когато за първи път на бъл-
гарска сцена ще гостува фе-
номеналният Рикардо Ри-
бейро от Португалия - един

че обича страната ни и българи-
те, защото уважават хората на из-
куството.

Джон се яви на 28-oто издание
на Балетната oлимпиада във Вар-
на през 2018 г. и достигна до тре-
ти кръг, заедно със своята парт-
ньорка София Цуцакова. В жури-
то бе и легендарният Владимир Ва-
силев, който даде висока оценка на
младия балетист. В "Корсар" Джон
Абенанти ще впечатли публиката,
която ще види в него един уверен
и одухотворен балетист. Обикно-
вено Абенанти танцува с успех
сложна балетна класика.

Хореографията на "Корсар" е
на Елдар Алиев, който е автор на
либретото и художник по осветле-
нието на своята оригинална и ди-
намична версия на "Корсар".

Премиерата на този балетен ше-
дьовър беше на 24 ноември 2017
година. От тогава досега тази пос-
тановка е търсена и чакана от це-
нителите на балетното изкуство.
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Ема Уотсън крие екземпляри
от „Малки жени“ из Лондон
Джон Траволта - вечният
брилянтин стана на 66

Актьорът, останал зави-
наги в сърцата на зрители-
те с брилянтин в косите, на-
вършва 66 години. Роден е
на 18 февруари 1954 г., има
петима братя и сестри. Май-
ка му се казва Хелън, а ба-
ща му - Салваторе. Благо-
дарение на Хелън Джон се
записва в театралното учи-
лище в Ню Джърси, където
изучава пеене, танци и ак-
тьорско майсторство. След
като завършва, веднага за-
почва да практикува профе-
сията си, а не след дълго се
мести в Ню Йорк, където
снима реклами и кратки
клипчета. В един момент
обаче работата става все по-
малко и Джон събира сме-
лост да отиде в Холивуд.

Започва актьорската си
кариера с малки и незначи-
телни роли. Връща се в Ню
Йорк, за да участва в поста-
новката "Брилянтин" на Бро-
дуей. Тогава е едва на 18 го-
дини. Година след театрал-
ния му пробив той отново
се връща в Холивуд и едва

успява да си намери роли.
Началото на възхода му в
киното става със сериала
Welcome Back Kotter през
1975 г.

Две години по-късно сла-
вата се стоварва върху мла-
дия Джон заради изпълне-
нията му в "Треска в събота
вечер" (1977) и "Брилянтин"
(1978) (заедно с Оливия Ню-
тън-Джон). За "Треска в съ-
бота вечер" той е номини-
ран за "Оскар". Точно този
бърз и неочакван успех е
причина да остане десет го-
дини без роля. Участията в
трите части на "Виж кой го-
вори" не са достатъчни, за
да върнат кратката му сла-
ва.

През 1991 г. Траволта се
жени за актрисата Кели
Престън. Двамата имат две
деца - Джет и Ела Блу. През
2009 г. синът им Джет уми-
ра по време на семейна по-
чивка на Бахамите. В края
на 2010 г. на Престън и Тра-
волта им се ражда син -
Бенджамин.Актьорът със съпругата си Кели Престън в Кан през 2014 г.

Леонор Варела е
актрисата, която през
1999 г. се превъплъти
в ролята на Клеопат-
ра в едноименната
тричасова продукция
на Hallmark и спечели
милиони сърца по
света.

Познаваме я още
от новите серии на
"Далас", "Шивачът от
Панама", "Желязната
маска" и като принце-
сата вампир Ниса
Дамаскинос в "Блейд
2". Красавицата
Леонор Варела е
родена в Сантяго,
Чили. След военния
преврат от 1973 г
семейството й бяга от
страната, но отново
се връща в началото
на 80-те. Леонор
обаче остава в Па-
риж, където учи
актьорско майстор-
ство.

По време на сним-
ките на Клеопатра
между нея и актьора
Били Зейн избухва
страстна афера.
Двамата дори се
сгодяват, но впоследс-
твие не минават под
венчилото.

През април 2013 г.
тя се омъжва за
продуцента Лукас
Акоскин.

Двойката има две
деца - дъщеря Луна
Мей и син Матео.

Нюйоркчанин, син
на французин и рус-
киня, внук на сцена-
риста Робърт Флен-
дър, 22-годишният Ти-
мъти Шаламе със си-
гурност не пада във
филмовия бизнес от
небето. Въпреки че из-
глежда точно така -
красив като ангел, сил-
но напомнящ младия
Бьорн Андресен от
култовия филм на Лу-
кино Висконти "Смърт
във Венеция". Тимъти
получава положителни
отзиви от критиците за
драмата "Назови ме с
твоето име", където си
партнира с Арми Ха-
мър. След премиерата

Красавицата Леонор Варела,
която изигра Клеопатра

Най-тежките времена
за актрисата и проду-
цента идват малко
след раждането на
сина им, когато той е
диагностициран с
левкодистрофия.
Матео умира през
2018 г. едва на 5
години.

Леонор Варела е
вегетарианка и
активист за благосъс-
тоянието на китовете.
Нищо не започва и
не свършва на 50,
напротив. Много
хора споделят, че в
този период се чувст-
ват най-щастливи.

Тимоти Шаламе свири на
пиано и говори италиански

на филма през 2017 г
двамата се оказват в
центъра на внимание
на журналисти и фе-
нове. Тимоти е най-
младият номиниран
за "Оскар" за "най-доб-
ра мъжка роля". При-
зат получава друг,
но той става обичан
и известен .  Успех
постига и с "Жарки
летни нощи и "Краси-
во момче".

Наскоро отшумя пре-
миерата на най-новия
филм на Уди Алън
"Дъждовен ден в Ню
Йорк", където в младия
актьор е влюбена сама-
та Селена Гомес. Той
постъпи политически

коректно и дари хоно-
рара си от филма на
новата антисексистка
организация Time's Up!
И то в разгара на скан-
дала с Уди Алън.

Като най-добре по-
харчените пари в жи-
вота си определя 100
долара, които платил
на училищната библи-
отека като глоба, заде-
то задържал повече от
година романа "Призо-
ви ме с твоето име", за
да го препрочита отно-
во и отново. "Дадох па-
ри за този проект, пре-
ди да спечеля от него,
но определено мисля,
че си струваше", шегу-
ва се той.
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В Декларация на БАС, из-
пратена до кмета на София,
МВР и медиите, се казва:
"За поредна година на 22
февруари на територията на
София ще се проведе така
нареченият Луковмарш. По-
добни демонстративни пуб-
лични прояви разпространя-
ват, насърчават или оправ-
дават омразата, ксенофоби-
ята, антисемитизма и расиз-
ма в България. На думи те
са насочени към възпитание
на патриотизъм, но реално
тяхното осъществяване сти-
мулира неофашизма и об-
ществени процеси за пос-
тигане на антидемократич-

Áúëãàðñêèòå àíòèôàøèñòè èñêàò çàáðàíà
íà Ëóêîâìàðø
Êðàéíî âðåìå îáùåñòâîòî è óïðàâëåíèåòî
äà ñå ñúáóäÿò è äà ñïðàò ìúë÷àëèâîòî
ñúäåéñòâèå ñðåùó ïî-íàòàòúøíàòà
ôàøèçàöèÿ, êàòåãîðè÷íè ñà îò ÁÀÑ

последно време много
публични личности и
организации твърдят, че
всяка трета жена в Бъл-

Ëúæå ëè ñòàòèñòèêàòà çà äîìàøíîòî íàñèëèå, èëè äà!?
Äîìàøíî íàñèëèå èìà, íå å íåçíà÷èòåëíî, ïðåäñòàâëÿâà ðåàëåí è ñåðèîçåí
ïðîáëåì, íî å äàëå÷ îò âíóøåíèåòî íà ôèíàíñîâî çàèíòåðåñîâàíè ÍÏÎ-òà,
÷å åäâà ëè íå âñÿêà òðåòà áúëãàðñêà æåíà å òîðìîçåíà îò ìúæà ñè

статистическа информация,
а субективно усещане на ан-
кетираните, за това дали са
жертва или не и затова не
е точна. Т. е. човек може да
е жертва на насилие, но да
не се самоопределя като та-
кава и обратното. Изследо-
вателите споделят, че про-
центът на скрити жертви при
мъжете е много висок по-
ради обществените очаква-
ния към тях и срама да се
признаят за жертва. Твърди
се дори, че е възможно все-
ки мъж у нас поне веднъж
през живота си да е бил
жертва на насилие.

