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Русия подкрепи
„доктрината Путин“
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ПРИЛОЖЕНИЕ

На 25 март (неделя) в 3.00 часа
преместваме стрелката на часовника
1 час напред (3.00 става 4.00 ч.)

Проф. Димитър Иванов
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Èçÿñíÿâàò êîãà
ùå ñå ñðåùíàò
Ïóòèí è Òðúìï

Заснеженият терен на
"Лудогорец Арена"
уплаши футболистите от
националния отбор на
Босна и Херцеговина,
които отложиха вчераш-
ната си тренировка преди
контролата с България,
която е днес от 19 часа.
Въпреки усилията на
домакините от Лудогорец
над Разград не спира да
вали и се очаква теренът
да бъде изчистен часове
преди среща. Отопление-
то на тревната настилка
отдавна е пуснато, но и
това не помага. Играчите
на Роберт Просинечки
все пак тренираха във
фитнеса. ç

Áîñíåíöèòå
ñå óïëàøèõà
îò ñíåãà

Въпреки изявленията на
Доналд Тръмп за полза-
та от установяване на
взаимодействие с Русия
пробив в отношенията
между двете страни е
още далече, каза в
Москва говорителят на
Кремъл Дмитрий Песков,
цитиран от ТАСС. Песков
отбеляза, че в телефон-
ния разговор между
Владимир Путин и Тръмп
те "са се договорили да
поръчат на министрите
си да установят контакт
за обсъждане на
времето и мястото на
евентуална среща на
върха". ç

ългария остава на дъното по
ниво на заплащане в сравнение
с останалите страни - членки на
Европейския съюз (ЕС), показват
данни на Евростат за ставките за
час работа през 2017 г. Докато
средно за общността работниците
са получавали по 23,1 евро на
час, а в еврозоната - 26,9 евро,
у нас възнаграждението на час е
5,1 евро или около четири пъти
по-ниско спрямо средните данни
за ЕС. Най-много за час работа
в страните членки през 2017 г.
получават заетите в Люксембург
(43,8 евро по данни за 2016 г.),
Дания (38,7 евро) и Белгия
(37,9 евро по данни за 2016 г.).
Над 30 евро на час е било сред-
ното заплащане и във Франция
(33 евро), Холандия (33,7 евро
през 2016 г.) и Германия
(32,3 евро).
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ългария е странна държава - откакто
съществува т. нар. демокрация, декемв-
рийските виелици изненадват държава-
та и столична община, които не успяват
да организират мерките за почистване и
обезопасяване. Така беше и на два пъти
през последния месец, когато предвиж-

Á
Äúðæàâàòà íà âå÷íî
èçíåíàäàíèòå ÷èíîâíèöè

дани от синоптиците поне седмица по-рано обилни
снеговалежи също "изненадаха" властимащи и чинов-
ниците, които премиерът Бойко Борисов ту провожда
да ловят снежинки, ту при дупките по пътищата. За
три мандата нито беше създаден механизъм за борба
срещу снежинките, още по-малко бяха запълнени дуп-
ките. А добре го каза и народът: Това, което нашите
баби наричаха зима, днес управляващите го наричат
бедствие. Вчера отново страната бе блокирана от сняг,
в столицата близо два милиона работещи и учащи
чакаха дълго автобус или бяха блокирани в зверски
задръствания. Въпросът е - докога?! Същото важи за
т. нар. срутища, които оставят цели региони без тран-
спорт и връзка със света. Така беше с пътя София-
Самоков, останал затворен два дни, а в Родопите има-
ха много по-малко късмет - там с месеци ще разчис-
тват и възстановяват пътя Смолян-Мадан. Но как да е
иначе, щом държавата от години не се занимава с
това, което е нейно задължение - да организира пре-
вантивна защита. Модерно е да я обявяват за "лош
стопанин", но тя е такава не по принцип, а когато
сама абдикира от отговорности или ги възлага на час-
тници, за които е важен не общият, а личният иконо-
мически интерес. Държава, която не може даже да
преброи опасните скали покрай пътищата, да преброи
и да уточни собствеността на язовирите на своя тери-
тория, е болна от управленска анемия. Защо и как
преди 1989 година държавата се справяше с тези си
задължения безпроблемно? Ами защото бе преди всичко
социална държава, докато днешната умишлено бе ли-
шена от тази си най-важна характеристика. И на За-
пад, и на Изток успешни са държави с две основни
характеристики - да бъдат социални и в тях да има
ясен ред и отговорности. Върху това трябва да се
замислим ние, потърпевшите, докато си чакаме рейса
в снежната утрин. Време за мислене в следващите
студени дни ще имаме достатъчно…

Теофан ГЕРМАНОВ

„Ïúðâåíöè“
ñìå ïî
ìèçåðíè
çàïëàòè

Â Ëþêñåìáóðã âçåìàò ïî
43,8 åâðî íà ÷àñ, à
áúëãàðèòå - åäâà 5,1 åâðî
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Резервните части ще
бъдат доставяни и
монтирани в авиоба-
зата Граф Игнатиево

Министерството на
отбраната и руската
РСГ МиГ подписаха до-
говора за ремонт на 12
изтребителя МиГ-29 и
3 военно-учебни само-
лета, съобщиха от ве-
домството. Договорът е
на стойност 81 млн. лв.

Ïîäïèñàõìå äîãîâîðà ñ Ðóñèÿ çà ÌèÃ-îâåòå

â ÅÑ

Снимка Пресфото БТА

Велико Търново. Стотици хора се включиха в шествието, пос-
ветено на празника на града 22 март. То беше водено от деца-
та от неделното училище "Св. Никола" и военния духов оркес-
тър към НВУ "Васил Левски".

и не отменя процедура-
та за придобиване на
нов изтребител, напом-
нят оттам. Резервните
части ще бъдат доста-
вяни от Русия и мон-
тирани в авиобазата
Граф Игнатиево. По то-
зи начин се гарантира
летателната годност на
самолетите и изпълне-
нието на задачите по
охрана на въздушното
ни пространство. ç
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ÖÐÓ: Áúëãàðèÿ å òðåòà
ïî ñìúðòíîñò â ñâåòà

ЦРУ прави годишно
изследване на смъртност-
та по държави и в това
изследване България е на
трето място, като страни,
в които е имало или има
военни действия, се
намират след нас в тази
класация. Афганистан е на
десето място, а Украйна
на пето място. През
последния четвърт век се
промениха всички усло-
вия, от които зависи
здравето и възпроизводс-
твото на населението в
България. Това подчерта
пред БНР проф. Тренда-
фил Митев, преподавател
по политология в УНСС.

"С какво се храни
българският народ? Катас-
трофата на българското
земеделие доведе до
това, че изчезна онзи
хубав розов домат, изчез-
наха хубавите краставици,
изчезнаха хубавите плодо-
ве, изчезна всичко онова,

:
Няма опасност Дунав
да прелее у нас

Няма опасност от прели-
ване на река Дунав в
български участък,
информираха от Изпълни-
телна агенция "Проучване
и поддържане на река
Дунав". Нивото на Дунав
в България е повишено,
но е в нормалните за
сезона граници. През
следващите дни се очаква
леко повишения на
водните нива, но реална
опасност от наводнение
няма, допълват от специа-
лизираната администра-
ция по обслужването,
проучването и поддържа-
нето на условията за
корабоплаване по река
Дунав. Показателите на
9-те хидрометричните
станции по реката се
следят през часове.
Предприети са всички
превантивни действия за
недопускане на потенциа-
лен риск от заливане.

Осиновители на деца
до пет годишна възраст
- с право на отпуск
от 365 дни

Осиновителите на деца до
петгодишна възраст ще
имат право на платен
отпуск от 365 дни, решиха
депутатите, приемайки на
второ четене текстовете
обяви КСО. Не мина без
спорове, коментира
Нюз.бг. БСП поискаха
осиновители на деца над
петгодишна възраст да
ползват 90 дни платен
отпуск. Георги Гьоков от
БСП обясни, че промените
в КСО били нужни. Дори
според него сме закъсне-
ли и сме дискриминирали
стотици осиновители,
подчерта той. Повишаваме
ли мотивацията за осино-
вяване на деца, особено
на тези над 5 години,
попита червеният депутат.
Постигаме ли в пълна
степен целите, заложени в
мотивите към законопро-
екта, продължи да пита
той и си отговори: "Не,
защото в България около
80 % от децата в регистъ-
ра за осиновяване са над
5 години, а под 10 % от
осиновяванията са на
деца над 5 години".

Пребиха и ограбиха
студентка в София

21-годишна студентка е
била пребита и ограбена
пред заведение в Студент-
ски град в четвъртък
сутринта. Нападателят
заплашил момичето с
пистолет. Предполага се,
че я е удрял с оръжието.
След побоя взел чантата
й и избягал с такси. Все
още не е задържан.
Студентката е била
настанена в Университет-
ската болница "Царица
Йоана" за няколко часа.
Вече е изписана, тъй като
няма сериозни наранява-
ния.

Ïî-çëå ñìå è îò äúðæàâè, êîèòî âîäÿò âîéíà, ïðèïîìíèõà åêñïåðòè

Асоциацията на българските
училища в чужбина внесе вчера
в Европейския парламент пети-
ция, в която настоява българс-
ките деца, които живеят в чуж-
бина, да могат да полагат изпит
и по български език не само в
българските училища зад грани-
ца. Българският е от езиците, ко-
ито не могат да бъдат избирани
като чужд език в Евросъюза. Из-
бираеми езици са само английс-
ки, френски, немски, испански и
италиански. Ако дете от Финлан-
дия отиде да живее във Фран-
ция, то може да избере родния
си фински като първи чужд език

Ïåòèöèÿ â Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò çà áúëãàðñêèÿ åçèê
във френското си училище. Бъл-
гарските деца в чужбина нямат
тази възможност, коментира БНТ.
Ако българският език не бъде
признат, т. е не се даде възмож-
ност да се държат изпити в дру-
ги държави членки, това означа-
ва, че децата, които са отишли с
техните семейства да работят в
други страни-членки в ЕС, ще
забравят този език, предупреди
Момчил Неков - евродепутат от
БСП/ Група на социалистите и де-
мократите.

Петицията засяга не само бъл-
гарския, но и още много други та-
ка наречени малки езици в ЕС. ç

Íàêðàòêî

което беше здрава българ-
ска народна храна. През
последния четвърт век
ние консумираме преди
всичко зеленчуци и плодо-
ве от Турция, от Гърция, а
само преди три дена
гръцкото правителство
забрани тотално вноса от
Турция на каквито и да е
било плодове, зеленчуци
и ядки, тъй като там се
използват пестициди,
които са отровни", посочи
той.

"Нашето население се
храни с плодове и зелен-
чуци, без да познаваме с
каква химия се обработ-
ват те. Освен това Бълга-
рия се превърна в гроб-
ницата на старите авто-
мобили в Европа. Възду-
хът се отрови. Вече втора
година се правят някакви
усилия, за да се промени
и контролира този про-
цес, но очевидно и това
трудно се отдава", посочи

От началото на тази година
са в сила промени в Кодекса за
социалното осигуряване, свър-
зани с дадената възможност хо-
рата, които са осигурени за вто-
ра пенсия, да прехвърлят сред-
ствата си от частните фондове
в Държавното обществено оси-
гуряване, припомни БНР. Всеки
сам преценява дали ще взима
две пенсии - една от НОИ в на-
мален размер и втора от част-
ния фонд, или само една пен-
сия в пълен размер от общест-
веното осигуряване. Законода-
телят дава правото на избор, но
предвижда и срокове за премес-
тването на парите.

Хората не са наясно с прех-
върлянето на партиди от част-
ните пенсионни фондове към
НОИ и бъдещото им пенсиони-
ране е обгърнато от неясноти.
По стара българска традиция те-
зи, на които им предстои пен-

частния фонд или преминава към
НОИ. Хората бяха прехвърлени
по няколко пъти в различни час-
тни фондове, изкушавани от
НОИ, непрекъснато правеха кал-
кулации и справки в Национал-
ния осигурителен институт чрез
техните ПИК-ове, за да видят
какво могат да разберат и как-
во не, търсят специалисти, но в
крайна сметка, хората не бяха
наясно.

Подуправителят на НОИ Весе-
ла Караиванова разясни, че към
края на 2017 година към фонд
"Пенсии" и фонд "Пенсии за ли-
цата по член 69" са прехвърлени
средства на малко повече от
6300 лица, на стойност прибли-
зително 43 млн. лв. По наши дан-
ни от правото да прехвърлят сред-
ства от Сребърния фонд към Уни-
версалния фонд за 2017 година
са се възползвали 51 лица, съоб-
щи тя.ç

Áúäåùèòå ïåíñèîíåðè íå ñà íàÿñíî ñ óñëîâèÿòà íà ïåíñèîíèðàíå

сиониране, тепърва тръгват да
се образоват, коментира наци-
оналното радио. Самата пенси-
онна реформа е една от голе-
мите болки на моето поколение
и понеже е лишена от катего-
ричност, ние пък нямаме въз-
можност да направим информи-
ран избор, споделя жителка на
Ямбол и допълва, че е решила

за себе си, че ще изчака първи-
те пенсионери, които са потър-
певши по тази реформа - роде-
ните през 1960 година, за кои-
то беше задължително допълни-
телно задължителното пенсион-
но осигуряване, за да видя как-
ви суми ще се калкулират евен-
туално към техните пенсии. То-
гава тя ще реши остава ли в

той.
Очевидно демографска-

та политика на България
не е това, което трябва
да бъде, добави още
проф. Трендафил Митев.
"Не се стимулира раждае-
мостта достатъчно. Не се
осигуряват онези финан-

сови разходи, които са
необходими на едно
младо семейство, за да
отглежда деца, за да
може съотношението да
бъде в полза на живите,
на активните, на младите,
които дават прираст във
всяко едно отношение".ç
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Íà òîçè äåí
:

Събития
” 1775 г. - За първи път е
използван изразът "Свобода
или смърт" от Патрик Хенри,
произнесен във Вирджиния
по време на Американската
война за независимост.
” 1801 г. - Александър I
става император на Русия,
след като баща му Павел I e
убит.
” 1839 г. - В бостънския
вестник Morning Post за
първи път се появява
изразът "O.K."
” 1903 г. - Братята Райт
подават молба за патент за
построения от тях в САЩ
самолет.
” 1933 г. - Германският
Райхстаг издава декрет, с
който предава цялата власт в
ръцете на новия канцлер
Адолф Хитлер.
” 1942 г. - Генерал
Владимир Заимов е аресту-
ван с обвинение за шпионаж
в полза на СССР.
” 1987 г. - Започва
излъчването на американския
сериал "Дързост и красота" в
САЩ.