Още в предговора на
НИДННОПП се казва: "Бъл-
гария е сред тази половина
страни - членки на ЕС, в ко-
ито не се събира статисти-
ческа информация за отно-
шението между жертва и из-
вършител, като по този на-
чин прави невъзможна
оценката на дела на домаш-
ното насилие сред престъп-
ленията срещу личността.
Домашното насилие все
още не се квалифицира ка-
то криминално деяние и не
е включено в Наказателния
кодекс, съответно, и в ста-
тистическите данни, предос-
тавяни от полицията и На-

ционалния статистически ин-
ститут".

Второ. Тази цифра показ-
ва не моментното насилие,
а това дали анкетираният
счита, че е бил жертва на
насилие от навършването на
15-годишна възраст до мо-
мента.

Трето. Тази цифра не по-
казва къде и от кого е осъ-
ществено насилието. Т.е. не
всички жени - жертви на на-
силие, са жертви на домаш-
но насилие, извършено от
партньор или съпруг. Около
20% от жените са жертви на
насилие от страна на други
жени. Наблюдава се разли-
ка и във вида на извършва-
ното насилие - мъжете по-
често извършват физическо
насилие, жените - психичес-
ко.

Проучването на FRA по-
казва, че делът на българс-
ките жени, между 18-и 74-
годишна възраст, жертви на
насилие от страна на парт-
ньор или съпруг, е 6%. Това
също не е никак малко - око-
ло 17 0000 жени, но със си-
гурност не е всяка трета.

Четвърто. Тази цифра не
отчита вида, степента и чес-
тотата на насилието. Изс-
ледванията показват, че пре-

обладават по-леките форми
на насилие като обиди, бу-
тане, дърпане и те често са
взаимни. Също така, наси-
лието не е еднопосочен про-
цес. Изследванията показ-
ват, че 80% от извършите-
лите на насилие са били
жертви на насилие.

Най-често срещаната
форма на домашно насилие
според респондентите е пси-
хическото насилие и конт-
ролиращото поведение -
през последната година пре-
ди изследването 5,2% от же-
ните и 3,8% от мъжете са
били жертви на психологи-
ческо насилие, а съответно
2,1% и 2,7% на контролира-
що поведение. Докато жер-
тви на физическо насилие
са били по 1,2% и от двата
пола.

Пето. Поставя се знак за
равенство между домашно-
то насилие и насилието, ос-
новано на полов признак
(НОПП) и от там се прави
неправилният извод, че ос-
новно жени са жертви на
домашно насилие.

При домашното насилие
полът на жертвата няма зна-
чение, определяща е лична-
та връзка между извърши-
теля и жертвата. Докато при

НОПП основа на насилието
е винаги полов признак, ка-
то самият пол е без значе-
ние, жертви могат да бъдат
както жени, така и мъже от
различна възраст. Общест-
вото реагира на тежките
форми на насилие, които по-
лучават широк медиен отз-
вук, но се забравя, че най-
масови са "меките" форми
на насилие, които не изиск-
ват физическа сила и които
се извършват и от двата по-
ла.

Защо се прави тази ма-
нипулация?

Съществуват доста неп-
равителствени организации,
които се занимават с проб-
лемите, свързани с домаш-
ното насилие. Определено
има необходимост от борба
с това негативно явление, от
осведоменост на общество-
то, от подкрепа на жертви-
те и от работа с насилници-
те, но се създава усещане-
то, че част от тези органи-
зации са превърнали това
в бизнес. Ако България бе-
ше приела и ратифицирала
Истанбулската конвенция, то
държавата щеше да е задъл-
жена да финансира тези ор-
ганизации и да се отчита
пред наднационален орган
по конвенцията - ГРЕВИО.
Това се явява сериозен мо-
тив за манипулация на об-
щественото мнение и преу-
величаване на иначе важен
проблем.

Андрей ИСКРОВ
От "Правен свят"

(Заглавието е на ЗЕМЯ)

В
гария е жертва на домашно
насилие. Вярно ли е това?
Не. Това е една огромна ма-
нипулация на общественото
мнение. От този неверен из-
вод се прави друг, че всеки
трети мъж е домашен насил-
ник. Домашно насилие има,
не е незначително, представ-
лява реален и сериозен
проблем, но е далеч от ци-
тираната цифра. Откъде се
появи тази цифра?

През 2012 година Агенци-
ята за основните права на
ЕС провежда общоевропей-
ско изследване за насилие-
то над жени и момичета.
Проведени са интервюта с
42 000 жени и момичета над
15-годишна възраст в 28 дър-
жави членки.

През 2016 година Фонда-
ция "Партньори-България" и
Центърът за изследване на
демокрацията, с помощта на
Норвежкия финансов меха-
низъм, провежда Национал-
но изследване на домашно-
то насилие и насилието, ос-
новано на полов признак
(НИДННОПП).

Първо. Тази цифра не е

ни цели. След като през 2019
г., неслучайно в София, бе-
ше учредена паневропейс-
ката неонацистка мрежа
"Крепост Европа", очакваме
тук отново да се съберат и
последователите им от ця-
ла Европа. Постоянно изли-
зат данни за държавни и об-
щински чиновници, симпа-
тизиращи на подобни проя-
ви, и считаме, че е крайно
време обществото и управ-
лението да се събудят и да
спрат мълчаливото съдейс-
твие срещу по-нататъшната
фашизация. Т. нар. марш е
сериозен повод за разми-
съл, анализ и осмисляне на

опасностите за България, за
Европа и за съвременния
свят от възраждането и под-
крепата за реваншизма, ек-
стремизма и фашизма и на-
шата отговорност да се про-
тивопоставим на тези про-
цеси! Настояваме, като кмет
на Столична община, да
имате предвид, че Нюрнбер-
гският процес и демократич-
на Европа осъдиха фашиз-
ма и неговите носители. Да,
ние, българите, спасихме
своите евреи от лагерите на
смъртта, но преди това уп-
равниците на страната ни
приеха законодателство, ко-
ето преследва и лишава от
права евреите, и то под на-

тиска на подобни личности,
политици, партии и органи-
зации, като Христо Луков и
неговите легионери.

Организаторите и участ-
ниците на практика издигат
краен национализъм, откри-
то демонстрират неофашис-
тка символика, скандират
лозунги и проповядват ом-
раза срещу хора с различ-
ни политически възгледи, хо-
ра от различен етнически
или расов произход. На то-
ва шествие обичайно при-
състват  криминално проя-
вени лица и групи, характер-
ни с агресията си на пуб-
лични места, крайни предс-
тавители на  футболни агит-

ки. На шествието се стичат
и представители на крайно
десни, националистически
партии, част от които заб-
ранени в собствените им
страни.

Генерал Луков е лидер на
профашистката организация
"Съюз на българските наци-
онални легиони". Антидемок-
ратично и антихуманно е в
негова чест да се правят
каквито и да са възпомина-
ния, защото обществото ги
приема и като възхвала на
фашизма. Настояваме Сто-
лична община и МВР да не
допуснат и да предотвратят
провеждането на Луков-
марш!
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Ìàðèÿ Ãóëåãèíà ãîñòóâà â "Òóðàíäîò"
â Ñîôèéñêàòà îïåðà

Днес от 18.30 ч. в Арт
галерия "Ларго" - Варна, се
открива самостоятелна из-
ложбата - мозайка на пле-
венския художник Страхил
Найденов - "Градът".

В своето творчество
Страхил Найденов ползва
класическата мозаечна
техника, т. нар. директна
техника. При нея мозайка-
та се реди във вида, в кой-
то ще се вижда, за разли-
ка от реверсната техника,
при която мозайката се ре-
ди огледално на това, как
ще бъде възприемана в
крайния си вид.

Художникът ползва в ра-

"Влак"-ът със стихо-
творения на Никола
Вапцаров пътува
към децата
Всички стихове за деца
на Никола Вапцаров
излизат в томче от
поредицата "Детски
шедьоври от велики
писатели" (изд. "Лист")
със заглавието "Влак".
Съставител е Катя
Зографова, главен
уредник на музея на
поета в София, а
илюстрациите са на
Капка Кънева.
Сборникът от 72 пъл-
ноцветни страници
включва стихотворени-
ята "Влак", "Врабчова
сговорна дружина",
"Машинист", "Денонощ-
но сняг вали", "Бай
Иван", "Тази сутрин
рано-рано", "Кой забули
със мъгла".
Годишнина от рожде-
нието на скулптора
Марко Марков
Галерия "Васка Емануи-
лова" отбелязва 130
години от рождението
на скулптора Марко
Марков (1889-1966) с
изложба на 25 февруа-
ри. Избрани са произ-
ведения, създадени
през първата половина
на ХХ в., насочва
вниманието към изкуст-
вото на портрета и на
монумента.