Родени
” 1900 г. - Ерих Фром,
германски психолог

"Оградата на границата
е като швейцарско сирене.
По нея се правят безобра-
зия. Поправката в Закона
за обществените поръчки
ще замаже престъпления",
заяви народният предста-
вител от ПГ на "БСП за Бъл-
гария" Иван Иванов от пар-
ламентарната трибуна. Той
подчерта, че когато се ра-
боти по един обект, има га-
ранционен срок от 5 годи-
ни. "С промяната в закона,
тези гаранционни срокове
няма да работят. Златната
ограда искат да я напра-
вят златна дупка. Като се
стопи снегът, най-вероятно
и оградата ще замине", ко-

ÁÑÏ: Âëàñòòà ïðèêðèâà ïðåñòúïëåíèÿ
îêîëî îãðàäàòà ïî ãðàíèöàòà

Äúðæàâàòà
òðÿáâà äà å íà
ãðàæäàíèòå, à íå
íà òàðèêàòèòå,
îðãàíèçèðàëè
àôåðèòå ñúñ
ñóäæóêà, ñ
ðåìîíòà íà ÍÄÊ,
"Õàñêîâîãåéò",
ïðîäàæáàòà íà
×ÅÇ, êàòåãîðè÷íè
ñà îò ëåâèöàòà

ментира народният предс-
тавител. Според него уп-
равляващите искат да да-
дат възможност на опреде-
лени личности да харчат от-
ново държавни пари, при
положение че там вече са
изхарчени над 250 млн. лв.
"В момента прокуратурата
прави проверка и има до-
съдебно производство .
Очевидно са установени
данни за извършено прес-
тъпление и се опитват да
прикрият това престъпле-
ние", каза още той. Иванов
е категоричен, че парла-
ментът не трябва да бъде
превръщан в съучастник в
една мащабна кражба. "Ра-
ботата на народните пред-
ставители е да приемат за-
кони, които са в полза на
българските граждани .
Всички сме виждали сним-
ките от границата, непре-
къснато хващат бежанци
във вътрешността на стра-
ната. Това означава, че те
са проникнали отнякъде и
тази ограда не е добре. Ог-
радата дори не ги възпи-
ра", каза още Иванов.

 "Управляващите правят
предложения за промени
в закона, за да няма проз-
рачност. За да не може да
се сравнят офертите за
поддръжка на оградата и
за да се прикрият далаве-
рите, направени по строе-
жа на оградата, а и сега

по поддръжката на огра-
дата", допълни Филип По-
пов. Той обясни, че само
за половината от ограда-
та, за поддръжката са не-
обходими около половин
милион на година.

"Ние не искаме да оста-
вим държавата на тарика-
тите", категорично заяви
народният представител от
левицата Атанас Костади-
нов. "Имайки предвид ка-
зуса с НДК, Хасково, афе-
рата ЧЕЗ, идва време, и то
е наближило, когато ще
трябва да застанем от две-
те страни на една линия. На
линията няма да застанем
от ляво или дясно - няма
да е политическа. Това ще
бъде линията, на която все-
ки ще избере да застане -
дали да оставим държава-
та на гражданите, или на
тарикатите. С тази промя-
на в закона няма да бъдем
с ГЕРБ от една страна на
линията", каза още той.

Кога Борисов е искрен
за ЧЕЗ, пита социалис-
тът Жельо Бойчев

 "Следващия вторник ще
има въпроси към външното
и финансовото разузнава-
не по повод финансиране-
то на сделката. Още пове-
че, че и премиерът беше ка-

Днес своя стогодишен
юбилей отбелязва големият
български дипломат Борис
Цветков. Ветеранът на ан-
тифашистките борби и на де-
лото по утвърждаването на
международния престиж на
социалистическа България е
роден в село Хотово край
Мелник, бил е ремсист и
партизанин в отряд "Яне
Сандански". След 9 септем-
ври 1944 г. се отдава на дип-
ломатическата професия:
сътрудник на Външно минис-
терство, съветник в посолс-
твото в Швейцария, посла-
ник в Алжир от 1962-1966 г.,
в Италия от 1970-1976 г., а
от 1980-1988 г. е постоянен
представител на България в
ООН, както и в Съвета за
сигурност на световната ор-
ганизация в периода, в кой-

Äîàéåíúò íà áúëãàðñêàòà äèïëîìàöèÿ Áîðèñ Öâåòêîâ íà 100 ãîäèíè

то сме били ротационен
член на Съвета. В остана-
лите периоди е заемал ви-
соки длъжности: зам. завеж-
дащ отдел "Външна полити-
ка и международни връзки"
на ЦК на БКП, заместник и
първи зам.-министър на вън-

шните работи, председател
на Националния комитет за
европейска сигурност и сът-
рудничество. Избиран е три
мандата за кандидат-член на
ЦК на БКП, както и два ман-
дата за член на Централния
комитет. Носител на редица
държавни отличия, а през
2008 г. - и на най-високия
орден "Стара планина Пър-
ва степен".

В поздравителен адрес
на БАС, подписан от пред-
седателя на организацията
Симеон Игнатов, се отбеляз-
ва: "Неговият живот е богат
на събития. Вековният му
жизнен път е славна исто-
рия на борба, посветена на
България.

Другарят Борис Цветков
е един от ръководителите на
БОНСС в СУ "Кл. Охридс-

ки",  политкомисар на Све-
товрачанския отряд "Яне
Сандански", партиен деец,
посланик, член на ЦК на
БКП. Той е пламенен родо-
любец. Винаги компетентно,
смело и безкомпромисно е
отстоявал интересите на
страната по света, отдавал
знания и сили за духовния
и материален  прогрес на
майка България. Желаем Ви,
скъпи другарю ЦВЕТКОВ,
здраве, бодрост и щастли-
ви старини през Вашето вто-
ро столетие! Честит юбиле-
ен празник!", се казва още
в поздравлението на анти-
фашистите.

ЗЕМЯ се присъединява към
поздравите към големия бъл-
гарин Борис Цветков, желае
му крепко здраве, дълголе-
тие и късмет.ç

Иван Иванов

” 1910 г. - Акира Куроса-
ва, японски кинорежисьор
Починали
” 1842 г. - Стендал,
френски писател
” 1901 г. - Константин
Стоилов, Министър-председа-
тел на България
” 1907 г. - Филип Тотю,
български революционер
” 1937 г. - Джон Рокфе-
лер, американски предприе-
мач
” 1948 г. - Николай
Бердяев, руски философ
” 1994 г. - Джулиета
Мазина, италианска актриса
” 2004 г. - Чавдар Кюра-
нов, български социолог и
политик

” 2011 г. - Елизабет
Тейлър, британско-американ-
ска актриса

зал, че имало руско, гру-
зинско финансиране. Сега
институциите трябва да да-
дат информация доколко
финансирането е проблем
за националната ни сигур-
ност", посочи председателят
на комисията за ЧЕЗ и до-
пълни, че има искане за из-
слушване на Гинка Върба-
кова от двата синдиката".
Това обяви депутатът от
БСП Жельо Бойчев.

  "Ако министър-предсе-
дателят и правителството си
бяха на мястото, нямаше да
има нужда и от комисията
за ЧЕЗ. Министър-председа-
телят от самото начало, на
24 часа, си променя мнени-
ето - от нищо незнаещ до
човек, който казва, че дър-
жавата влиза в сделката",
каза председателят на ко-
мисията. Той допълни, че
дейността на ЧЕЗ е извър-
шена на територията на Бъл-
гария и се регулира от дър-
жавата ни, от българските
институции, от българските
регулатори, а някои искат да
прехвърлят отговорността
на чешката държава, пора-
ди което се стигна почти до
международен скандал. "Ще
поканим и министър-предсе-
дателят да каже как и по
какъв начин държавата ще
участва в сделката и какво
доведе до промяна на мне-
нието на правителството",
каза също Бойчев.ç

Жельо Бойчев
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Във връзка с наближа-
ващия християнски праз-
ник Великден Българска-
та агенция по безопас-
ност на храните (БАБХ)
организира засилени
проверки на обекти за
производство и търговия
с храни, съобщиха от
пресцентъра на ведомс-
твото.

Инспекциите започна-
ха на 21 март и ще про-
дължат до 10 април. Ос-
вен пакетиращи центро-
ве за яйца и хранителни
складове за търговия на
едро на проверки подле-
жат също заведения за
обществено хранене,
обекти за търговия на
дребно, пазари и борси
за традиционно предла-
гани храни (агнешко ме-
со, козунаци, яйца, вклю-
чително боядисани яйца,
пресни зеленчуци и др.),
както и на боя за яйца.

През почивните дни
ще бъдат осигурени и де-
журни екипи, които ще
осъществяват официал-
ния контрол в цялата
страна , посочиха от
БАБХ.ç

Çàïî÷âàò
ïðîâåðêèòå íà
ÿéöà, àãíåøêî è
êîçóíàöè ïðåäè
Âåëèêäåí

Ìàðòåíñêèÿò ñòóä
ãèáåëåí è çà ï÷åëèòå

Ако мартенският студ про-
дължи повече от няколко дни,
може да се окаже гибелен за
пчелните семейства, предуп-
редиха производители на мед
на откритото вчера в Добрич
специализирано изложение
"Пчеломания". "Зимата беше
добра, пчелите започнаха да
се развиват, но мартенският
студ ги "хвана" и сега гледат
да запазят потомството. Пче-
лите са много грижовни ро-
дители и са готови до послед-
но да топлят и да умрат върху
пилото", коментира председа-
телят на сдружение "Пчела
1946" в Добрич - Добрин Доб-
рев. По думите му подобна си-
туация е имало и през мина-
лия март, но тогава пчелните
семейства са били по-разви-
ти.

Радостин Николов, пчелар
с 15-годишен опит от село
Гроздьово, Варненско, каза, че
при минусови температури в
ранна пролет винаги има опас-
ност от измръзване и пчели-
те могат да загинат, като не
могат да отидат до медовите
запаси. Повратните студове
никога не се отразяват добре
на пчелните семейства, доба-

Çàäàâà ñå íóëåâà ãîäèíà çà îâîùàðèòå
è òðóäíà çà ï÷åëàðèòå, òðåâîæàò ñå
ñòîïàíèòå â Äîáðóäæà

ви Недялка Михова от Меде-
ната къща в добричкото село
Прилеп. По думите й топлото
време през зимата е събуди-
ло пчелите, които са започ-
нали да се развиват, и сега, с
настъпването на последната
студена вълна, главната им
грижа е да опазят "бебетата"
в кошера.

Пчеларите в Добричкия ре-
гион, които са сред най-голе-
мите производители на мед в
страната, не се опасяват, че
с измръзването на овощни
дръвчета няма да има храна
за пчелите. Пчеларите се на-
дяват масивите с рапица и
слънчоглед в района да се
развиват добре, за да има
обилна паша и за пчелите.

В Тутраканско обаче са на
друго мнение. Задава се ну-
лева година за овощарите и
трудна за пчеларите, заяви
кметът на града Димитър Сте-
фанов, цитиран от "Фокус". Той
посочи, че всички ранно цъф-
тящи овошки на територията
на общината са измръзнали.
"Сред тях са и кайсиевите на-
саждения, представляващи
30% от масивите в страната",
уточни той. "Много работа ще

имат пчеларите, много разхо-
ди ще хвърлят, ако искат да
имат нормални пчелни семей-
ства", категоричен бе кметът.

Той е убеден, че икономи-
ката на Тутракан ще постра-
да сериозно, и призова дър-
жавата да обърне внимание

Ïðèðîäîçàùèòíèöè íàñòîÿâàò äúðæàâàòà
äà íå èçíàñÿ äúðâåñèíà çà îãðåâ

Природозащитници протестира-
ха пред Министерството на земе-
делието с настояване държавни
горски предприятия да не изнасят
дървесина, която е предназначена
за огрев.  На заседание на Нацио-
налния съвет по горите те поста-
виха искането си да се ограничи
износът на дървесина за огрев. Ан-
дрей Ковачев от Сдружение за ди-
вата природа "Балкани" заяви:
"Всички виждаме как обезлесява-
нето в нашите планини се увели-
чава. Този обем, всъщност 40 про-
цента от цялата дървесина, която

изнасяме, е само 1/6 от приходи-
те, които са от продажба на дър-
весина зад граница - нещо, което
не носи сериозен приход, а ние
всички изнасяме един ресурс, за
да топлим печките в Солун".

Коалицията от неправителстве-
ни организации и граждански гру-
пи "За да остане природа в Бълга-
рия" и вчера протестираха в ре-
дица градове на страната за от-
тегляне на решението на прави-
телството да отвори за строител-
ство 48% от територията на Наци-
онален парк „Пирин“, както и сре-
щу готвените промени в Закона
за горите, които ще улеснят урба-
низирането им. ç

16 години без
СТЕФАН

ЧАВДАРОВ

ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ

Те посветиха целия си съзидателен жи-
вот - труд и знания, за процъфтяване на
родното земеделие в Ловешка и Софийска
област.

Отидоха си от този свят с голямата бол-
ка за разрухата на родното ни селско сто-
панство.

За нас те са незаменими, непрежалими
и незабравими.