:

Íàêðàòêî

Â ãåðìàíñêàòà
ñòîëèöà ñòàðòèðà
êèíîôåñòèâàëúò
Áåðëèíàëå

В германската столи-
ца на 20 февруари стар-
тира 70-ият междунаро-
ден филмов фестивал в
Берлин, в чиято програ-
ма са включени около
340 филма, 18 от които
се съревновават за наг-
радата "Златна мечка",
предаде ДПА.

Холивудските актьори
Джони Деп, Хавиер Бар-
дем, Ел Фанинг и Сал-
ма Хайек ще преминат
по червения килим на

Световната оперна
прима е един от водещи-
те драматични сопрани в
света.

Публиката на Софийс-
ката опера и балет има
възможност отново да
види Мария Гулегина на
наша сцена днес в роля-
та на Турандот в еднои-
менната опера на Джако-
мо Пучини. Участват:
Цветан Цветков, Свето-
зар Рангелов, Костадин
Андреев, Силвана Пръв-
чева, Атанас Младенов,
Николай Павлов, Хриси-
мир Дамянов, Николай
Петров. Гост-диригент -
маестра Кери-Лин Уилсън
от Канада.

Мария Гулегина вече е
позната на българската
публика от участията си
в спектаклите на Софийс-
ката опера "Парсифал",
"Набуко", " Турандот",
"Бал с маски". Тя е опре-
деляна от музикалната
критика като един от
водещите драматични
сопрани в света.

В биографията й се
вписва фактът, че тя е
единствената изпълнителка

"Ãðàäúò" â ìîçàéêèòå
íà Ñòðàõèë Íàéäåíîâ

с 16 главни роли в нови
постановки в прочутата
Миланска Скала. В репер-
тоара си Мария Гулегина
има и редица участия по
световните оперни сцени,

Ïðîô. Ìèëåíà Ìîëëîâà ÷åñòâà 80 ãîäèíè íà ñöåíàòà
Ръководството на Со-

фийската филхармония ре-
шава да й подари концерт
в Камерна зала "България"
на 22 февруари на проф
Милена Моллова. Това е
подарък и за многобройни-
те почитатели на изпълни-
телката, която има зад гър-
ба си близо 60 години ка-
риера.

Изборът e върху любими
произведения: соната "Апа-
сионата" от Лудвиг ван Бе-
товен, за да бъде почетена
250-годишнината от рожде-
нието на композитора, и
"Картини от една изложба"
на Модест Мусоргски - ци-
къл, в който пианистката

може да покаже всичко, на
което е способна.

Днес проф. Милена Мол-
лова ще свири и с оркес-
тър "Симфониета София"
под палката на диригента
Свилен Симеонов и по не-
гова покана. Събитието е
в концертната зала на Об-
щинския културен институт
"Надежда" от 18.30 ч., а за
него солистката подготви
Концерт за пиано и оркес-
тър №3 от Бетовен - про-
изведението, с което дебю-
тира едва 13-годишна със
Софийската филхармония.
Тогава на диригентския
пулт е Саша Попов. Годи-
ната е 1953-та. ç

а в "Тоска" в Софийската
опера и балет на 24 януа-
ри тя ще си партнира със
солистите: Костадин
Андреев, Пламен Димит-
ров, Ангел Христов, Илия

Илиев, Николай Павлов,
Александър Георгиев,
Петър Бучков и Йоана
Кулева. Гост-диригент -
маестра Кери-Лин Уилсън
(Канада). ç

На сцената на Метрополитена опера Голегина в операта "Турандот"

ботата си естествени ма-
териали - варовик, гранит,
мрамор. За акценти изпол-
зва и стъкло, керамика, по-
лускъпоценни камъни - ла-
зурит, ахат и други.

В работата си той не
прибягва към готови, купе-
ни тефери (оформени пар-
ченца мозайка), а работи
с големи парчета камък, от
които сам си изсича пар-
четата мозайка, каквито
му трябват в процеса на
създаването на творбата.
По този начин реализира
свободно своите идеи, без
да зависи от размера на
мозайката, играейки си с

големината на тефера, кой-
то в една творба може да
варира от 5 милиметра до
2 сантиметра. По този на-
чин Страхил Найденов из-
бягва всяка монотонност

на изображението и полу-
чава повече динамика и
разнообразие в своите мо-
зайки - картини. Изложба-
та може да се види до 11
март. ç

феста, както и Хилари
Клинтън. В списъка на
гостите са също актьо-
рите Хелън Мирън, Кейт
Бланшет, Роберто Бени-
ни и Уилям Дефо, както
и Джейсън Сийгъл .
Председател на журито
тази година е британс-
кият актьор Джеръми Ай-
рънс. Берлинале - един
от най-значимите кино-
фестивали в света, ре-
дом с Кан и Венеция, ще
продължи до 1 март. ç

СОФИЙСКИ САЛОН
КУЛТУРА  - ЛЕГЕ 10
КЛУБ "АРХИТЕКТИ"

 ФЕДЕРАЦИЯ "КУЛТУРА
И МЕДИИ"

КАНИ НА ПРЕЗЕНТА-
ЦИЯ И ДИСКУСИЯ

НА ТЕМА:
ГРАДОУСТРОЙСТВО
И АРХИТЕКТУРНА
СРЕДА В СОФИЯ

- ПРОБЛЕМИ И РЕШЕ-
НИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК

26 февруари 2020 г.,
сряда, 18.00 ч.

Залата на
Софийския ГС на БСП
ул. "Леге" № 10, етаж 1



В китайската провинция
Хубей в сряда бяха пот-
върдени нови 349 случая
на новия коронавирус
(Covid-19) - най-ниският
брой от 25 януари насам,
обявиха вчера местните
здравни власти, цитирани
от Ройтерс.

Във вторник диагности-
цираните с коронавирус
бяха 1693. До сега общият
брой на потвърдените
случаи в Хубей достигна
62 031. Над 10 хиляди от
заразените са оздравели.
В сряда от болестта са
починали 108 души, с
което общият брой на
жертвите в провинцията
достигна 2029. Най-много
са смъртните случаи в
провинциалната столица,
град Ухан, където се
появи новият коронави-
рус. Там в сряда са почи-
нали още 88 души, а в
четвъртък - 116. Общо
1585 са жертвите на
коронавируса в Ухан.

Според оценките на
лекарите над 9,1 хиляди
заразени в Хубей са в
тежко състояние, а над 2
хиляди - в критично. Под
лекарско наблюдение се
намират и 65,5 хиляди

Ñïàä íà çàðàçåíèòå îò Êîâèä-19
ðåãèñòðèðàõà â ïðîâèíöèÿ Õóáåé
12 âðåìåííè áîëíèöè
ðàáîòÿò â ãðàä Óàõàí

О Б Я В А
Напоителни системи" ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, решения на

Съвета на директорите по Протоколи от10.10, 11.10 и 30.10.2019 г., решения на минис-
търа на земеделието, храните и горите по Протоколи №,№: РД 59-6, 7, 9 и 11/13.02.2020 г.
и Заповед на изпълнителния директор № РД-11-29/19.02.2020 г. открива процедури за
отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на активи, стопанисвани от:

Клон "Горна Тунджа" град Ст. Загора.
1.1. Микроязовир "Найденово" обща площ 131.261 дка в имоти с идентификатори:

№ № 51072.25.272;51072.25.413 и 51072.25.414 в землището на с. Найденово, община
Братя Даскалови, с предназначение на отдаването под наем: рибостопанска дейност.

Начална цена: 2250 /две хиляди двеста и петдесет/ лева годишно без ДДС.
Клон "Среден Дунав" град Плевен.
1.2. Язовир "Каменец" обща площ по скици 2 492 671 кв. м, разположен в земли-

щата на гр. Летница, община Летница в ПИ с идентификатори: 43476.29.101 43476.29.102;
43476.29.103; 43476.29.104 и 43476.24.75 и с. Каменец, община Пордим в ПИ с иден-
тификатори: 35780.71.150; 35780.71.239 и 35780.71.149, с предназначение на отдава-
нето под наем: рибостопанска дейност.

Начална цена: 21 778 /двадесет и една хиляди седемстотин седемдесет и осем/
лева годишно без ДДС.

Клон "Черно море" град Варна.
1.3. Язовир "Елешница" обща площ на язовирното езеро 1294.642 дка, представля-

ващ ПИ с идентификатори: № 20599.13.47 в землището на с. Дебелец, община Дългопол
и № 78519.600.360 в землището на с. Цонево, община Дългопол, с предназначение на
отдаването под наем:рибостопанска дейност.

Начална цена: 16 621 /шестнадесет хиляди шестстотин двадесет и един/ лева
годишно без ДДС.

Клон "София" град София.
1.4. Язовир "Етрополе" разположен в имоти: № 000243 с площ 60.068 дка и

№ 000262 с площ 0.183 дка в землището на с. Бойковец, община Етрополе, с предназ-
начение на отдаването под наем: рибостопанска дейност.

Начална цена: 3673 /три хиляди шестстотин седемдесет и три/ лева годишно без
ДДС.

Търговете ще се проведат в "Напоителни системи" ЕАД, гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ"
№ 136, ет. 3, зала 1 /при закрито заседание/ от Комисия назначена от Изпълнителния
директор на Дружеството, както следва:

- на 13.03.2020 г. за обекта по т. 1.1;
- на 16.03.2020 г. за обекта по т. 1.2;
- на 19.03.2020 г. за обекта по т. 1.3;
- на 20.03.2020 г. за обекта по т. 1.4.
Повторна дата за всички обекти: от 11.00 ч. на 24.03.2020 г.
Размерът на депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна наемна цена и се

внася по сметката на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня,
предхождащ датата на търга.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на
документите за участие са посочени в тръжната документация.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: по 300 /триста/ лв. без
ДДС за всеки обект, платими в касата на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София, бул.
"Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 3 или в касата на клона до 16:00 ч. всеки работен ден до
деня, предхождащ датата на търга.

Закупилите тръжна документация могат да участват в повторния търг без закупуване-
то й отново и без подаване на ново заявление.

Нови кандидати закупуват тръжна документация при повторно провеждане на същата
цена от същото място.

Приемане на предложенията: в Деловодството на Централно управление - до деня,
предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден до 16 часа. Време и начин за оглед
- до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Адрес и телефон на организатора: "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - София, гр. София,
бул. "Цар Борис III", № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590.

Íàêðàòêî

:
Египет
започна да изгражда
голяма бетонна стена по
протежение на границата
на Египет с ивицата Газа -
палестински анклав под
контрола на движението
Хамас. Журналисти от АФП
видяха как строителни
работници издигат нова
бетонна стена, висока
няколко метра, от египетс-
ката страна на 13-километ-
ровата граница с ивицата
Газа. Тази стена допълва
стара ограда, която е по-
ниска и вкопана дълбоко в
земята, за да възпрепятст-
ва контрабандата на стоки
и оръжие през подземни
тунели, прокопани под
границата.

Турция
реши да облекчи визовия
режим за шест страни
членки на Шенгенската
зона. От 2 март 2020 г.
туристите от Австрия,
Белгия, Нидерландия,
Испания, Полша и Вели-
кобритания ще получат
право на 90-дневно
безвизово непрекъснато
пребиваване на територия-
та на Турция на всеки 6
месеца.

Грипна вълна
връхлетя Германия -
регистрирани са 79 263
случая на заболели.
Смъртните случаи са 130,
става ясно от доклад на
института "Роберт Кох" в
Берлин. В болница са
приети 13 300 души.
Според института обявени-
те случаи на заболяване са
само част от общата
картина на разпростране-
ние на грипа. При подобна
грипна вълна през зимата
на 2017-2018 г. 10 млн.
пациенти са посетили
личните си лекари. Основ-
ните разпространители на
грипа са детските ясли,
болниците и училищата,
твърди институтът.

Силна германка
сгъна с голи ръце седем
тигана за една минута и
постави Гинес рекорд в
"дисциплината". Постижени-
ето си Катлин Краузе
регистрира по време на
специално предаване за
поставяне на Гинес рекор-
ди на китайската общест-
вена телевизия. Германката
подобри предишния
рекорд, установен през
2014 г. от американката
Линзи Линдбърг. Тогава тя
сгъна 6 тигана. Първият
рекорд беше поставен от
полякинята Анета Флорчик
в предаване на испанската
телевизия през февруари
2008 г.

Жителят на Сърбия Мило-
ван Милутинович вече изми-
на първите 200 км по пътя до
Москва за парада за Деня
на победата на 9 май. 72-го-
дишният жител на Ужице тръг-
на пеш към Москва през Ун-
гария, Полша и Беларус, за
да присъства на Деня на по-
бедата, мечтаейки да се ръ-
кува с президента Владимир
Путин. Той му носи специал-
на 50-годишна сръбска ракия,
съобщава РИА Новости.

Милован Милутинович, 72-
годишен жител на град Ужи-
це в Западна Сърбия, е но-
сител на черен колан по ка-
рате (пети дан), победител в
национални състезания по
културизъм и е завършил Фа-
култета по физическа култу-
ра в Нови Сад. До 9 май той
смята да измине 2640 км от
родния си град до "Червения
площад", за което се готви
шест месеца. "Миналата съ-
бота напуснах Ужице, ще из-

72-ãîäèøåí äÿäî êàðàòèñò íîñè íà
Ïóòèí çà 9 ìàé 50-ãîäèøíà ñðúáñêà ðàêèÿ

мина още десет км и ще съм
направил 200. Това е втори-
ят чифт обувки, купих си но-
ви маратонки по пътя, ста-
рите се скъсаха. Имам и пет
фланелки, десет чифта бельо,
десет тениски. Имам 22-ки-
лограмова раница, плюс таб-
лет. И нося бутилка от пет
килограма с петдесетгодиш-
на ракия за президента Вла-
димир Путин", каза Милути-
нович пред агенцията на ма-
гистралата пред сръбската
столица. "Планирам да ходя
по 40 километра на ден. Мар-
шрут: Ужице-Валево-Белград-
Будапеща-Краков-Минск-
Москва. Готов съм и не се
страхувам от нищо, освен от
студа", цитира B92 Милути-
нович. "Избрах датата 9 май,
защото знам какви жертви
е направил руският народ за
победата и колко милиона
съветски войници са загина-
ли за мира на нашата земя",
каза Милутинович.ççççç

72-годишният Милован Милутино-
вич тежи 89 кг с ръст от 184 см
и изглежда по-млад от възрастта
си. Невероятно за сърбин, но Ми-
лутинович не пие кафе, не пуши
и не пие алкохол. "Най-голямата
тайна на жизнената сила е дис-
циплината и самодисциплината,
целта, постоянството и работата.
Правилните тренировки, правил-
ното хранене, правилната почив-
ка", обяснява той.
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Жена от медицински екип на летище в Джинан, в китайската провинция
Шандон, се сбогува със своя колежка, която заминава за провинция
Хубей, най-тежко засегната от новия коронавирус. Поредната група от

170 медици заминаха, за да помогнат в овладяването на заразата.
Снимки Пресфото БТА и Интернет

жители, които са имали
тесни контакти със зара-
зените.

Над 126 300 жители на
Китай, контактували с
инфектирани, са под
лекарско наблюдение.
Повече от 4900 души са
под карантина заради
подозрения, че са заразе-
ни. Според лекарите над
11 800 болни от страната
са в тежко състояние,
добавя агенцията.

В китайския град Ухан,
провинция Хубей, са
започнали работа 12
временни болници за
лечение на заразените с
новия коронавирус, съоб-
щи агенция Синхуа, цити-
райки съобщение на
градския щаб за контрол
над епидемията. В болни-
ци са били преоборудвани
редица учреждения в
Ухан, вкл. гимназии и
изложбени центрове.
Отбелязва се, че властите
планират да открият и
допълнителни полеви
болници, с което броят на
болничните легла в меди-
цински заведения от този
тип ще се увеличи до 20
400.

Преди близо две сед-

мици китайските власти
отбелязаха ефективността
на временните болници в
борбата с коронавируса в
Ухан - градът, откъдето
тръгна епидемията в края
на декември м.г. Те пома-
гат да бъде намалено
натоварването върху
стационарните клиники.

Държавният комитет по
здравеопазването на
Китай по-рано препоръча
за лечение на тежко
болни да се използва
методът за преливане на
кръвна плазма от оздра-
вели пациенти, които
преди това са били зара-
зени с новия коронавирус.
Вестникът добавя, че в

болница "Цзининтан" има
достатъчно кръвна плазма
за лечение на заболелите.

Администрацията на
китайската провинция
Хубей използва техноло-
гията за изкуствен инте-
лект за дистанционно
допитване до гражданите
за състоянието на здра-
вето им. В хода на теле-
фонния разговор "умен
робот" изяснява телесна-
та температура и место-
нахождението на хората.
Той използва функцията
за разпознаване на гласа
за идентификация на
гражданите с цел да бъде
съставен списък на анке-
тираните.ççççç
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Предполагаем крайно-
десен екстремист застре-
ля в сряда вечерта девет
души в два бара за нарги-
лета в германския град
Ханау, източно от Франк-
фурт. Разследването е
поето от федералната
прокуратура поради
наличието на данни за
екстремистки мотиви.
Вътрешният министър на
провинция Хесен Петер
Бойт заяви, че се разс-
ледва терористично
нападение, предаде ДПА.