Поклон пред светлата им памет.
От съпругите Мария и Ирина

2 години без
ВАСИЛ
ДИКОВ

агрономи, приятели - побратимени

Агро Пловдив потърси Надежда
Шопова, агрометеоролог в НИМХ -
Пловдив, за коментар относно
опасността за цъфналите овошки
от снега и ниските температури в
следващите дни. Ето какво написа
в отговор агрометеорологът: "(Тази
година с пристигането на астроно-
мическата пролет и първите щър-
кели ни връхлетя снежно и студе-
но време. В района на Южна Бъл-
гария температурата се покачи на
места до 15°С, а минималните стой-
ности бяха както следва: Ямбол -
0.4°С; Сливен - минус 0.2°С; Стара
Загора -  0.8°С; Хасково - 0.2°С;
Пловдив - 1.4°С; Пазарджик - 0.5°С;
Велинград - минус 1.0°С. Около и
под минус 3°С бяха минималните
температури в района на София.

Предвид високите температури
в средата на месеца много от

на общината и да подпомог-
не овощарите. По отношение
на евентуална държавна по-
мощ за пчеларите Стефанов
призова те да бъдат компен-
сирани на брой кошер, а не
на количество загубена про-
дукция.ç

Îïàñíîñòòà çà öúôíàëèòå îâîøêè
â Þæíà Áúëãàðèÿ å ìèíèìàëíà

овощните видове напреднаха в раз-
витие. На места беше регистрира-
на фаза сокодвижение при лозата
и цъфтеж при дрян, бадем, магно-
лия, джанка и др. Синя слива, че-
реша,  круша, ябълка са във фаза
разпукване на пъпките. В този сми-
съл опасност от измръзване е въз-
можно само на местата, където тем-
пературите са се понижили около
и под минус 2°С и има цъфнали
дръвчета или такива във фаза цве-
тен бутон. Ще се отчетат механич-
ни повреди от силния вятър и мок-
рия сняг от обрулване и оронване
на цветове и пъпки.

За следващите дни до края на
месеца прогнозираните стойности
в района остават близки до кри-
тичните, но вероятността в района
на Южна България да паднат под
минус 2°С  е минимална."ç

Протест в защита на Национален парк "Пирин" се проведе вчера. Хората
се събраха пред Министерството на земеделието, където заседаваше
Националният съвет за горите.

Производители на пло-
дове и зеленчуци полу-
чиха близо 40 млн. лева
субсидии от Държавен
фонд "Земеделие" по схе-
мите за обвързано с про-
изводството подпомага-
не. Ще бъдат финансира-
ни 9450 стопани, които са
представили документи
за реализация на произ-
ведената продукция до 31
януари 2018 г., съобщи
Фондът.

За плодове (основна
група) са разпределени
29,2 млн. лева, за сливи
и десертно грозде - 6,2
млн. лева, за зеленчуци
(зеле, дини и пъпеши) -
4,3 млн. лева.

Градинарите получават
завишено плащане на
площ за първите до 30
хектара и плащане с по-
нисък размер за площи
над 30 ха.ç

40 ìëí. ëåâà
ñóáñèäèè çà
ïðîèçâîäèòåëè íà
ïëîäîâå è
çåëåí÷óöè

Снимка Пресфото БТА
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От 2000а до 2017 година
държавата е "пропуснала" па-
ри, които се равняват на бю-
джета за образование за 4 го-
дини. Това заяви пред "Нова
телевизия" депутатът от БСП
и председател на икономичес-
ката комисия в Народното съб-
рание Петър Кънев. Изказва-
нето му е по повод справка
на Националната агенция за
приходите (НАП), предоставе-
на на гражданско движение
"Борец", според която в посо-
чения период държавата не е
събрала 16 милиарда лева от
ДДС, както и 5,8 милиарда ле-
ва от влезли в сила ревизи-
онни актове. "Това са напъл-
но отписани пари. Излиза, че
това са някъде под половин
милион годишно. На пръв пог-
лед сумата е огромна, защото
се равнява на бюджета за об-
разование за 4 години", кате-
горичен беше Кънев. "ДДС се
формира като едно голямо се-
риозно перо от бюджета. Вся-
ка година имаме висока съ-
бираемост. Трябва да се нап-
рави обстоен анализ от Ми-
нистерството на финансите и
НАП да обясни къде се губят
тези пари", обясни още депу-
татът. Той припомни думите на
финансовия министър Владис-
лав Горанов, че годишно са-
мо от горива не се събират
около 1 милиард.

"Българският бизнес вече
не вярва в обещания", каза
още Кънев относно промени-
те в Наказателния кодекс, от
които ГЕРБ в крайна сметка
се отказаха. "Криминализират
се частните отношения между
два частни субекта. Например,
когато не се изпълнява дого-
ворът между двете фирми,
прокуратурата може да се са-
мосезира", каза той. "ГЕРБ
трябва малко по-внимателно
да боравят с емоциите в об-
ществото. Този случай е съ-
щият като Истанбулската кон-
венция. Не може да вкараш
един малък и среден бизнес в
този режим".

Според него се използва
ситуацията да се обясни как
Брюксел настоява за това.
"Няма какво да си избърсват
ръцете с Брюксел. Този път той
няма нищо общо с тази исто-
рия. Нито в един мониторин-
гов доклад от 2015 г. насам
няма препоръки за борба с
корупцията в частния сектор",
обясни Кънев. Той е категори-
чен, че това е непрофесиона-
лизъм и недооценяване на си-
туацията. Според него зако-
нопректът трябва да се "сло-
жи на трупчета". ç

България остава на
дъното по ниво на запла-
щане в сравнение с
останалите страни -
членки на Европейския
съюз (ЕС), показват данни
на Евростат за ставките
за час работа през 2017 г.
Докато средно за общ-
ността работниците са
получавали по 23,1 евро
на час, а в еврозоната -
26,9 евро, у нас възнаг-
раждението на час е 5,1
евроq или около четири

„Ïúðâåíöè“ ñìå ïî
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Âúïðåêè ðúñòà â
çàïëàùàíåòî îò
122% çà 10 ãîäèíè
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пъти по-ниско спрямо
средните данни за ЕС.

Възнагражденията в
България остават най-
ниски в ЕС въпреки
отбелязания ръст от 122%
за 10 години от 2007-а на-
сам, когато на час бълга-
рите са получавали 2,3
евро. Под 10 евро на час
получават и румънците
(5,5 евро), поляците (6,3
евро за 2016 г.) и унгарци-
те (7,6 евро). В същата
група са и Литва (8,4

евро), Хърватия (8,5 евро
за 2016 г.) и Латвия (8,6
евро).

Най-много за час
работа в страните членки
през 2017 г. получават
заетите в Люксембург
(43,8 евро по данни за
2016 г.), Дания (38,7 евро)
и Белгия (37,9 евро по
данни за 2016 г.). Над 30
евро на час е било сред-
ното заплащане и във
Франция (33 евро), Холан-
дия (33,7 евро през 2016

Предизвикателство пред
младите, подготвени и об-
разовани хора е реализа-
ция на всичките им качест-
ва, както и осигуряването
на добър житейски статус.
А той сключва и добра ра-
бота - едновременно зна-
чима, важна, сложна и от-
говорна, а и добре запла-
тена. Намирането й не е
лесно, а и тя да те намери,
са необходими усилия. Те
обаче си струват, защото е
възможно да намериш та-
кава

професия, с която
да контролираш
и небето
Професията е - ръково-

дител на полети. Мястото -
Районните центрове за об-
служване на въздушното
движение в София, Варна,
Бургас, Пловдив и Горна
Оряховица, с други думи -
ДП РВД Булатса. И тази го-
дина сесиите за набиране
на кандидати за ръководи-
тел на полети са две - про-
летна и есенна. Документи
може да се подават цело-
годишно, но допускането
до изпитите зависи от то-
ва кога те са постъпили в
електронната система на
BULATSA. Пролетната кам-
пания приключва в 24 ча-
са на 30 март. Работните
места наподобяват кадри-
те от приключенските фил-
ми, но са съвсем истинс-
ки. От тях ръководителите
на полети буквално държат
в ръцете си спокойствие-
то, безпроблемното прид-
вижване, дори и живота на
пасажерите на около 3000
полета над България ежед-

Ðúêîâîäèòåë íà âúçäóøíîòî äâèæåíèå -
ïðåñòèæíà ïðîôåñèÿ çà ìëàäè õîðà

невно. Заедно с полетните
екипажи на самолетите, ес-
тествено. Професията е ис-
тински вдъхновяваща за
младежи и девойки до
30-годишна възраст, амби-
цирани да издигнат своите
умения високо в небето.
Професия, която не е да-
дена веднъж завинаги, а
която се развива и усъвър-
шенства всеки ден. Хиля-
дите полети например над
страната ни скоро ще се
увеличат с още - повече са-
молети в небето над Бъл-
гария ще има от лятото. От-
криването на трето летище
в съседна Турция ще дове-
де до увеличение на въз-
душния трафик с 20 %,
предвиждат от българския
авиоконтрол. Това ще за-
сили отговорността на ръ-
ководителите на полети, ко-
ито следят въздушния тра-
фик от земята и предуп-
реждават пилотите при
опасности, неблагоприятни
метеорологични условия
или дори им подсказват за
най-ефективния маршрут.

Така самолетите ще
летят, а и ще кацат
безопасно
За да бъдете добър ръ-

ководител на полети, не се
изисква специализирано
техническо образование,
нужното обучение се орга-
низира от Центъра за под-
готовка на кадри на РВД, а
подборът на кадри се по-
вежда в две сесии - про-
летна и есенна. Ръководи-
телят на полети не стои са-
мо да гледа радарния ек-
ран. От него се изисква ак-
тивно да проследява всич-
ки условия и настъпващи
промени - както при трафи-
ка, така и в обстановката.
Изисква се намеса за пре-
дотвратяване на конфликти,
да осигурява при възмож-
ност желаните от пилотите
полетни нива и маршрути,
като това налага да е в неп-
рекъснат контакт с всички
съседни сектори и страни,
да разрешава набор и сни-
жение, както и да оказва
необходимото съдействие в
непредвидени или аварий-

ни ситуации. Обобщено се
нарича и по друг начин -
да осигури безопасното и
безконфликтно прелитане
на самолети над територи-
ята на България.  Центърът
за подготовка на кадри на
Ръководство въздушно дви-
жение предоставя

цялостно и изчерпател-

но обучение на
кандидатите

за ръководители на полети
- както теоретично, така и
практическо за около приб-
лизително две години. Прак-
тиката на работните места
- кула, контрол и подход, до-
бавя ежедневните умения,
които правят от ръководи-
теля на полети сигурен и до-
бър ръководител на поле-
ти, който познава десетки
детайли, а и нормативните
изисквания, закони, наред-
би, инструкции, договори за
взаимодействие , които
стриктно регламентират
всяко действие.

Професията е  благодат-
на - предварителен опит не
се изисква. Той се трупа на
работно място и в общува-
нето с колеги с повече
стаж, преживели и видели
повече неща. Просто кога-
то седнеш пред екрана в
стола на ръководител на по-
лети всичко друго остава на
заден план - концентраци-
ята трябва да е върховна и
винаги да си във форма. А
заплащането, кариерното
развитие и социалният ста-
тус в Булатса са гаранти-
рано добри - на равнището
на европейския престиж на
ръководителите на въздуш-
но движение. ç

Ïåòúð Êúíåâ:
Ãîðàíîâ äà êàæå
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г.) и Германия (32,3 евро).
За десет години от

2007 г. насам ставките на
час работа са нараснали
във всички страни членки
с изключение на Гърция
(спад от 7% от 12,1 до
11,2 евро) и Великобрита-
ния (спад от 7% от 27,3
евро до 25,5 евро). Най-
голям ръст на заплащане-
то на час е отбелязано в
България (122%), Естония
(67%), Словакия и Литва
(и в двете по 62%). ç

„Ïúðâåíöè“ ñìå ïî
ìèçåðíè çàïëàòè â ÅÑ
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Отвори врати първият изцяло биомагазин
в кооперативната система

Националната търговска верига "КООП" се сдоби с
най-новия си член. В първите дни на пролетта, в столи-
цата, към над 800-те обекта от веригата се присъедини
новооткритият магазин на Централния кооперативен съ-
юз - БИО КООП.

На 22 март 2018 г. от 12:00 часа десетки жители и
работещи в центъра на столицата се стекоха на откри-
ването на най-новия биомагазин в района. Те бяха
приветствани от зам.-председателя на ЦКС, Бойка Доб-
рева, която благодари на екипа, с помощта на който е
реализиран проекта и подчерта, че чрез него търговс-
ка верига КООП продължава да се грижи за своите
клиенти. Тя прикани посетителите чрез предлаганите в
магазина продукти да осигурят здраве за себе си и
своето семейство.

Специализираният магазин предлага голямо разнооб-
разие от здравословни биохрани и биокозметика, както
и приготвени на място свежи зеленчукови и плодови
салати, фрешове и много кулинарни изкушения за ця-
лото семейство.

"Спечелихте ме за редовен клиент. В магазина отк-
рих толкова много продукти, които ползвам ежедневно в
домакинството си, а тук цените са добри. Старая се да
приготвям здравословни храни за съпруга и децата ни и
съм силно впечатлена от голямото разнообразие на био-
и суперхрани", споделя Мирослава Иванова, клиент на
магазина.

БИО КООП условно е разделен на две части - търгов-
ска зала с биохрани и биокозметика и салатен бар с
маси и столове, които предоставят възможността на
работещите в района да посетят магазина в обедната
си почивка, за да хапнат на място или да вземат храна
за офиса.

Усмихнатият и приветлив екип посрещна първите си
клиенти с комплимент - минерална вода с марката
КООП, био ябълка, талон за 10% отстъпка за покупка
от магазина, а също така и оригинални картички със
семена с ароматни подправки, които всеки посетил
магазина да отнесе и посади вкъщи, за да се наслаж-
дава на домашно приготвените гозби, овкусени с тях.

В магазина клиентите могат да разберат повече за
кооперативното движение и организациите в страната,

Магазин БИО КООП ви очаква
в София на ул. „Искър“ 30

както и да подадат молба за членство в потребителните
кооперации "Централ КООП" и "ЕДИН-Е-НИЕ" от състава
на КС "КООП микс".

БИО КООП предоставя на своите клиенти потреби-
телска карта, която им дава допълнителни бонуси при
покупка на стоки в магазина и възможност да ползват
отстъпки в кооперативните хотели.

Заповядайте в новия кооперативен биомагазин в
гр. София! Очакват Ви много бонуси, усмивки и при-
ятни изненади!
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бързо, в добър порядък и резултатите
се обработваха своевременно - за 5
часа след края на изборния ден бяха
обработени практически всички бюле-
тини.

- Допускате ли шпионският скан-
дал във Великобритания да се е
отразил на желанието на гражданите
да гласуват?

- Получи се ефектът на бумеранга -
този, който го хвърля и не внимава за
движението му, сам получава удар. В
изборните тв студия многократно
прозвучаха саркастични забележки, че
Тереза Мей и Доналд Тръмп фактически
работеха в полза на Путин със своите
фалшиви обвинения. Раздухването на
случая с руския предател всъщност бе
прието от избирателите като нескопо-
сана провокация. Въобще върху руско-
то обществено мнение все по-ограниче-
но влияние имат външните фактори.
Руснакът придоби самочувствие, и то
благодарение на президента Путин. А
това вече е признание за лидерство -
държавата има кауза, изгражда прием-
лива визия за тази кауза и чертае
стратегия за постигането й. В речта си
на митинга след изборната победа при
-15 градуса студ Путин говори пред
десетки хиляди московчани и очерта

директор на
Институт по
лидерство към
УниБИТ

Димитър
Иванов -

Ðóñèÿ ïîäêðåïè
„äîêòðèíàòà Ïóòèí"

Същността й
е, че не
елитът, не
олигархията,
не
чуждопоклон-
ническите, а
руските
национални
потребности
са в центъра
на политиката

- В коя част на Русия бяхте по
време на изборите, професор
Иванов?

- В Санкт Петербург, преминавайки
през Москва. Бях там като председател
на Редакционния съвет на в. "Русия
днес - Россия сегодня" - член на Све-
товната асоциация на руската преса. А
също и като преподавател по теория на
лидерството. Все пак изборите в Русия
до голяма степен бяха лидерски -
Путин, Жириновски, Собчак, са лидери
на различни идейни течения в руския
политически живот.

- Какво ви направи впечатление
по време на вота?

- Много неща - бил съм в Съветския
съюз и в Русия многократно през
последните 40 години. Имал съм въз-
можност да констатирам състоянието
на обществото, отношението към лиде-
рите и очакванията от избори. Този път
беше различно отпреди 5 или 10 годи-
ни. Пак спечели Владимир Путин и
въпросът не е, че е за четвърти път
президент и рейтингът му удари в
тавана на електоралните възможности,
а че изборите протекоха спокойно,
уверено и дори в приповдигната обста-
новка. Масово гласуване - от всеки
четирима трима отидоха до урните и
дадоха  подкрепа на "докрината Путин".
Доктрина, в която не елитът, не олигар-
хията, не чуждопоклонническите, а
руските национални потребности бяха в
центъра на посланията. Победата на
Путин е толкова безапелационна, че я
признаха и опонентите му - дори Жири-
новски и Ксения Собчак. Като че ли
Путин няма политически противници и
това е голяма отговорност за него.
Проблеми са му жизненото равнище,
структурата на икономиката, социални-
те придобивки за населението. Но той
публично поема ангажимент да ги
подобри през следващите 6 години.
Паролата е "пробив".

С две думи - руснаците повярваха,
че Русия отново е велика. А за тях това
е по-важно и от хляба, и от водката!

- Там, където бяхте, имаше ли
установени нарушения?

- Не, имаше подадени жалби за
технически пропуски или други недовол-
ства от битов характер. Гласуваше се

Професор

ясна "пътна карта" на последния си
президентски мандат - политика обър-
ната към народа и в името на младите
руснаци.

- Имахте ли възможност да общу-
вате с граждани - за какво говорят и
мислят?

- Не съм правил журналистическо
проучване, но в хотела, в изборните
бюра, на представление в Мариинския
театър, в залите на Руския музей, в
Исаковския събор, в голямите книжар-
ници на Санкт Петербург срещах спо-
койни и уверени хора, няма просяци,
няма пияници и проститутки на общест-
вени места. В деня на избора дори
милиция нямаше в повече от другите
дни. Като бивш офицер от службите
знам, че в такива случаи има мобили-
зация и на щатния състав и на агенту-
рата за долавяне на антидържавни или
терористични прояви, но това беше
извършено професионално и без да
дразни гражданите.

- След това пътуване имате ли
идея накъде ще върви Русия?

- Струва ми се, че пътят е избран не
сега, а преди 4-5 години. Силна Русия в
международния живот, повишаване на
жизнения стандарт на населението в
резултат на нова философия за развитие
на икономиката. Нова социална политика
в полза на бедните и средните слоеве,
нова духовност за младото поколение в
посока величието на руската история и
култура. И мир - мирът и разбирателст-
вото са от особено значение за руския
президент. "Доктрината Бжежински", по
която се движи Западът през последни-
те 30 години: нашето си е наше, а
вашето е общо - вече не работи. И това
се дължи на лидерството на Владимир
Путин. Без да го идеализираме, той се
оказва по-добър лидер от западните
ръководители. Защото има идеи, умее да
вдъхновява хората с тях и да дава личен
импулс с поведението си за  реализира-
нето им.

Очакванията ми са позитивни - не
само за Русия, но и за света, върху
който тя все повече ще въздейства -
сама или съвместно с партньори -
Китай, Индия, Турция, а защо не и с
Европейския съюз. Еднополюсното
господство вече не е на мода.

Интервюто е на в. "Русия днес -
Роосия сегодня"
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Известно е, че българ-
ските фашисти по приме-
ра на своите съюзници
не са спазвали междуна-
родната конвенция и
нормите на международ-
ното право за закрила на
децата. Като прохитле-
ристка държава при
депортиране на евреите
от Беломорска Тракия -
4058 души, Македония -
7144 души, и Пиротско -
185 души, или общо
11 387 евреи, изпратени в
лагера на смъртта Осви-
енцим (Аушвиц), в това
число и деца! У нас при
антифашистката нелегал-
на съпротива са загинали
също деца. Трябва да си
спомним за тях, тъй като
беше прекършена съдбата
им, а днес определени
фактори в държавата
опитват да реабилитират
фашизма, да омаловажат
престъпленията му, да
фалшифицират историята!
Нищо и никой не е забра-
вен!

На 22 февруари 1944
година в Русе нелегална-
та ремсова ръководител-
ка Ана Вентура (еврейка),
ученичка от френската
гимназия, влиза в дома
на семейство Чампоеви.
Предателка сигнализира
в полицията. Жилището е
блокирано и става една
от най-дивашките прояви
на фашисткото варварст-
во у нас! Със шмайзери
убиват Ана Вентура -
18-годишна, застрелват
ятачката Цветанка Тотева
Чампоева, нейното нев-
ръстно 2-годишно дете
Никола (Николчо) Чампо-
ев и даже неговото люби-
мо коте! Накрая убиват и
дядото на Николчо по
майка, Тотю Николов
Тотев!

На 2 срещу 3 май 1944
година в Етрополския
балкан, в местността
Сухата река са закарани
9 нелегални, след средно-
вековни инквизиции,
вързани двама по двама с
бодлива тел, и ловната
рота на капитан Горчилов,
Нако по прякор Бандата и
други разстрелват аресту-
ваните! До тях Вълко
Ганчев-Печурката по

Търговищко. При блокада
на селото от полицията на
19 януари 1944 година
Еленка наблюдавала с
ужас произвола при
претърсване на домовете.
Един полицай я ритнал с
ботуша си в корема. След
няколко часа детето
починало!

На 1 април 1944 година
се разиграва трагедия на
местността Осеникова
поляна в Севлиевския
балкан, близо до с.
Купен! В землянката
скривалище на това
място са двама ранени
партизани: Иван Петков,
Гошо от с. Кормянско -
ранен в битката при
с. Химитлии и Минко
Андреев от с. Букорово
(Младен), ранен в коляно-
то. За двамата младежи
се грижат Ганка Палаузо-
ва и нейният 13-годишен
син Димитър Трифонов
Палаузов - Митко. Поли-
ция и войници, водени от
горския надзирател Кольо
Кръстев и полицая Русчо
Тончев Русчев, претърс-
ват района и откриват
скривалището. Русчо
започва да стреля с
картечница по обекта.
Ганка се провиква силно
с молба: "Дете има тука!
Спасете детето!" Това не
действа на озверения
полицай и стрелбата със
страшното оръжие про-
дължава! Партизаните с
оскъдните средства
стрелят с два пистолета и
заглъхват. Тогава Русчо
Тончев хвърля гранати и
скривалището става
страшна гробница на
двама младежи, дете на
13 години - Митко Палау-
зов, и майка му Ганка!
Настава гробна тишина!
Убийците са весели, че
ще получат 200 000 лв. за
4 глави на шумкари, и
отиват в една кръчма да
се черпят!

След шест месеца
Русчо Русчев е пред
Народния съд! Свидетелят
Кольо Кръстев казва: "Не
ми се спомня за този
случай… Убийството на
дете е голям позор!"
Свидетелят Иван Недял-
ков (горски надзирател)

казва за полицаите:
"Всички бяха въоръжени с
пушки и картечници,
коланите им бяха увисна-
ли от бомби! Свалиха
пръстена на жената!".
Русчо Тончев надвикваше
всички: "Аз я претрепах,
мамицата й!..."

Свидетелят Кольо
Кръстев заключава:
"Убийците не бяха
хора, а изверги!"

Сега фашизоидите с
презрение говорят за тъй
наречения Народен съд, а
имената на садистите
убийци са на стената на
"невинните" жертви на
комунизма в сърцето на
София, до Националния
дворец на културата!

На 24 март 1944 годи-
на, след акция на отряд "
Георги Бенковски" в
Копривщица са арестува-
ни 52-ма антифашисти,
заподозрени в помощ на
партизаните. Подложени
са жестоки мъчения по
командата на главореза
ген. Кочо Стоянов. Сред
тях е гимназистът Иван
Кривиралчев на 16 годи-
ни, измъчван по команди-
те на кървавия поручик
Каназирски! На 31 март
1944 година край Коприв-
щица полицаят му казва,
че ще си прави мезе от
негови части! Изтръгват
сърцето му и вземат
отрязания език за мезе!
Трупът на младежа е
изгорен на огъня! Сега
Иван Ралчев е предста-
вен като терорист, а
палачите като жертви!

Съдбата на децата от
Беласица, Благоевградско,
Васил Николов Кокареш-
ков и Сава Николов Кока-
решков, по на 16 години, е
ужасна! Двамата братовче-
ди са заподозрени за
връзки с партизани от от-
ряд "Никола Парапунов" за
носене на храна и преда-
ване сведения на нелегал-
ните. След донос на
предател Васил Кокареш-
ков на 7 юли 1944 година е
заловен, инквизиран по
"ритуала" на жандармерия-
та и заклан! Братовчед му
Сава Кокарешков, козарче

в планината, е арестуван.
Обвинен е, че е снабдявал
партизани с храна и ценни
сведения за полицията.
След средновековни
инквизиции е заклан,
насечен на късове и
хвърлен на жандармерист-
ките кучета!

На 19 декември 1943
година,

в района на село
Ястребино, Търговищко,
се разиграва ужасна и
отвратителна трагедия!

Под командата на
поручик Йорданов се из-
вършват арести и убийст-
ва на заподозрени ятаци
и помагачи на партизани-
те по донос на служите-
ли. Убити са край Ястре-
бино в навечерието на
Коледа и новогодишните
празници 18 души! Сред
тях са: един стар човек,
инвалид от войните и
шест деца! Надежда
Петрова Калайджийска
(18.12.1931- 19.12.1943),
големият й брат Рангел
Калайджийски е партиза-
нин. Братът на Надежда -
Иван Петров Калайджий-
ски (19.12.1934-19.12.1943),
най-малкият брат Стойне
Петров Калайджийски
(18.12.1936-19.12.1943)!
Бащата, майката, чичото
и стринката на трите
деца също са разстреля-
ни на 19.12.1943 година!
Убити са и Цветанка
Иванова Димитрова
(05.03.1930-19.12.1943),
Ценка Иванова Димитро-
ва (15.03.1930-19.12.1943),
Димитринка Петкова
Стоичкова (07.11.1932-
19.12.1943) - родителите й
са убити същия ден!

Българският фашизъм
унищожаваше всички дру-
гомислещи, като използва-
ше всякакви мерки на на-
силие и варварщина,
погазвайки християнски и
общочовешки ценности! В
тая кървава разправа не
пощадяваше и децата -
цвета и бъдещето на на-
цията! Сега самозванци
поругават техните кости и
памет!

 Доц. д. ф. н. Гено
МАТЕЕВ, Севлиево

Ôàøèçìúò èçáèâàøå äåöàòà
íà Áúëãàðèÿ
Ñåãà ôàøèçîèäèòå è ïåùåðíèòå àíòèêîìóíèñòè
ñ ïðåçðåíèå ãîâîðÿò çà òúé íàðå÷åíèÿ Íàðîäåí ñúä,
à èìåíàòà íà ñàäèñòèòå óáèéöè ñà íà ñòåíàòà íà
"íåâèííèòå" æåðòâè íà êîìóíèçìà â ñúðöåòî
íà Ñîôèÿ. Òðÿáâà äà ñå äàäå êàòåãîðè÷åí è
àðãóìåíòèðàí îòïîð íà âñåêè îïèò çà ëúæà
è  ôàëøèôèêàöèÿ íà áúëãàðñêàòà èñòîðèÿ

същото време реже с нож
гърдите на жена с малко
четиригодишно момченце!
Печурката хванал детето
за крачето и с все сила
пръснал главичката му в
едно буково дърво! Това
той признава пред Народ-
ния съд. След това убил и
жената!