При нападения срещу
два наргиле бара бяха
убити 9 души, сред които
вероятно и една българка,
съобщава "Дойче Веле".
Според друга информация
става дума за българин.
От МВнР в София заявиха
за БГНЕС, че в момента
тази информация се
проверява и ще дадат
подробности малко по-
късно, когато има яснота
по случая.

Мъжът е оставил
писмо, в което е заявил
за деянието си и е изра-

Ïîëèöèÿòà ðàçñëåäâà òåðîðèñòè÷íî íàïàäåíèå

Къщата на влюбените в
Помпей отваря за посеще-
ния след реставрация, за-
едно с Къщата на кораба
"Европа" и Къщата с овощ-
ните градини, предаде Епи-
център. Обектите са рестав-
рирани с бюджет от 105
млн. евро, финансирането
е основно от ЕС.

Помощта е предоставена
през 2012 г. след няколко
срутвания, които заплашиха
статута на обекта на светов-
но културно наследство за-
ради лоша поддръжка. Ма-
щабната дългогодишна рес-
таврация на световноизвес-
тния археологически обект
Помпей започна през 2014

Ðåñòàâðèðàõà Ïîìïåé çà 6 ãîäèíè
ñðåùó 105 ìëí. åâðî îò ÅÑ

43-ãîäèøåí ãåðìàíåö çàñòðåëÿ 9 äóøè
â äâà áàðà çà íàðãèëåòà â Õàíàó

Криминалисти правят оглед на местопрестъплението в Ханау.
Следователи са открили боеприпаси в колата на нападателя.

Според в. "Билд" неговата самоличност е установена. Става дума
Тобиас Р., гражданин на федералната република.

Президентът на Русия Влади-
мир Путин разказа в интервю

за ТАСС, че първоначално
Михаил Мишустин не му бил

предложен за кандидат за
премиерския пост. "Бяха ми

предложени три кандидатури,
дали пък не бяха и четири. Да,
четири. Но Мишустин не беше

сред тях", каза Путин.
"Мишустин не беше споменат

от никого. Освен от мен."
Руският президент подчерта,
че решението е било именно
негово. При избора си Путин

се ръководил от резултатите от
работата на Мишустин като

шеф на Федералната данъчна
служба. Путин също така каза,
че още преди това е обсъждал
с Дмитрий Медведев оставката

на неговото правителство.

Снимки Пресфото БТА Ïóòèí îáåùà Ðóñèÿ äà ïîäïîìàãà
ÑÀÙ â áîðáàòà ñ òåðîðèçìà

Президентът на Русия
Владимир Путин е благода-
рен на САЩ за предоста-
вената от тях информация,
спомогнала да бъде предот-
вратен атентат в Русия,
подготвян за края на 2019
г. Той увери, че Москва съ-
що ще подпомага Вашинг-
тон в борбата срещу теро-
ризма, предаде ТАСС.

Благодарение на получе-
ни своевременно данни от
ФБР на 27 декември м. г. в
Санкт Петербург бяха арес-
тувани двама привържени-

ци на "Ислямска държава",
подготвяли кръвопролитни
атентати през новогодишни-
те празници, констатира
руският лидер на заседание
на колегиума на Федерал-
ната служба за сигурност.
"Без съмнение сме призна-
телни на нашите партньори
за подкрепата, за професи-
оналната им солидарност в
борбата с общата заплаха.

Без съмнение ще им от-
връщаме по същия начин",
увери Путин. Той изтъкна
специално, че "се развива

сътрудничеството с колеги-
те от чужбина" и "все пове-
че се търсят ресурсите на
международната банка дан-
ни за противодействие на
тероризма".  Миналата го-
дина в дейността й се вклю-
чиха още 7 специални служ-
би на чуждестранни държа-
ви и един специализиран
орган на международна ор-
ганизация. Броят на запит-
ванията, главно от партньо-
ри в чужбина, нарасна 2,6
пъти, горе-долу от 10 000 на
26 000, каза Путин. Това ин-
формационно взаимодейс-
твие сериозно повишава
ефективността на антитеро-
ристичните усилия, подчер-
та президентът на Русия. ç

г. и включваше екипи от ар-
хеолози, архитекти, инжене-
ри, геолози и антрополози.
Проектът вдъхна нов живот
на историческия обект. Къ-
щата на влюбените е единс-
твената в Помпей с оцелял
втори етаж. Тя е разкрита
през 1933 г., но е повредена
от земетресение през 1980
г. Къщата на овощните гра-
дини представя сложни и
подробни стенописи на
овощни дървета и птици, до-
като Къщата на кораба се
гордее със скица на голям
търговски кораб.

Работниците внимателно
реставрираха древните сте-
нописи, замъглени от годи-

ни натрупвала се мръсотия
и почистиха плочките на ве-
ковните подове. Гигантското
изригване на Везувий е опус-
тошило древния римски град
преди близо 2000 г., покри-
вайки всичко по пътя си с
вулканична пепел, спомогна-
ла за запазването на много
сгради почти в първоначал-
ното им състояние, както и
труповете на жертвите на Ве-
зувий. В района на руините
бяха направени и нови отк-
рития, които все още не са
проучени от съвременните
археолози на обекта - често
ограбван за бижута и арте-
факти през вековете.

Залетият от лава през
79 г.  Помпей е сред най-
популярните туристически
обекти в Италия. Минала-
та година са го посетили
3,9 милиона души. ç

Залетият от лава през 79 г.  Помпей е сред най-популярните туристи-
чески обекти в Италия. Миналата година са го посетили 3,9 млн. души.

зил крайнодесни възгледи.
Освен писмото заподоз-
реният убиец е пуснал и
видеопослание в интернет
с продължителност от
близо един час, в което
твърди, че Германия се
управлява от тайна служ-
ба с широки правомощия.
Той прави и отрицателни
коментари за мигрантите
от арабски страни и
Турция.

Собственикът на кола-
та, с която е било извър-
шено бягството от местоп-
рестъплението в германс-
кия град Ханау, е 43-
годишен германец, родом
от там, заяви Бойт. Колата
е намерена на адреса на
собственика. Когато
специалните части влезли
вътре, открили две тела -
на заподозрения и на 72-
годишната му майка.
Според полицията стреле-
цът е избягал от местоп-
рестъплението и е извър-
шил самоубийство в дома
си. Мъжът е бил ловец и е
притежавал законно
оръжията си, но никога не

е влизал в полезрението
на властите преди атака-
та, добави Бойт.

Според информации от
средите за сигурност,
само няколко дни преди
кървавото деяние предпо-
лагаемият извършител е
публикувал видео в Ютюб.
На перфектен английски в
него той отправял "лично
послание до всички
американци". Клипът,
който до вчера сутринта е
можел да се види в
интернет, явно е бил
заснет в частно жилище.
В него мъжът заявява, че
в САЩ има подземни
военни бази, които служе-
ли на дявола. Там се
изтезавали и убивали
деца. Американските
граждани трябвало да се
"пробудят" и да излязат
"на борба" срещу тези
явления. Във видеото
обаче няма никакво
указание, че въпросният
мъж смята да извърши
кърваво престъпление.

Кметът на Ханау заяви,
че едва ли би могъл да

си представи по-ужасна
вечер от миналата, пре-
даде ДПА. "Бе ужасна
вечер, която със сигур-
ност ще ни ангажира
съзнанието дълго време и
ще ни остави тъжни
спомени", каза Клаус

Камински, цитиран от в.
"Билд". Някои от убитите
са от турски произход,
съобщи говорител на
турското президентство,
цитиран от Ройтерс.
Според в. "Билд" сред
убитите има и кюрди. ç
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Красимир Анев зае 18-
о място в крайното
класиране в индивидуал-
ния старт на 20 км от
програмата на световното
първенство по биатлон в
италианския зимен цен-
тър Антхолц. Анев направи
общо 2 грешки в стрелба-
та (0+1+1+0) и даде
време 53:56.2 минути. Така
българинът финишира с
изоставане от 4:13.1
минути от шампиона
Мартен Фуркад и записа
ново влизане в Топ 20,
след като завърши 13-и в
преследването.