Главите на партизаните
са набучени на колове
и разнасяни по селата!

През октомври 1944
година останките са
взети и транспортирани
до с. Трудовец, Ботев-
градско, и препогребани
в мемориален комплекс в
центъра на селото. При
ексхумацията е открито и
женско тяло, мълва се
носела, че е от Горнооря-
ховско, но и до сега не
се знае нейната самолич-
ност.

На 29 март 1944 годи-
на сутринта са арестува-
ни в село Крушево,
Севлиевско, 10 души,
посочени от секретаря
на селската община, че
са носили храна на
партизани. Полицаи ги
изкарват извън селото и
в близката местност
Бряста ги застрелват!
Единия от тях е 16-го-
дишния Стефан Цвятков
Станев! Акцията се води
от стражаря Стефан
Ненов Влайков. В съста-
вения акт е записано, че
разстрелът е бил при
"опит за бягство".

Дете жертва е и Елен-
ка Б. Манова - на 14
години, от с. Калнище,

Митко Палаузов

Децата на Ястребино
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Кирило-Методиевият
вестник "За буквите" на
3 март е  посветен на
140 години от Свободата
на България. Той фоку-
сира в себе си цялата
любов и благодарност на
българите и не подменя
фактите от Руско-турска-
та война 1878 г., а ги
поднася в оригиналната
им светлина и истори-
чески контекст. "Полити-
ческото кредо на Любен
Каравелов" от акад.
Константин Косев раз-
крива възрожденските
възгледи на писателя и
журналиста Каравелов,
позицията на в. "Свобо-
да". Неговата обществе-
на дейност като публи-
цист започва през 1857
г., когато заминава за
Русия да учи история и
славянска литература в
Московския университет.
Силно му импонират
възгледите на Херцен и
Чернишевски, Добролю-
бов, увлича се от твор-
чеството на Гогол, Бе-
лински, Шевченко.

На поетичния гений
на Христо Ботев се
спира Боян Ангелов,
председател на Съюза на
българските писатели, в
есето си. Той пише:
"Този вулканичен бълга-
рин успя за краткия си
живот да сътвори велики
дела" (Ботев като упова-
ние). "Пръв между пише-
щите и храбър като най-
самопожертвователните
храбреци, той - левентът
на отечествения дух,
остана по-жив от живи-
те".

Българското опълчe-
ние е историческо сви-
детелство за приемстве-
ност между национално-
освободителните движе-
ния и традиции и въоръ-
жените сили на новата
българска държава. "За
цената на свободата" е
оценката на проф. Пла-
мен Митев. "Всички
балкански народи стигат
до своето освобождение
също с помощта на
Русия. Най-важното в
случая е, че и българите
плащат цената на своето
освбождение", пише
авторът. "Пряко участие
във войната вземат 12
хиляди опълченци и
повече от 25 хиляди
въоръжени доброволци,
организирани в самосто-
ятелни чети".

Духовното въздигане
и печатането на книги

разкрива интересни
страници от живота на
първите български вест-
ници, печатани в Цари-
град, и тяхната съдба.
Проф. Лъчезар Георгиев
спира вниманието си
върху "Български орел",
издаван в Лайпциг от
Иван Богоров, а също и
преместването му в
Цариград. През 1848-а е
началото, а от 1843 до
1878 г. в Цариград рабо-
тят 25 печатници със
собственици българи,
арменци, на гръцката
патриаршия, като издават
български книги общо
535 заглавия.

Освобождението на
България се гордее със
своята ярка художестве-

Стоманената батарея,
паметника на връх
Шипка и срещите си с
наследниците на граф
Игнатиев. Изследовател-
ката Канева написва и
уникалната книга през
2008 г. "Н. П. Игнатиев -
графът на българите".
Впечатляващ историко-
биографичен том, съдър-
жащ 500 страници и 400
илюстрации. От 1864 до
1878 г. големият дипло-
мат граф Игнатиев е
посланик в Цариград. В
изповедите си той напис-
ва: "Моят идеал беше

Великото в историята работи
срещу забравата

началото на стиховете и
разказите за Освобожде-
нието, изразявайки
народните чувства на
възторг и братска благо-
дарност. Поетът събира
стиховете си в румънс-
ката столица Букурещ в
книга със заглавие "Въз-
дишките на България",
която след Априлското
въстание преименува в
"Тъгите на на България".
Тук за първи път се
появява стихотворение,
посветено на Дядо Иван
- "Русия".

"Трети март - българ-
ският ден" на проф.
Пламен Павлов показва
как "в защита на бълга-
рите се издигат най-
светлите умове на епоха-

140 години от Освобождението на България
и Руско-турската война

на летопис, от "Здрав-
ствуйте братушки" на
Иван Вазов до "Опъл-
ченците на Шипка". С
книгата си "Избавление"
поетът Иван Вазов слага

та - Юго, Достоевски,
Толстой, Дарвин, Гари-
балди, Менделеев"...
Писателката и журналис-
тка Калина Канева ни
връща към времето на

свободата на България.
Аз мечтаех за това още
от 1862 г. и в душата си
съм благодарен, че
можах да го видя осъ-
ществен. Моето сърце
принадлежи на България
и аз желая на българс-
кия народ да процъфтява
в тези мои мечти".

"Величието в история-
та срещу забравата днес"
е темата, която вълнува
Анджела Димчева. "Дали
повече от стотина души
знаят къде се намира
гробът на граф Игнати-
ев?", пита тя и се отпра-
вя на пътешествие до
имението на графа в
село Круподеринци в
сърцето на Украйна. Тук
графът построява храм
"Рождество на пресвета
Богородица" с труда на
децата си и свои средст-
ва, а храмът е по проект
на архитекта Александър
Померанцев. Графът
умира на 3 юли 1908 г. в
имението си и е погре-
бан в криптата на семей-
ната черква. Днес къща-
та му е затворена, защо-
то няма кой да я посе-
щава... Историческата
памет трябва да се
обновява и младите
българи да знаят велика-
та роля на графа на
българите, голямото му
сърце и дипломатически
талант в полза на свобо-
дата ни.

Храм-паметник "Рождество Христово"

Граф Игнатиев

Художникът Павел Ковалевски рисува картината "Боят при Иваново - Чифлик"
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Киното е това, кое-
то съм правил винаги.
То е оръжие за масо-
во поразяване - в доб-
рия смисъл на дума-
та. Аз съм режисьор,
защото това най-мно-
го свързва това, кое-
то е в мен с всичко
друго, с всичко човеш-
ко". Това каза режи-
сьорът на филмите -
класика, "Лошият лей-
тенант" и "Кралят на
Ню Йорк" Ейбъл Фе-
рара.

Ферара получи Наг-
радата на София на
Столичната община за
цялостен принос към
изкуството в рамките
на 22-рия София филм

Холивудската актри-
са Натали Портман ще
изиграе главната роля
в "Бледосиня точка,
разказваща за живота
на жена астронавт.

Според сюжета
главната героиня, зав-
ръщайки се на Земята
от полет в космоса,
разбира, че възприя-
тията й са се промени-
ли коренно. На прак-
тика тя не може да про-
дължава напред както
преди.

Сценарият се опира
на факта, че човек,

Преди 120 години на 19 март 1898 г. Държавният руски музей
приема първите си посетители. Първоначално експозицията наброява
около 6 хиляди произведения на изкуството: живопис, графика, скулп-
тура, старинни предмети.

По-нататъшното попълване на колекцията по Указа на Николай II
трябвало да става със специални средства и дарения. За първите
десет години от съществуването на музея артефактите нараснали
почти двойно. Днес тук се намира най-голямата колекция на руско
изкуство в света. Шедьоврите на култовия музей впечатляват мили-
они гости от цял свят. В раздела за древно изкуство широко са
представени икони от ХII-ХV век, творби на Андрей Рубльов, Симон
Ушаков, Дионисий и други
майстори.

В този уникален музей
може да се види най-голя-
мата колекция на Казимир
Малевич - 101 живописни
платна, 50 графики, архи-
тектурни модели, образци
на приложното изкуство.
Скоро колекцията ще на-
расне. Музеят е получил
като дар графики на ху-
дожници от руския аван-
гард, в това число 160 гра-
фични работи на Малевич.

Колекцията на музея
наброява 400 хиляди екс-
понати от X до XXI век.
Най-вече това духовно
място е известно с посто-
янната си експозиция "Ше-
дьоврите на руския музей".
В нея влизат такива твор-
би като "Последният ден
на Помпей" на Карл Брю-
лов, "Бурлаки на Волге",
"Запорожци", "Тържествено
заседание на Държавния
съвет" на Иля Репин, "Деветият вал" на Айвазовски.

Киното е оръжие за
масово поразяване
в търсене на
човешкото

Ейбъл Ферара:

фест. Ферара води и
два мастеркласа в Со-
фия, свири и пя музи-
ката, която обича. Той
е прочут с провока-
тивните, често проти-
воречиви сюжети и
нео-ноар образи във
филмите си.

Роден е през 1951
година в Бронкс, Ню
Йорк, в семейство на
емигранти от Ирландия
и Италия. "Имал съм
малко по-трудно детс-
тво в италианско като-
лическо семейство в
Бронкс", призна той.
По-късно неговото се-
мейство се изнася из-
вън Ню Йорк. Най-ми-
ли са му 60-те години -

"време на големи на-
дежди в САЩ - хора
летят до луната, време
на Джон Кенеди…
Всъщност това беше
време преди войната
във Виетнам - когато
всеки мечтаеше и мо-
жеше да сбъдва меч-
тите си", каза режи-
сьорът.

"На 16 години хва-
нах камерата и всич-
ко можеше да се слу-
чи. Това бяха ранните
години на "Бийтълс",
"Ролингстоунс". Изклю-
чителен заряд, който
свърши с 60-те годи-
ни", каза Ферара.

За себе си си спом-
ня, че "много рано раз-

брах, че ще се зани-
мавам с камера". Ка-
то всички учи в учили-
ще, после в универси-
тет, но трябва и да
изкарва прехраната си
- с камера. И снима.
Семейството му го
подкрепя, но не зара-
ди изкуството - прос-
то защото го обича.
"Всъщност като се за-
мисля, всички в се-
мейството ми бачкаха
черна работа освен
мен", казва той и под-
чертава, че е произ-
лязъл от пролетарско
семейство. "През 70-
те нямаше независи-
мо кино, трябваше да
го измисля, спомни си

той. Можеше да оти-
дем в Холивуд и да
правим като другите,
но решихме просто да
снимаме. Учехме се от
европейското кино - от
Бонуел, от френските
традиции", каза режи-
сьорът, който не оби-
ча да му се лепят ети-
кети. "И днес ситуаци-
ята не се е променила
много. Аз още вярвам
в това, което правя,
още се вълнувам", под-
черта той. И предуп-
реди: "Аз съм будист
и като говоря за ня-
кой друг, като казвам
"ние", говоря за себе
си. Като казвам "аз",
говоря за другите". За

работата си признава,
че въпреки че е пра-
вил сценарии, писал е
музика, участвал е ка-
то артист, винаги е бил
режисьор. "В начало-
то бяхме философски
настроени, после за-
почнахме да работим
политически. Във Ви-
етнам загиваха наши
приятели. Не можеше
да бъдем други. Все-
ки филм е политичес-
ки, всяко действие е
политическо", каза
Ферара. За него ця-
лата магия на киното
му позволява да пра-
ви това, което може,
да търси говореното
със и за човека.

Натали Портман ще играе в
драмата „Бледосиня точка“

прекарал продължи-
телно време в косми-
ческото пространство,
изгубва чувството си
за реалност.

Партньор на Порт-
ман на снимачната пло-
щадка ще бъде Джон
Хем.

Той ще влезе под ко-
жата на неин колега, с
когото ще имат конф-
ликт.

Снимките както се
очаква, ще започнат та-
зи пролет. Режисьор на
"Бледосиня точка" е
Ной Хоули. Той е поз-

нат за зрителите от те-
левизионните сериали
"Фарго" и "Легион".
"Бледосиня точка" се
нарича снимката, нап-
равена през 1990 г. от
американската косми-
ческа сонда "Вояджър-
1". На нея се вижда
планетата Земя от ре-
кордното разстояние
5,9 млрд. км. Според
идеята на астронома
Карл Саган тя трябва
да накара човека да
се замисли колко мал-
ка е нашата планета в
цялата Вселена.

Шедьоврите на Държавния
руски музей

"Ангел със златни коси" от ХII век
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Първата дървена
сграда на това място
е Била построена за
генерал в оставка
след руско-турсаката
война 1877-1878 г.

Може да се види по
платната на известни-
те руски художници ма-
ринисти като Айвазов-
ски, Лагорио, Боголюб,
а също и върху фотог-
рафии от тези време-
на. Вторият стопанин
на този удивителен дом
бил придворният ле-
кар на двореца Лива-
дия А. К. Тобин. След
неговата смърт вдови-
цата продала участъка
на московската тър-
говка Рахманина. Тя
съборила старите пос-
тройки и на тяхно мяс-
то скоро се появил
дървен замък с името
"Лястовиче гнездо".
През 1901 г. в крим
пристига известният
руски художник Лев

 ç

Лагорио. Вдъхновен от
видяното, той рисува
първите акварели на
"Лястовиче гнездо".

Своят днешен вън-
шен вид замъкът дъл-
жи на руския нефтен
специалист П. Л. Щей-
нгел, племенник на
строителя на железни-
ците барон Рудолф
Щейнгел. Той обичал да
си почива в Крим. За-
купил този терен на
скалата Аврорина за
вилно място и решил
да построи там роман-
тичен замък с вид на
средновековна пост-
ройка като тези на ре-
ка Рейн.