Французинът спечели
титлата с време 49.43.1
минути. 31-годишният
Фуркад не уцели само
една мишена - в послед-
ната четвърта стрелба
(0+0+0+1), но това не се
оказа фатално за него. С
57 секунди зад Фуркад на
второ място се класира

"

Французинът
Мартен
Фуркад
завоюва 11-а
индивидуална
титла и
изравни
рекорд на
Бьорндален

Тотнъм загуби с 0:1 от РБ
Лайпциг у дома в среща от 1/
8-финалите на Шампионската
лига в свирепа тактическа бит-
ка между мениджъра на лон-
дончани Жозе Моуриньо и
Юлиан Нагелсман, когото спе-
циалистите наричат Бейби Мо-
уриньо. Гостите от Германия
още от началото показаха, че
ще търсят победата с всички
сили и Анхелиньо можеше да
отрие резултата във втората
минута. Тотнъм отвърна с опа-
сен удар на Бергвайн в 8-ата
минута.

Тотнъм започна втората
част с пропуск на Лукас в 48-
ата минута, а в 56-ата рефе-
рът Джунейт Чакър посочи бя-
лата точка за фаул на Бен Дей-
вис. Тимо Вернер вкара от дуз-
па и изведе германците нап-
ред в 58-ата минута за 1:0.
Малко след това Шик можеше
да удвои, а четвърт час преди
края Ло Селсо се размина с
изравнително попадение.

Реваншът в Германия е на
10 март. Жозе Моуриньо се
оправда с контузиите на ос-
новни футболисти. "Дали сме
заиграли по-добре след сме-
ните? Нека бъдем лоялни към
момчетата, те направиха всич-
ко по силите си. Знаете ли кол-
ко тренировки имаше Ерик Ла-
мела преди мача? Нула. Беше
контузен, работи с физиоте-
рапевта и веднага след това
записа 20 минути в двубой от
Шампионската лига. Има две
гледни точки. от една страна
разполагаме с отличен колек-
тив и чудесни футболисти, но
от друга виждате в какво със-
тояние сме в момента. Прили-
чаме на пистолет без патро-
ни. Резултатът не ме безпо-
кои толкова, защото сме спо-
собни да победим в реванша.
Повече ме тревожи, че няма-
ме други играчи за следващи-
те мачове", оплака се порту-
галецът.ç

Áåéáè Ìîóðèíüî
íàäèãðà
Ñïåöèàëíèÿ

норвежецът Йоханес
Тингнес Бьо. Той направи
два пропуска в стрелбата
(1+0+0+1). Трети се
нареди австриецът Доми-
ник Ландертингер, който
завърши с изоставане от
1:22.1 минута от победи-
теля, като сбърка само
веднъж в стрелбата
(0+0+0+1).

Другите трима българи
се представиха слабо.
Сребърният медалист в
дисциплината от светов-
ното първенство в Йос-
терсунд преди година
Владимир Илиев завърши
едва 54-и. Той не уцели 7
мишени (1+2+2+2) и

Аталанта победи Валенсия с 4:1
на "Сан Сиро" в Милано в първата
среща от 1/8-финалите на Шам-
пионската лига. Цял мач за дома-
кините изигра бившият бранител
на Лудогорец Хосе Паломино. Ита-
лианците излязоха напред в 16-
ата минута, когато Ханс Хатебур

остана непокрит и засече центри-
ране отляво за 1:0. Валенсия бе-
ше на милиметри от изравнителен
гол в 31-вата минута, но Феран
Торес уцели гредата. Вместо това
обаче Аталанта вкара втори гол,
дело на Йосип Иличич, който си
спря топката пред наказателното

Àòàëàíòà ñúñèïà Âàëåíñèÿ, äîêîñâà 1/4-ôèíàëèòå

остана на 7:07.3 минути
от първото място. Антон
Синапов е 69-и с 6 греш-
ки (0+3+2+1) и изостава-
не от 8:13.2 минути, а
Димитър Герджиков зае
77-а позиция с 6 пропуска
(2+3+0+1), като даде
резултат с 9:24.3 минути
по-слаб от този на Фур-
кад.

За Мартен Фуркад
това е 11-а индивидуална
световна титла, с което
той изравни рекорда на
норвежката легенда Оле
Ейнар Бьорндален. За
Фуркад това е втори
медал от Антхолц след
бронза в спринта на 7,5

км. Французинът завоюва
12-а световна титла в
кариерата си и общо
82-ра победа за Светов-
ната купа.

"Имах добър ритъм,
опитвах се да мисля само
за това, защото всеки
един пропуснат изстрел
ти струва една минута.
Бях много разочарован,
че пропуснах последния
патрон. Загубих концент-
рация за миг. Но отново
съм световен шампион.
Миналият сезон беше
много труден за мен, но
ето, че успях да се вър-
на", каза Фуркад след
надпреварата.ç

32-годишният Красимир Анев се представи най-добре от българските биатлонисти на световното първенство
в италианския зимен център Антхолц

поле в 42-рата минута и я насочи
в мрежата със силен удар за 2:0.

Втората част предложи истин-
ско шоу за феновете, като само
за 10 минути, те видяха три гола.
Ремо Фройлер вкара за 3:0 в 57-
ата минута, а в 62-ата Ханс Хате-
бур се разписа за 4:0, макар ра-

достта на съотборниците му да дой-
де секунди по-късно заради наме-
са на ВАР за евентуална засада.

Валенсия успя поне малко да
поизмие срама с гол на Денис
Черишев в 66-ата минута, след
което отново той пропусна в 71-
ата. Малко по-късно Валенсия

имаше претенции за дузпа за иг-
ра с ръка на италиански брани-
тел, но реферът не видя наруше-
ние. До края нямаше особено ин-
тересни положения, от които да
падне гол и Аталанта завърши с
огромно предимство преди реван-
ша в Испания на 10 март.ç

Ëèîíåë Ìåñè ïîñî÷è îñíîâíèòå ôàâîðèòè â Øàìïèîíñêàòà ëèãà
Звездата на Барселона Лио-

нел Меси даде интервю за
Mundo Deportivo, в което комен-
тира отношенията си с клуба и
скандала след информациите, че
ръководството на каталунския
тим целенасочено работи сре-
щу имиджа на част от футбо-
листите. "Разбрах за тези твър-
дения, докато пътувах. Бях из-
ненадан. На срещата с прези-
дента Бартомеу той не ни каза
нищо по-различно от това, кое-
то заяви публично. В интерес на
истината смятам, че всичко то-
ва е странно. Трябва да изчака-
ме доказателствата, за да раз-
берем дали всичко е истина или
не", сподели Меси.

 "Барселона е моят дом и тук

се чувствам перфектно. Живея
тук повече време, отколкото съм
прекарал в родния Росарио. Да-
ли мога да играя до 40? Ще ви-
дим, ще видим… В момента се
чувствам отлично физически, до-
ри по-добре от предишните го-
дини. Може би не вкарвам тол-
кова много голове, но като кон-
диция нямам никакви проблеми",
отчете аржентинецът.

"Не съм учуден от победата
на Атлетико (Мадрид) над Ливър-
пул. В деня на жребия за осми-
нафиналите си коментирахме в
отбора, че това е равностойна
двойка. Атлетико има голям опит
в Шампионската лига. Те са мно-
го силни в мачовете на директ-
на елиминация и още веднъж го

показаха. Мисля, че Диего Си-
меоне върши великолепна ра-
бота. Година след година съста-
вът се променя, но Атлетико про-
дължава да играе по своя на-
чин, а футболистите са уверени
в това, което правят", коменти-
ра звездата на Барселона.

"В Шампионската лига вина-
ги е трудно. Пари Сен Жермен
загуби от Борусия (Дортмунд),
а Атлетико победи Ливърпул.
Смятам, че в момента най-сил-
ни са Ливърпул, Ювентус, ПСЖ
и Реал (Мадрид)", посочи Ме-
си.

На въпрос за наказанието на
Манчестър Сити от УЕФА и да-
ли Барса може да се възползва
и да привлече например Сер-

хио Агуеро, аржентинецът отго-
вори уклончиво, като каза, че
вероятно някои играчи на "граж-
даните" биха си потърсили дру-
ги отбори, но това не е сигур-
но.