Проектът за новия
дом бил възложен
през 1911 г. на инже-
нера и скулптор Лео-
нид Шервуд, син на ар-
хитекта Владимир
Шервуд. През 1912 г.
вече се извисявал
оригиналният готичес-

ки замък. Стъпаловид-
ната композиция била
наложена от малките
размери на поземле-
ния участък.

Височината на ро-
мантичната сграда е 12
метра. "Птичи разме-
ри" има вътрешното
устройство - приемна-
та, холът, стъпалата,
двете спални, разпо-
ложени на кула от два
етажа, която се изди-
га красиво над скала.
По време на Първата
световна война имени-
ето е закупено от тър-
говеца Павел Григори-
евич Шелапутин. Той
открил в замъка рес-
торант. Скоро той уми-
ра и ресторантът се
закрива. Уникалната
постройка попада в
ръцете на търговката
Рохманова. Тя оформя
неоготическия замък в
древноруски стил.

През 1927 г. в Крим

става силно земетре-
сение. Под замъка
върху скалата се об-
разува дълбока пукна-
тина. Част от скалата,
заедно с градината
пропадат в морето.

През 1930 г. тук се
намира читалнята на
местната почивна стан-
ция "Перла", но скоро
бива закрита поради
опасност от срутване.

Все пак започва
възстановяване през
1960 г. Скалата е ук-
репена, под основата

„Лястовиче гнездо“ отдавна
е туристическа дестинация
Романтичен замък, кацнал върху
40-метрова скала над морето, близо
до Ялта привлича хора от различни
страни в Крим. Нещо повече, този замък
се е превърнал в емблемата на Крим

се слага железобетон-
на плоча, а замъкът е
реставриран.

След реконструкци-
ята през 2002 "Лясто-
виче гнездо" е откри-
то за посещения. В не-
го се открива италиан-
ски ресторант, а око-
ло двореца има пазар
на кримски сувенири.

През юли 2011 г.
паметникът на архи-
тектурата с национал-
но значение става об-
щинска собственост,
кримско републиканс-

ко учреждение - "Дво-
рец - замък "Лястови-
че гнездо". Тогава тук
се открива изложбата
"Вълшебният свят на
Архип Куинджи" с екс-
понат картината "Лун-
на нощ над Днепър". Ху-
дожествените, архео-
логическите и крае-
ведческите изложби се
сменят веднъж на два
месеца. През 2013 г.
откриват във фунда-
мента на скалата про-
лом и започват рекон-
струкции.

срок. Според османски до-
кументи през есента на 1804
г., селото е завзето от при-
съединилия се към кърджа-
лиите бивш гюмюрджински
аян Сюлейман Токатджикли,
който за кратко се укрепя-
ва там.

Фестивалът на фолклор-
ната носия в Жеравна е меж-
дународен и показва красо-
тата и вкуса на старите бъл-
гари. Тотално откъсване от
цивилизацията за три дни и
връщане към родовите ко-
рени, пренасяйки се 150 го-
дини назад, в най-българс-
кото време, чрез задължи-
телно обличане на народна
носия.

Жеравна пази възрожденския дух
Жеравна е село в Юго-

източна България. То се на-
мира в община Котел. На-
селението на Жеравна към
2015 г. наброява 406-има
души.

Уникален и известен ар-
хитектурен резерват, запа-
зил автентичния си възрож-
денски облик. Запазени са
150 къщи, някои от които са
на повече от 300 години.
Всяка от тях е красив па-
метник на културата.

Някога на това място има-
ло старо тракийско селище,
наречено Потук.

За произхода на името съ-
ществуват няколко версии:
едната е, че идва от птица-
та, което е твърде неправ-
доподобно, понеже в района
никога не кацат жерави; дру-
гата - от "жерна", "жерка",
"жерков" - думи със старос-
лавянски корен, значещ во-
деница. Тази версия е прав-
доподобна, тъй като в райо-
на са се намирали множест-
во воденици. В близкото ми-
нало Жеравна се е нарича-
ла Жеруна, което след Ос-
вобождението плавно преми-
нава в Жеравна.

Тук са се развили заная-
тите, животновъдството и
търговията. Селото се замог-
нало през XVII век, защото
е било на важния път към

Търновград. Стаите на къ-
щите са с резбовани тавани
и изящни апликации по вра-
тите, прозорците и иконос-
тасите. Всичко е застлано с
тъкани от този край и също
със забележителните кот-
ленски килими. Днес старо-
то училище е превърнато в
галерия, запазени са доста
дюкяни, чешми и стари ха-
нове. Някога в селото има-
ло и школи по дърворезба.

Според легендите Жерав-
на е разорявана от кърджа-
лии два пъти - през 1797 и
1800 година. Историци като
Вера Мутафчиева поставят
под съмнение двукратното
разорение в толкова кратък

Сегашният манастир се намира в близост до се-
ло Пастра - недалеч от мястото на първоначалното
му изграждане. Покрай него тече Рилска река. Това
е най-големият манастир в България - 5 етажа, като
видими са 4 от тях. Тази особеност на сградата се
обяснява с ограниченията, наложени от османската
власт през 1834 г., когато са строени сегашните сгра-
ди. В партерния етаж се разполага музеят.

Манастирът "Свети Иван Рилски" е построен на
мястото на стара постница през 927-941 г. от Иван
Рилски, а според някои автори - от неговите учени-
ци в Рила планина. В двора на днешния манастир
през 1335 г. е издигната отбранителна кула и малка
еднокорабна черква от местния феодален владетел Хре-
льо. Кулата е най-старата запазена сграда в манас-
тирския комплекс и по стил принадлежи към архитек-
турата на Търновската художествена школа.

На върха на кулата се намира параклисът "Свето
Преображение" с ценни фрески от 30-те години на
XIV век.

Цар Иван Шишман (1371-1393 г.) издава на 21 сеп-
тември 1378 г. Рилската грамота, подписана и подпе-
чатана със златен печат, с която дава на манастира
като феодални владения 20 села, заедно със земли-
щата им.

Още през 1402 г. османското правителство нареж-
да на кюстендилския кадия да потвърди съществува-
щите от по-рано права на обителта. Данъчен регистър
от 1520-1521 г. изрежда поименно 21 живеещи там
монаси. През 1469 г. с помощта на Мара Бранкович
мощите на св. Иван Рилски са пренесени обратно от
Търново в Рилския манастир.

Още с основаването си манастирът става кни-
жовно и просветно средище. Голяма педагогическа
дейност в него развива Неофит Рилски, който през
Възраждането основава тук килийно училище.

Рилският манастир
крие фрески от XIV век
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Васил ЦОНЕВ

Има трудни мигове в живота на човека. Сгромо-
лясва се върху главата ти небето и ти едва мърдаш
крака и ръце, стараейки се да глътнеш малко въз-
дух.

Минават хора край теб и вдигат рамене, паднали-
ят - паднал. Да се е държал здраво. Кой му е крив?

И те отминават.
А ти дращиш земята с нокти, дишаш тежко и си

мислиш само едно - да остана жив.
И оставаш жив. И лека-полека се надигаш. И ся-

даш. Но и сега те отминават. Същите, които някога са
ти стискали ръцете, които са ти викали "осанна" и са
трошили ребрата ти с прегръдки. За тях ти вече си
свършен човек. Дайте нови - силни, свежи и могъщи.

Ти седиш така, минава време, закрепваш и ста-
ваш на крака. И чудо! - тръгваш. Разбира се - едва-
едва. Подпрян на бастун или патерица._ Но, хора - ти
вървиш._

И пак те отминават. Глупакът не може да разбере,
че ти не си сакат, че ти не си паралитик, че ти вече
вървиш. Не. Той гледа на теб като на инвалид. Я се
възстановиш, я не. Да гледаме само към силните,
здравите и могъщите.

Но идва ден и ти хвърляш патериците и бастуните
и краката ти затропват по улици и тротоари. И отно-
во в ушите на хората гръмва веселият и жизнерадос-
тен смях, с който си известен у нас и в чужбина.

И спират тогава бившите познати изненадани и
трият очи - мъртвият възкръсна. Гледай ти. Ама дали
наистина съвсем?

И слухтят, и наблюдават походката ти, и питат ле-
кари и началници - вярно ли е, как стана, докога? Аха
- значи съвсем, съвсем…

И току-виж - започват пак да те познават. Търчат
от съседни тротоари и ти викат: "Здрасти, как си?
Цар си, майка му стара. Страшен си".

Всичко това е толкова обикновено. Казвам го по
повод.

Бях в Грузия. Между хилядите тостове, които чух,
запомних два. За нещастните и за щастливите.

Тамадата вдигна първо тост за нещастните.
Дано, когато ни сполети нещастие, да не бъдем

сами. Да има хора, които ще се спрат и ще ни пода-
дат ръка. Това е най-голямото щастие за нещастника.

Сетне тамадата вдигна тост за щастливите.
Е, да - странно. Не му стига на човека щастието,

ами ще му вдигаме и тост.
- Да, мили мои - кимна тамадата, - за щастливите

да пием. Та дано, когато животът ни е като пълна
чаша и по нас тече милостта божия, да не бъдем
сами. Защото най-голямото щастие за щастливеца е,
когато не му завиждат и се радват на щастието му!
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Отива един човек в
магазина, за да си ку-
пи хляб.

- Колко е черният
хляб?

- 5 лева!
- Много, бе! Как

може да бъде толко-
ва скъп?

- Сега ще ти обяс-
ня: първият лев отива
при министър-пред-
седателя. Вторият
отива при коалици-
онния партньор. Тре-
тият лев - при минис-
търа на икономиката.
Четвъртият - при ше-
фа на митниците. А
последното левче е за
хляба.

- Офффф... на ти пет
лева и дай ми един
хляб, че съм много
гладен.

Продавачът взема
петолевката и връща
левче. Човекът, изу-
мен:

- Защо ми връщате
лев? Нали хлябът е 5
лева?

- Е, защото няма
хляб...

Анекдоти

- Обещавам да бъда с тебе в здраве и щас-

тие, в богатство и разкош, в Лондон и Париж,

в бентли и яхта...

- Алооо, булката! По текста, по текста!!!

Брачна клетва

  

- Докторе, искам да отслабна.
- Всеки ден ще тичате от София до Перник и за

една седмица ще сте готов.
- Е, няма ли по-лесен начин?
- Има, да правите всеки ден с жена си… по 3

пъти.
- Ааа... е го къде е Перник, ще си тичам...

  

- Казват, че най-доброто лекарство против са-
мотата е женитбата.

- Не знам! Трябва да има и по-хуманни методи!?!

  

- Моше, защо след 40 години съвместен живот
реши да се разведеш?

- Тази моята забрави да изключи лампата в то-
алетната! И по квитанцията виждам, че това е за
втори път.

  

Замина Минчо в командировка. На третия ден
получи смс от жена си:

- Как си там, сам, без мен?
- Споко бе, жена. Купих си боксерки с надпис

"ЖЕНЕН МЪЖ!".
- И НА КОГО ЩЕ ГИ ПОКАЗВАШ?!
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Един от най-попyлярните,
но в същото време и най-
трагичните образи на Зла-
тен Xоливyд e този на Джyди
Гарланд. Aктрисата, която
става световноизвестна още
в детскa възраст, yмира
през 1969 година, едва на
47, вследствие на слyчайна
свръхдоза. Тя такa и не за-
вършва мемоарите си...

Чрез тях искa да pазкрие
своята гледна точкa за това
кaк e eксплоатирана от
Xоливyд. Искa да pазкаже
на света за безмилостната
система в стyдиото Меtrо-
Gоldwуn-Мауеr, която я
засмyква на кpexката 3-го-
дишна възраст и от която
такa и не yспява да ce из-
мъкне; да сподели на глас
кaк ca я тъпкали c xапчета
за отслабване и със сънот-
ворни; да pазвенчае вечни-
те митове и лъжи за живота
и любовта си.

Пpез 1939 година слава-
та изстрелва Джyди Гарланд
на върха c филма "Mагьос-
никът от Оз". Tогава тя e
малкo момиче в компанията
на вярното си кyче Tото. 20
години по-късно aктрисата
ce e превърнала в призрак
на предишната cебе си, след
7-cедмичен престой в бол-
нично легло. Хипнотичните
кафяви очи вече ca малки
тъмни петна, потънали в ли-
цето й. Някога известните
кpaкa и глезени ca толкова
дебели и натежали, че тя c
мъкa ги напъхва в обyвките
си. Тъкмо тогава, в кpая на
1959 година, издателят Бе-
нет Сърф от Rаndоm Ноuѕе
посещава Гарланд в стаята
й в Докторската болница в
Mанхатън, където тя ce
лекyва от xепатит и цироза
на черния дроб. Mалкo след
това 37-годишната звезда
подписва договор c него, a
след това полyчава и аванс
от 35 000 долара за очаква-
ната автобиография.

Cамата Джyди тогава
обещава: "Ще бъде една дя-
волски добра книга - бест-
селър за вечни времена -
пълна c xyмор, сълзи, заба-
ва, емоции и любов. Много
истории ca изписани за мен,
някои от тях невероятно
изкривени", казва Джyди от
болничното си легло, допъл-
вайки: "Tази книга ще опра-
ви нещата."

И по онова време тя на-
истина смята да го направи:
"Смятам да говоря. Mоже би
някой ще прочете книгата и
може би някой ще наyчи по-
не малкo от истината за такa
наречената легенда! Защо-
то ce предполага, че съм то-
ва - легенда". Kpещейки към
диктофона, тя e готова да
изобличи всички: "He съм иг-
рачкa, която можете да на-
виете и да поставите на сце-
ната, за да ви изпее песни-
те от концерта в Kaрнеги
Xол, a после да я прибере-
те в шкафа. Ще напиша книга
и ще говоря, защото мога да
правя и дрyги неща, oсвен
да пея. He e нyжно винаги
да пея. Има нещо повече от

песните... Има жена. Има три
деца. Tова съм аз! Аз съм
изпълнена c живот. Искax да
повярвам и положих адски
yсилия да повярвам в онази
дъга, над която ce опитах да
мина, но не yспях. E, и кaкво
от това!"

Джyди има ceриозни на-
мерения за книгата. Пpави
записи на свои излияния и
спомени и дори pаботи върхy
заглавието. Някои от идеите
й ca: "Пълна cкyкa: Mоят жи-
вот", "Джyди", "Дотyк добре"
и "A cега, дами и господа, гос-
пожица Джyди Гарланд". Тя
споделя: "Kогато си изживял
живот като моя, когато си
обичал и страдал и си бил
yжасно щастлив и отчаяно тъ-
жен, тогава pазбираш, че
никога няма да можеш да го
напишеш. Mоже би първо
трябва да yмреш".

Джyди Гарланд ce връща
в Лос Анджелис, за да ce
възстанови от боледyване-
то си, но такa и не завърш-
ва мемоарите си. Пo онова
време третият й съпрyг Сид
Лyфт вече e заложил и про-
играл парите от аванса на
конните надбягвания в Ню
Йорк. Пpез 1966 година Гар-
ланд опитва да cключи нова
сделкa за книгата със Сърф
и Rаndоm Ноuѕе. Въпреки
молбите обаче тя не полyча-
ва второ предложение, но
такa или иначе и не yспява
да напише повече от 65 стра-
ници от мемоарите си, в
които искa да pазкрие сво-
ята гледна точкa за битките,
които води от детскa въз-
раст и които я водят до без-
брой нервни кризи, опити за
cамоyбийство, злоyпотреба
c лекapства и алкoxол и в
кpайна сметкa до pанната й
кончина. "Винаги съм оби-
чал Джyди Гарланд. Тя e
неyстоима малкa жена, но
също такa и една от най-тра-
гичните в света. Сигypен
съм, че някой ден ще сложи

Джуди Гарланд за зависимостите си
и омразата към Холивуд

кpай на живота си", проро-
чески казва тогава Сърф.

B памет на Джyди Гарланд
писателят Pанди Л. Шмид
pешава да довърши започ-
натото и събира нейните най-
съкpовени мисли в книгата
"Джyди Гарланд за Джyди Гар-
ланд, интервюта и cpещи".
Tой щателно проyчва най-
важните интервюта, праве-
ни c aктрисата за вестници,
списания и телевизия, и съз-
дава произведение, кoето из-
дателите смятат за най-
близкото до автобиография.
A ето и някои от най-запом-
нящите ce кадри от лентата
на живота на Джyди Гарланд,
pазкрити в изданието.

Pодена c името Франсис
Етел Гъм в cемейството на
водевилни aктьори в Tене-
си, Джyди Гарланд ce качва
на сцената, когато e едва на
2 години и половина. Заедно
със ceстрите си Meри Джейн
и Дороти Вирджиния тя пее
xopовата партия на Јіnglе
Веllѕ, докато майкa й Етел
им aкомпанира на пианото.
Следват нови представления
във водевилния театър, yчи-
лище по танци, първият й де-
бют в късометражен филм
от 1929 година и сценично
изпълнение, заедно c леген-
дата на водевила Джордж
Джесъл.

Пpез 1935 година амби-
циозният баща Франк Гъм
завежда Франсис при
стyдийния магнат Лyис Б.
Mайер в центъра за подбор
на aктьори на Меtrо-Gоldwyn-
Мaуеr. Именно тогава 13-го-
дишната бъдеща Джyди Гар-
ланд подписва своя договор,
за да влезе във "фабриката
за мечти", в чийто продyкт
ce превръща и oстатъкът от
живота й.

Гарланд започва да yчи
заедно със звезди като Мики
Pyни, Ава Гарднър и Елиза-
бет Tейлър. He e в тяхната
"лига" по кpacота, но пък те

не могат да пеят като нея. Тя
споделя: "Kогато бях в Меtrо,
бях на малкo повече от 12
години и не знаеха кaкво да
правят c мен, защото искaxa
или 5-, или 18-годишни и ни-
що по cpедата. Да, но аз бях
по cредата, a също и малка-
та Дийна Дърбин. Просто хо-
дехме на yчилище всеки ден
и ce шляехме наоколо. Кога-
то важните звезди имаха пар-
ти, ce обаждаха в офиса за
подбор и казваха: "Доведете
онези две хлапета". Завеж-
даха ни и чакахме c
обслyжващия персонал, до-
като ни повикат в залата,
където трябваше да играем.
Никога обаче не полyчавах-
ме пари. Даваха ни кyпа сла-
долед, при това винаги pаз-
топен."

Джyди Гарланд yчаства
във филми, в които ce пее и
танцyва, и винаги e близо до
всички големи звезди на
стyдиото - Hoрма Шиърър,
Кларк Гейбъл, Pобърт Tей-
лър, Мирна Лой, Kатрин Xеп-
бърн и Джоан Kpофърд.

Пpоблемът идва, когато
по време на пyбертета тег-
лото на невръстната aктри-
са започва да нараства и ше-
фовете на стyдиото я приш-
порват да приема стимyлан-
ти, за да отслабне: "Даваха
ни xапчета.

Пoсле ни водеха в бол-
ницата към стyдиото и ни
натъпкваха със сънотворни.
След четири часа ни
събyждаха и пак ни даваха
стимyланти... Ето такa
pаботехме и ето такa отс-
лабвахме! Ето такa ни по-
бъркaxa! И ето такa изгyбих-
ме връзката..."

Hалага ce Джyди да отс-
лабне още по-драстично,
когато стyдиото й съобщава,
че e избрана за pолята на
Дороти в "Mагьосникът от Оз"
през 1938 година. Тя го пра-
ви, след кoето всички спи-
сания за кино започват да
пyбликyват клюки за диета-

та й, кaкто и изфабрикyвана
история за любовна връзкa
междy нея и нейния колега
дете звезда Мики Pyни.

Меtrо-Gоldwyn-Мaуеr
пycкат нереална информа-
ция за нещата, които тя
xapeсва или не xapeсва, за
любимите й xpани и вълчия
й апетит и за физическите й
дейности, като например
кapането на мотор.

Cамата Джyди Гарланд
всячески ce опитва да води
нормален живот, въпреки че
e звезда на 16 години. Ho
yви, животът й далеч не e
нормален. За децата звезди
ce създава детство замес-
тител. При Джyди това yни-
щожава всякa надежда за
намиране на кopени и ста-
билност, които биха могли да
компенсират cамотното дет-
ство, прекapано в изолация,
кaкто и pанната смърт на
баща й.

B продължение на 14 го-
дини Джyди pаботи за Меtrо-
Gоldwyn-Мaуеr шест дни cед-
мично c по 18- до 24-часови
снимачни ceсии, животът й
е изложен на показ и лишен
от нормални приятелства:
"Нищо чyдно, че бях стран-
на. Пpедставете си кaк
cкачах от леглото и ce
втyрвах към лекapcкия
кабинет, лягах на cкъсаната
кожена кyшеткa и pазказ-
вах за проблемите си на
един недочyващ старец, кой-
то ми отговаряше c нераз-
бираем aкцент, a после пак
ce втyрвах към Меtrо, за да
снимам любовни сцени c
Мики Pyни".

Bсъщност Гарланд и Pyни
стават силна двойкa, при то-
ва не cамо на eкpана, парт-
нират си във филми през 30-
те и 40-те години на ХХ век.
Тъкмо по този повод Джyди
e бясна на стyдиото за то-
ва, че изнася в пyбличното
пространство информация
за pомантичната им връзкa
в peалния живот.Мики Руни и Джуди на сцената

Неотразимата
Джуди Гарланд



ЗЕМЯ 23 март 2018СЪБОТНИК
15. ÒÀËÀÍÒÈ

приложение

"Класическото изкуст-
во не е за всички. То
не трябва да бъде ма-
совка. За класическото
изкуство са нужни
любители, а не познава-
чи", сподели световната
прима Захарова.

На бляскава церемо-
ния в Болшой театър в
Москва на 11 март по-
пулярният френски ак-
тьор Венсан Касел, но-
сител на "Сезар", връчи
международната награда
BraVo в категорията
"Балет на годината" на
световната балерина.

По време на награж-
даването Венсан Касел
не скри огромното си
вълнение и дори прого-
вори на руски: "За мен
е чест да връча награда
на великата Светлана
Захарова!"

Според него BraVo е
един цял свят, тъй като
обхваща музиката във
всички направления и
жанрове. "Отхвърляйки
условностите, тя обхва-
ща киното и модата -
стилна, мащабна, единс-
твена по рода си",
добавя актьорът. Захаро-
ва е особено щастлива

Актрисата от сериала
"Сексът и градът" Синтия
Никсън обяви, че ще се
кандидатира за губернатор
на щата Ню Йорк, предаде
Би Би Си. Тя ще се изпра-
ви срещу настоящия
губернатор Андрю Куомо
за номинацията на демок-
ратическата партия.

Синтия обяви платфор-
мата си за подобряване на
здравеопазването, прекра-
тяване на масово инкарце-
риране и поправяне на
"развалената система на
метрото". Нейният опонент
за номинацията на демок-
ратическата партия е
смятан за един от възмож-
ните кандидати за прези-
дент през 2020 г.

51-годишната носителка
на награда "Еми" е извест-
на активистка за либерал-
ни свободи. Тя се прочу с
ролята си в "Сексът и
градът", чието действие се
развива в Ню Йорк.
Наградата си "Еми" тя
получи през 2004 г. от
тогавашната риалити
звезда и настоящ прези-
дент на САЩ Доналд
Тръмп, допълват от БНТ.

Всички сме израснали с
вълнуващите истории, кои-
то анимациите на "Дисни"
разказват. Любимите ни
филмчета от детството са от-
ражение на действителност-
та по един необикновен и
вълшебен начин. Всеки мо-
же да назове поне едно от
заглавията, създадени от
култовата студия. Как да не
се вдъхновяваме от някой
герой и мъдрите му мисли.
Мечо Пух, Питър Пан,
Алиса, Рапунцел, Немо,
Симба, Пино-
кио или Ариел...
герои, чиито ду-
ми проникват
дълбоко.

Историите ,
които рисувани-
те филми разказ-
ват, имат по-
дълбоко значе-
ние от това, кое-
то се вижда на
повърхността, и изпращат
силни послания за важните
неща в живота. В тях е съб-
рана много житейска мъд-
рост, която чака да бъде отк-
рита.

"Не си струва да се връ-
щам към вчерашния ден, за-
щото тогава бях различен
човек" - "Алиса в страната
на чудесата".

"Дори чудесата отнемат

Венсан Касел връчи награда
BraVo на Светлана Захарова

от тази награда за пър-
вия й самостоятелен
проект "Аморе".

Ето какво сподели
световната прима:
"Важно е хората да
усещат класическото
изкуство, да го обичат,
да имат нужда да гледат
спектакли, да посещават
концерти".

В другите категории
носители на награди са
Род Стюарт, Дмитрий
Хворостовски - посмър-
тно, за последния му
проект "Риголето".

Светлана Захарова се
включи в концерта с
"Умиращият лебед" на
Сен-Санс. В програмата
взеха участие Хосе
Карерас, Анна Нетреб-
ко и други.

В наградения спекта-
къл "Аморе", който ще
видим на 10 май в зала
1 на НДК на Светлана
Захарова ще партнират
водещите солисти и
артисти на Болшой
театър Михаил Лобу-
хин, Денис Родкин,
Денис Савин, както и
емблематичното име в
съвременния балет -
Патрик де Бана.

Актрисата Синтия Никсън се
кандидатира за губернатор

Житейските мъдрости на
„Дисни“ стоплят сърцата

известно време" - казва Пе-
пеляшка.

"За някои хора си струва
да се разтопиш" - "Замръз-
налото кралство".

"Миналото може да е бо-
лезнено. Но можеш или да
бягаш от него, или да се по-
учиш от него" - "Цар Лъв".

"Нямаш време да бъдеш
плах. Трябва да си дързък
и смел" - "Красавицата и
Звяра".

"Когато животът е труден,
знаеш ли какво да напра-

виш? Просто продължавай
да плуваш" - "Търсенето на
Немо".

"Винаги оставяй съвестта
ти да те води" - "Пинокио.

"Ти си по-смел, отколкото
вярваш, по-силен, отколкото
изглеждаш, и по-умен, откол-
кото мислиш" - "Мечо Пух".

"Красотата се намира вът-
ре в нас" - "Красавицата и
Звяра".
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перия към кървави борби за
национална и религиозна
независимост, до съвремен-
ната космополитна държава,
която не спира да променя
света.

Продуцентите не са тър-
сили пълна физическа при-
лика на актьорите, избра-
ни за трите главни роли -
кралица Елизабет II (Кле-
ър Фой), крал Джордж VI
(Джаред Харис), Уинстън
Чърчил (Джон Литгоу).
Въпреки това те са перфект-
ни, тримата актьори овла-
дяват поведението, произно-
шението и маниерите на дей-
ствителните личности. Кон-
султантският екип разгова-
ря с историци, преравя Бри-
танската библиотека, прег-
лежда с дни видеозаписи от
архивите и кинопрегледа,

Кралица Елизабет от
сериала „Короната“ е
получила по-малко пари

Ако има
формула за
успешна,
импозантна и
бляскава
екранизация по
действителен
случай, то това
е „Короната“

На пресконференция в
Ерусалим екипът призна,
че Клеър Фой е вземала
доста по-малко пари от ек-
ранния си партньор Мат
Смит.

Разполага с рекордно
щедър бюджет от 130 млн.
долара, пищна продукция,
добър сценарист Питър
Морган, създал "Кралица-
та" с Хелън Мирън.

Темата е вълнуващият
сюжет за живота зад зат-
ворените врати на Бъкин-
гамския дворец и "Даунинг
стрийт" 10.

Обект на интерес са пър-
вите години от управлени-
ето на Елизабет II - крали-
цата с най-продължителен
престой на трона на Вели-
кобритания, преживяла пре-
хода от колониалната им-

препрочита вестници от 40-
те и 50-те години, както и
безкрайното количество био-
графични книги, романи и

документалистика, посветени
на британската монархия
през XX век.