В същото време ръководство-
то на Барселона официално обя-
ви привличането на Мартин Брай-
туайт от Леганес. 28-годишният
датски нападател идва на "Камп
Ноу" "на пожар", след като ката-
лунският клуб получи разреше-
ние да купи играч от Ла Лига.
"Блаугранас" ще платят откупна-
та клауза в размер на 18 милио-
на евро, а футболистът ще под-
пише договор до 2024 година.
Новата откупна клауза на Брай-
туайт ще е за 300 млн. евро.ç

28-годишният датски нападател
Мартин Брайтуайт стана най-

новото попълнение на Барселона
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07.00 "Безценната перла" - сериал (п)
07.50 Музикален антракт
08.00 "Лява политика" (п)
09.00 "Студио Икономика" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 "Сянката на Елена" - сериал
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" - сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.10 Киносалон БСТВ: "Те се сражаваха за

родината" (1975 г.) СССР
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев
21.00 Киносалон БСТВ: "Великата красота"

(2013 г.) Италия/Франция
23.20 Новини (п)
00.00 "Актуално от деня" (п)
00.30 "Дискусионен клуб"  (п)
01.30 "Следобед с БСТВ" (п)
03.00 "Студио Икономика" (п)
04.00 "Общество и култура"  (п)
05.00 Документален филм
05.45 "Сянката на Елена" - сериал (п)
06.30 "Актуално от деня" (п)

ÁÍÒ 1

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

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

редица /2 епизод/
13.25 И съм ваш като брат… В. Лъв-ский -

документален филм /България, 1989
г./, режисьор Светлана Пейчева

14.00 Малки истории
15.00 Специализирано предаване за хора с

увреден слух
15.15 Обзор УЕФА Лига Европа
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Моят плейлист - музикално-развле-

кателно предаване /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Азбуката
19.10 Людмила Гурченко - тв филм /12

епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Рънауейс - игрален филм/САЩ, 2010

г./, режисьор Флория Сигизмонди, в
ролите: Кристен Стюарт, Дакота Фа-
нинг, Майкъл Шенън и др. (16)

01.15 Култура.БГ /п/
02.15 100% будни  /п/
03.15 Людмила Гурченко - тв филм /12

епизод/п/
04.05 Дойче Веле: Шифт
04.20 Още от деня /п/

bTV

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

тие" - анимация, сериал, с. 4, еп. 24

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

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

12.00 bTV Новините
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, еп. 18
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал, с.

7, еп. 77
16.00 "Спасители в планината" - сериал, с.

6, еп. 5
17.00 bTV Новините
17.20 "Лице в лице" - публицистично преда-

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

еп. 75
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 2,

еп. 32
21.30 Премиера: "Името на розата" - сери-

ал, еп.9 (последен)
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините
00.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 1
01.00 "Спасители в планината" /п./ - сери-

ал, с. 6, еп. 5
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал, еп. 56

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 17

06.00 Анимационен блок: "Джи Ай Джо:
Ренегати" - сериал, еп. 24 - 26

07.30 "Трансформърс Прайм" - сериал, еп. 1
08.00 "Платина" - сериал, с. 3, еп. 19
09.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,

еп. 17
10.00 "Стрелата" - сериал, еп. 23
11.00 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 12
12.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 5
13.00 "Херкулес в лабиринта на Минотавъ-

ра" - фентъзи, екшън, приключенски
(тв филм, САЩ, Нова Зеландия, 1994),
в ролите: Кевин Сорбо, Антъни Куин,
Тони Китейн, Майкъл Хърст, Антъни
Рей Паркър

15.00 "Платина" - сериал, с. 3, еп. 20
16.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,

еп. 18
17.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 6
18.00 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 13
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 2, еп. 1
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Ел Чапо" -

сериал, с. 2, еп. 4
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Смъртоносно оръжие

2" - екшън, криминален, трилър (САЩ,
1989), режисьор Ричард Донър, в
ролите: Мел Гибсън, Дани Главър,
Джо Пеши, Джос Акланд, Патси Кен-
сит, Трейси Улф и др.

00.15 "Ел Чапо" - сериал, с. 2, еп. 4
01.15 "Изчезнали" - сериал, еп. 9
02.15 "Стрелата" - сериал, с. 2, еп. 1
03.15 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 6
04.15 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 13

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
06.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал, с.

11, еп. 7, 8
07.00 "На по-добро място" /п./ - сериал
08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
10.00 "Деца на килограм 2" - комедия,

семеен (САЩ, Канада, 2005), режи-
сьор Адам Шанкман, в ролите: Стив
Мартин, Бони Хънт, Хилари Дъф,
Юджийн Леви, Том Уелинг, Пайпър
Перабо, Кармен Електра, Джейми
Кинг, Тейлър Лаутнър и др.

12.00 "Преспав" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал

17.00 Премиера: "Преспав" - сериал, еп. 50
18.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./

- вечерно токшоу
19.00 "На по-добро място" - сериал, еп. 11,

12
20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 9, еп. 13
22.00 "Кухня" - сериал, с. 3, еп. 7, 8
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

еп. 5, 6
00.00 "Деца на килограм 2" /п./ - комедия,

семеен (САЩ, Канада, 2005)
02.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./

- вечерно токшоу
04.00 "На по-добро място" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, еп. 3, 4
08.00 "Басмати блус" - комедия, романти-

чен, музикален (САЩ, 2017), режи-
сьор Дон Барън, в ролите: Бри Лар-
сън, Уткарш Амбудкар, Доналд Съ-
дърланд, Скот Бакюла, Далип Тахил

10.15 Телепазар
10.30 "Ривърдейл" - сериал, еп. 5, 6
12.30 Телепазар
12.45 "Любовен изстрел" - криминален, ко-

медия, романтичен (САЩ, 2018), ре-
жисьор Стивън Файн, в ролите: Дако-
та Лоуш, Ейми Цанг, Джон Капелос,
Круз Ким и др.

14.30 "Разходка по Мисисипи" - драма,
комедия (САЩ, 2015), режисьори
Ана Боудън и Райън Флек, в ролите:
Бен Менделсон, Ивон Ландри, Райън
Рейнолдс, Стефани Хонърей, Сиена
Милър, Алфри Уудард и др.

16.45 "Делфинът Бърни" - екшън, комедия,
семеен (Канада, 2018), в ролите:
Лола Сълтън, Логан Алън, Кевин Сор-
бо и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Жената на пътешественика във вре-

мето" - фентъзи, романтичен, драма
(САЩ, 2009), в ролите: Ерик Бана,
Рейчъл Макадамс, Рон Ливингстън,
Мишел Нолдън и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Мисията невъзможна 3" - трилър,

екшън (САЩ, Германия, Китай, Ита-
лия, 2006), в ролите: Том Круз,
Мишел Монахън, Винг Реймс, Филип
Сиймор Хофман, Били Крудъп, Джо-
натан Рис Майърс, Кери Ръсел, Ло-
рънс Фишбърн и др.

23.30 "Насилие" - екшън, криминален (САЩ,
2018), в ролите: Брус Уилис, Коул
Хаузър, Шон Ашмор, Аштън Холмс,
София Буш, Майк Епс и др. [14+]

01.15 "Делфинът Бърни" - екшън, комедия,
семеен (Канада, 2018), в ролите:
Лола Сълтън, Логан Алън, Кевин Сор-
бо и др.

03.00 "Дете 44" - трилър, драма (САЩ,
2015), в ролите: Том Харди, Гари
Олдман, Нуми Рапас, Джоуел Кина-
ман, Джейсън Кларк, Пади Конси-
дайн, Венсан Касел, Чарлз Данс и
др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - предаване

на NOVA, нов сезон
21.00 "Под прикритие" - сериал, сезон 3
22.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 8
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 7
00.30 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 10
01.30 "Когато сърцето зове" - сериал
02.30 "Завинаги свързани" - сериал

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 1 /п/

07.00 "Убийства в Мидсъмър" - серал, се-
зон 3

08.50 "Посрещане и изпращане" - роман-
тична комедия с уч. на Еди МакК-
линток, Аманда Детмер, Скот Улф и
др. /п/

11.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 1

12.00 "Стена между две сърца" - комедия с
уч. на Ханес Янике, Юлия-Мария
Кьолер и др.

14.00 "Лалета през пролетта" - романти-
чен филм с уч на Лукас Брайънт,
Фиона Гюбелман, Кели Роуан, Ай-
рис Куин и др.

15.55 "Ледена принцеса" - семейна комедия
с уч. на Мишел Трахтенберг, Ким
Катрал, Хейдън Панетиер, Тревър Блу-
мас, Джоан Кюсак, Ейми Стюарт

17.55 "Дърти хлапета 2" - комедия с уч. на
Адам Сандлър, Кевин Джеймс, Крис
Рок, Дейвид Спейд, Салма Хайек,
Мария Бело и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 6

21.00 "Непобедимите 2" - екшън с уч. на
Брус Уилис, Джейсън Стейтъм, Сил-
вестър Сталоун, Долф Лундгрен, Ар-
нолд Шварценегер, Джет Ли, Жан-
Клод Ван Дам, Чък Норис

23.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 6 /п/

00.00 "Загиващ ум" - драма с уч. на Клоуи
Грейс Мориц, Ричард Армитейдж, То-
мас Ман, Кери-Ан Мос, Тейлър Пери,
Алекс Захара /п/

02.00 "Убийства в Мидсъмър" - сериен филм,
сезон 3 /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 21 февруари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ПППППроменливо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 35

ВОДОРАВНО: "Деца на нищетата". Рабиц. Само-
вар. Вуцов (Иван). Левак. Нор. Полен. Нат. Мис.
Борил. Каре. РАТАН. Рапел. "Наваро". "Ана не". Ена-
ке (Стела). Анивит. Колин. Тотем. Нут. Мотет. Шал.
Бор. Кораб. "Дано". Донев (Доньо). ТАМАТ. Бакеро
(Хосе). Адина. Тарама. Асанор. Ботел. Намек. Лак.
Камен. Кит. Гон. Карен. Кина. Зибел. Лимонин. Сия.
Барит. Кота.

ОТВЕСНО: Перуника. Ономатолози. Цацос (Кон-
стандинос). Велур. "Катания". Набор. Ранит. Дерек
(Бо). Нив. Баран. Корал. Кеб. Рац ("Старият Рац").
Поток. Моном. Кала. Лора. Еторе. "Анар". Киселина.
Отава. Амели. Щавел. "На теб". Даменит. "Леман".
Ранет (Егон). ТИСЕН. Ток. Каним. Данак. Кок. Лав
(Къртни). Напев. Шаман. Кино. "Тараре". Ивана. Оди-
нит. Лар. Телит. Лотар. Тана.

Днес валежите ще спират. Мини-
малните температури ще бъдат от ми-
нус 3 до плюс 3 градуса. Вятърът ще
отслабне. Максималните температу-
ри ще бъдат от 7 до 12 градуса. Об-
лачността ще променлива. В събота
времето ще остане почти без промя-
на. Облачността ще бъде променлива, намаляваща на запад  и
югозапад до незначителна. Минималните температури ще бъдат
от минус 3 до 2,3, а дневните - от 8 до 11, 12 градуса.

В неделя предстои чувствително затопляне. Минималните тем-
ператури ще бъдат от минус 1 до 4, а дневните ще се повишат и
в низините отново ще достигнат 17, 18 градуса. Според предва-
рителните прогнози, следващата седмица ще започне отново с
априлски температури, близки до 20 градуса.

bTV Cinema, 23.30 ч., "Насилие" - екшън, криминален
(САЩ, 2018), в ролите: Брус Уилис, Коул Хаузър, Шон
Ашмор, Аштън Холмс, София Буш, Майк Епс и др.
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Õðèñòèíà Âó÷êîâà ñ íàé-åôèêàñåí
ñåðâèñ â Øàìïèîíñêàòà ëèãà
Още две
волейболистки на
Марица в Топ 10
на престижната
класация

Волейболистката на
Марица (Пловдив) Христи-
на Вучкова оглави крайна-
та индивидуална класация
за най-ефикасен изпълни-
тел на начални удари в
груповата фаза на Шампи-
онската лига. В трите си
изиграни мача центърът на
"жълто-сините" изпълни 44
сервиса, при което постиг-
на осем аса и допусна
четири грешки, което и
носи коефициент на ефи-
касност от 9.09%, най-
висок измежду всички
състезателки в лигата.

В класацията по абсо-
лютен брой асове, имена-
та на две волейболистки
от Марица личат в челна-
та десетка, като капитан-
ката Лора Китипова е
шеста с девет директни
точки от сервис, а Христи-
на Вучкова е седма с
осем.

Вучкова показва и
висока ефикасност в
нападение. В ранглистата
по този показател тя е на

Íàêðàòêî

:

Съдът в Ростов на
Дон постанови
местният футболен клуб
Ростов, където играе
Ивелин Попов, да изплати
154,07 милиона рубли.
Изпълнителният лист е в
полза на бившия спонсор
на клуба "Агроком".
Интересното е, че през
миналата година съдът
отклони иска на компания-
та срещу "жълто-сините".
Манчестър Сити
победи Уест Хям
с 2:0 в отложена среща от
26-ия кръг на Висшата
лига. Головете отбелязаха
Родриго Ернандес в 30-ата
минута и Кевин де Бройне
в средата на второто
полувреме. "Гражданите"
намалиха изоставането си
от водача Ливърпул на 22
точки, но по-важното е, че
дръпнаха с 4 пред третия
Лестър. Уест Хям не можа
да се измъкне от зоната на
изпадащите и няма победа
в последните си 6 мача.
Маркъс Рашфорд
няма да се
възстанови
не само за мачовете до
края на сезона, но и за
европейското първенство,
стартиращо на 12 юни.
Наскоро е бил направен
нов обстоен преглед, който
е показал, че възстановява-
нето на нападателя на
Манчестър Юнайтед не
върви добре. "Маркъс със
сигурност е аут за още
поне няколко месеца. Ако
не е напълно готов, няма
да ходи на Евро 2020. А
само преди няколко дни се
чувстваше по-добре",
съобщи мениджърът на
"червените дяволи" Оле
Гунар Солскяер.

пето място с коефициент
на ефикасност от 48.72%,
който се определя от
това, че при 39-те си
атаки тя е направила 19
точки и нито една грешка,
като нито веднъж и блока-
дата на противника не е
отбелязала точка.

Либерото на Марица
Жана Тодорова намира
място в топ 10 и на двете
класации за посрещане.
Тя е пета по ефикасност в
обработването на против-
никовите начални удари с
коефициент от 27.27%,
изчислен на базата на 45
перфектни посрещания

срещу само шест грешки
и три прехвърлени топки
при общо 132 обработени
сервиса. При по-простата
формула, която не отчита
грешките и прехвърлените
топки, Тодорова е осма с
34.09% перфектно посре-
щане. За съжаление, в
състезанията под егидата
на ЦЕВ не се правят
класации за защита, която
е най-силният елемент в
играта на пловдивското
либеро.

В същото време Българ-
ската федерация по волей-
бол (БФБ) информира, че
е получила безсрочен

Локомотив (София) подсилва
защитата си в опита да атакува
промоция в Първа лига през та-
зи пролет.

За целта "железничарите" ще
привлекат в редиците си бившия
играч на ЦСКА Пламен Крачунов.
Защитникът беше герой за "чер-
вените" във вечното дерби на 15
март 2014.

Тогава той порази вратата на
Левски с глава в последната ми-

Áèâø èãðà÷ íà ÖÑÊÀ ïîäñèëâà Ëîêî (Ñô)
нута и донесе победата на отбо-
ра си с 1:0.

31-годишният бранител за
последно беше част от второди-
визионния полски Заглембе (Сос-
новиец), но в началото на тази
година разтрогна с клуба.

Крачунов започна трениров-
ки с Локомотив (Сф) и се очаква
в следващите дни да подпише до-
говор. У нас опитният защитник
е играл за Марица, Локомотив

спортен лиценз. "Това е
заслужено признание за
работата на целия екип на
БФВ. Всички волейболни
клубове трябва да знаят,
че от тук нататък ни чака
много работа. Ще се
стремим да подобряваме
условията и в клубовете, и
работата във федерацията,
за да върнем волейбола
там, където му е мястото -
сред първите 4-5 в светов-
ния елит", заяви вицепре-
зидентът на централата
Любо Ганев, който е
единствен кандидат за
президентския пост на
инж. Данчо Лазаров. ç

От стр.1
"Ще ме оперира доктор Финк,

едно от най-големите светила не
само в Австрия, но и в Европа.
Контузията е много неприятна,
но трябва да стисна зъби. Поже-
лавам успех на националите.
Знам, че ще направят всичко въз-
можно, за да се класират на ев-
ропейските финали. Съжалявам,
че няма да мога да им помогна,
а го исках много силно и от ця-

Äåñïîäîâ àóò çà äâà ìåñåöà
лото си сърце като истински бъл-
гарин, защото за мен няма по-
голяма чест от тази да играя за
родината", заяви Десподов.

Преди около двайсетина дни
медиите в Австрия съобщиха, че
Десподов има контузия, която му
пречи да тренира и играе за
Щурм (Грац), където през есента
направи голям фурор и обра ова-
циите на местните специалисти
и фенове.ç

(Пловдив), ЦСКА и Славия. В чуж-
бина е носил екипите на шот-
ландския Сейнт Джонстън, кипър-
ския Етникос Ахнас и полските
Сандеция (Нови Сонч), Стомил
(Олщин) и Заглембе (Сосновиец).

Локомотив (Сф) в момента е
на четвърто място във Втора ли-
га, на шест точки зад третата по-
зиция, която дава право на учас-
тие в плейофите за промоция в
елита.ç

Волейболистката на
Марица Христина
Вучкова се представи
много силно в групо-
вата фаза на Шампи-
онската лига