Консултантът майор

Дейвид Ранкин-Хънт пре-
карва 33 години от живота
си в служба на кралското
семейство в Бъкингамския
дворец. Той твърди, че "Ко-
роната" се доближава мак-
симално близо до времето
- включително и детайлите
по военните униформи на
героите, медалите и декора-
циите им.

Само репликата на сват-
бената рокля на Елизабет,
която се вижда за минути
в първия епизод, струва
около 35 хиляди долара.
Продукцията пресъздава и
копие в реален размер на
част от кралския дворец, а
в целия сериал се включ-
ват 7 хиляди статисти и
съответния гардероб от хи-
ляди изящни костюми и
рокли.

Куентин Тарантино иска кино звездата
Марго Роби да изиграе главната роля в
предстоящия му филм - трилъра "Имало
едно време в Холивуд", посветен на зло-
вещите убийства, извършени от "Семейс-
тво Менсън".

Роби е била поканена да се въплъти в
Шарън Тейт - бременната актриса и съпру-
га на Роман Полански, която през 1969 г.
става една от жертвите на "Семейството".
Тя и още четирима души биват наръгани
смъртоносно с нож в дома й, докато тя е в
осмия месец. Ако Роби се съгласи да се
присъедини към проекта, тя ще има удо-
волствието да работи отново с партньора
си от "Вълкът от Уолстрийт" Леонардо ди
Каприо, който вече е подписал за ролята
на телевизионния актьор Рик Далтън. Учас-
тието на Брад Пит в лентата също бе пот-
върдено. Към момента остава неизвестно
кой ще изиграе съпруга на Тейт - проти-
воречивия режисьор Полански. По данни
на кино портала "Дедлайн" Тарантино из-
дирва достатъчно добър актьор от Полша,
който да може да се справи със задачата.
Очаква се премиерата на филма да се със-
тои на 9 август 2019 година - 50-годиш-
нината от убийството на Тейт. "Семейство
Менсън" е псевдокомуна, ръководена от
психопата Чарлз Менсън. В средата на 60-
те години той започва да привлича група
от последователи, повечето от които млади
жени с емоционални и психически пробле-
ми, бунтарски настроени срещу родителите
си и обществото.

Голяма част от последователите му са
били слабохарактерни, наивни и довер-
чиви хора, които той манипулирал с ле-
кота. Разрушавал техните задръжки и пос-
тавял под въпрос представите им за доб-
ро и зло, реалност и фантазия, вяра и
култ. Наркотичните вещества били допъл-
нителните средства, които Чарлз използ-
вал, за да нагоди техните индивидуал-
ности към собствените си нужди. През

Тарантино иска Марго Роби
за следващия си филм

Известната американс-
ка актриса Анджелина
Джоли си спомни за про-
мените във външния й вид
в интервю пред сп. "ИнС-
тайл".

Тя се върна във време-
то и проследи развитието
си от тийнейджърка до на-
ши дни. "Имаше период,
когато мажех с грим ця-
лото си лице!", спомня си
42-годишната знамени-
тост... "А след това дойде
и пънкарският ми период.
В днешно време много е
модерно да се боядисват
косите сини. А в моята
младост беше шик да се
правят по-светли."

Анджелина Джоли все
повече осъзнавала сходст-
вото с родната си майка,
актрисата Маршелин Бер-
тран, която почина през
2017 година.

"Гледам се в огледало-
то и си давам сметка, че
много приличам на май-
ка си. Това ме радва. Виж-
дам, че остарявам, но се
отнасям с любов към този
процес", споделя тя. "За-
щото всичко това означа-
ва, че съм жива - живея и
старея!"

Дебютът й в киното е
през 1982 г., играе в коме-
дията "Търсене на изход",
където си партнира с баща
си и майка си. Става из-
вестна като героиня от ви-
деогрите за Лара Крофт.
Списание "Форбс" сочи, че
през 2009, 2011 и 2013 г.,
тя е най-високо платената
актриса на Холивуд. Фил-

Анджелина Джоли не се
бои от старостта

пролетта на 1968 г. Менсън и неговите пос-
ледователи напускат Сан Франциско в един
стар училищен автобус и известно време
пътуват наоколо.

Накрая той и неколцина от групата се
нанасят в дома на учителя по музика Га-
ри Хинман, който живеел на "Каньон Ро-
уд". Чрез Хинман Чарли се запознава с Де-
нис Уилсън от групата "Бийч Бойс". Той се
опитал да установи приятелски отношения
с Денис, но последният се чувствал неудоб-
но от странните отношения между Менсън
и неговите момичета и контактите между
двамата прекъсват. По същото време Мен-
сън се запознава с Джордж Спан и успява
да убеди мъжа да ги остави в ранчото си,
което по-късно се превръща в тяхна
щабквартира. Година по-късно четирима
членове от "Семейство Менсън" извършват
цели 7 убийства за два дена, сред които на
бременната холивудска актриса Шарън Тейт.
През ноември миналата година Менсън по-
чина на 83-годишна възраст, докато изле-
жаваше доживотната си присъда в Кали-
форния.

мът "Мистър и мисис
Смит", в който играе с Брад
Пит, успява да събере 458
милиона долара от завър-
тането си по екраните на
света.

През 2007 г. Джоли де-
бютира като кинорежисьор,
снимайки документалната
лента "Място във времето".
Следват другите й режи-
сьорски творби - "Кръв и
мед" през 2011 и "Несло-
мени" през 2014 г. С очите
си вижда размера на ху-
манитарната катастрофа в
Камбоджа. Тя се намирала
там за снимките на един
филм. Обърнала се лично
с молба към комисията на
ООН за бежанците и през
февруари 2001 посетила за
първи път Сиера Леоне и
Танзания, била дълбоко
шокирана от видяното.
След това посетила Кам-
боджа, следва лагерът на
афганистанските бежанци
в Пакистан.

Всички разходи поела
с личните си средства, жи-
вяла в лагерите при съ-
щите условия като коми-
сиите по места.
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Петър ХАДЖИЕВ

През юли 1949 година само
за пет дни и половина и шест
нощи 300 души войници и майс-
тори от тогавашната Трудова по-
винност изграждат мавзолея на
Георги Димитров. Точно петдесет
години по-късно, по заповед на
висши държавни чиновници, вой-
ници от Суходолската бригада на
Строителните войски трябваше
принудително да разрушат тази
сграда. По ирония на съдбата, за
колкото дни бе въздигнат мавзо-
леят, за толкова дни бе и събо-
рен. Главното действащо лице в
многочасовия екшън по разру-
шаването, на който ни се смя
целият свят, бе тогавашният ви-
цепремиер Евгений Бакърджиев.

На 30 април 1999 година то-
зи голям и всеизвестен борец за
човешки права, който лично
предложи ликвидацията на Стро-
ителните войски, заяви следно-
то в Народното събрание по те-
хен адрес: "Това е на практика
един трудов лагер, в който се
упражнява труд, който не е доб-
роволен. Той има по-скоро оцен-
ката за принудителен труд, но все
пак е краят на ХХ век. Тук ще
добавя и още нещо - дори в зат-
ворите лишените от свобода не
са задължени да се трудят. Тру-
дът в затворите е правна въз-
можност, но не и задължение.
Участието на български войни-
чета в строителство компроме-
тира строителния пазар, което е

Çà ïåò äíè áå âäèãíàò ìàâçîëåÿò,
Áúêè Áîìáàòà âèäÿ çîð äà ãî ãðúìíå
Ïðåç ëÿòîòî íà 1999 ã. Èâàí Êîñòîâ è ñèå ãðóáî ïîòúïêàõà çàêîíà çà
äåïîëèòèçàöèÿ íà àðìèÿòà, à øîóòî ïëàòè îáåäíåëèÿò äàíúêîïëàòåö

Във връзка с идеята подземията на някогашния
мавзолей на Георги Димитров да бъдат превърнати в
галерия, ЗЕМЯ публикува отново текст за варварско-
то отношение към тази историческа и символна сгра-
да, която с малко повече разум можеше да бъде запа-
зена за българската култура. Разрушаването на мав-
золея стана символ не само на бесния антикомунизъм
и на опитите за фалшификация на историята, но и
на управленската некомпетентност и овластения ре-
ваншизъм. Затова - струва си да помним, за да не
повтаряме трагичните грешки!

недопустимо." Такива обидни ква-
лификации за уникалната воен-
но-строителна организация, въз-
дигнала като свое верую девиза:
"Труд и строим за България!", ни-
кой наш държавник и политик не

Бакърджиев лично внесе закона
за тяхната ликвидация, защото
трябваше да отвори пазарна ни-
ша на близки до правителството
фирми. Военните от Генералния
щаб бяха на съвсем друго мне-
ние, но никой от управляващите
не пожела да ги чуе. Минаха ня-
колко месеца и "борецът срещу
трудоващината" за миг не се по-
колеба под строй и под принуда
да изпрати "концлагеристите", т.
е. войниците от Строителните
войски да съборят сградата. За
маскировка облече момчетата в
сини дочени дрехи, даде им кас-
ки, но не можа да маскира мур-
гавината по лицата им. На офи-
церите също намъкна дочени дре-
хи, но преди това им рече, че
глави ще падат, ако някой про-
дума, че е военен. Със заповед-

това бе от шамара, който полу-
чи на изборите, което е друга
история. Командирът обаче не
прости тази издънка на Бъки Бом-
бата и няколко месеца по-късно
хлопна вратата на правителство-
то зад гърба му. В същото това
време хиляди офицери от Стро-
ителните войски бяха незаконно
уволнени  от Бакърджиев само
на базата на текст от Военната
доктрина, където се казваше, че
тази организация се закрива. И
едва през лятото на 2000 годи-
на, когато не остана нито едно
униформено лице във войските,
излезе законът за тяхното пре-
образуване. Такива неща също
ставаха по време на Костовото
управление. През 2003 г. пред
автора на тези редове генерал
Радослав Пешлеевски бивш на-

армия, както и мавзолея на Ге-
орги Димитров, който с цапани-
ците загрозяваше столицата. На
обявената от мен война срещу
ликвидацията на войските сини-
те управляващи отговориха съ-
що с война. Така се родиха и
скалъпените компромати срещу
мен, както и съдебните дела. Те-
зи неща трябва да ги знае бъл-
гарският народ, както и да знае
хората, които ликвидираха уни-
калната българска организация,
наречена Строителни войски. То-
ва са Иван Костов и Евгений Ба-
кърджиев."

При взривяването на мавзо-
лея грубо бяха погазени не само
закони на държавата ни, но във
въздуха наред с тухлите хврък-
наха и хиляди левове народна
пара за удовлетворяване разру-
шителните нагони на Костовото
правителство. Журналистите, и те
гледаха сеира и никой от тях не
запита бомбаджиите за цената на
цялото това невероятно и невиж-
дано в цял свят шоу, за което
нагло бръкнаха в джоба на обед-
нелия ни данъкоплатец. Защото
все пак многомесечната подготов-
ка, заплатите на офицерите и
старшините, бензинът на маши-
ните и надниците на шофьори, де-
сетките килограми взрив, храна-
та, дрехите и обувките, както и
банята на българските войници,
които принудително бяха накара-
ни да бутат сградата, струваха хи-
ляди левове народна пара. В ед-
на нормална и демократична дър-
жава винаги се търси отговор на
подобен въпрос и управляващите
са длъжни да го дадат. За съжа-
ление, времето на Командира и
на Бъки Бомбата ще остане в ис-
торията ни най-вече със своята
разрушителна стихия, в която най-
грубо и безцеремонно бяха по-
тъпкани основополагащи демок-
ратични принципи. Историята око-
ло мавзолея е красноречив при-
мер в това отношение, когато вой-
ската ни бе хвърлена в полити-
ческите игри на управляващите,
при положение че по закон тя
трябва да стои настрана от тях.

Трети юли 1949 г. Шест часа сутринта.
В кабинета си на улица "Цар Крум" № 25

помощник-министърът на строежите и гла-
вен директор на Трудова повинност др. Бла-
гой Иванов е свикал малка конференция.
Задачата е кратка: за шест дни трябва да
бъде изграден мавзолеят на Георги Димит-
ров.

Към двадесет часа същия ден на опре-
деленото за строеж място пред Министер-
ския съвет пристигат трудоваци от поделе-
ние 632, а малко след това трудоваци от
поделение 621 стоварват голямо количест-
во строителни материали. Около 24 часа
дъждът престава и небето се избистря. Ка-
то по даден знак на оградата се появяват
стотици столичани. Втренчили слисани пог-
леди в ярко осветения строеж, те един друг

си беше позволявал да прави от
уважение към нейното 80-годиш-
но съществуване. Стори го оба-
че лицето Евгений Бакърджиев,
което зевзеците сполучливо на-
рекоха Бъки Бомбата. Този пря-
кор му дойде, след като се про-
чу като баш бомбаджията на мав-
золея. Няколко месеца по-рано
в парламента той обаче се би в
гърдите, че е по християндемок-
рат и от самия Христос. Още ка-
то стана министър през 1997 г.,
той на няколко пъти публично за-
яви, че държавата има нужда от
Строителните войски и че държи
на тяхното запазване. Думите му
обаче се оказаха чиста проба де-
магогия. През зимата на 1999 г.

та си в бутането на мавзолея да
участват трудоваците заместни-
кът на Иван Костов в правителс-
твото най-безцеремонно погази
и закона за деполитизация на ар-
мията ни, като накара напълно
законна военна организация от
състава на Въоръжените ни сили
да се включи в политическо ме-
роприятие с общонационална
значимост.

Мавзолеят взе, че си напра-
ви лоша шега с тъмносинята
власт. Няколко дни усилията им
да го катурнат останаха напраз-
ни. Никога дотогава Командира
не бе изглеждал по-мрачен, тъ-
мен и навъсен. След близо две
години потъмня още повече, но

чалник на Строителните войски
заяви следното: "Основната при-
чина за атаките срещу мен през
лятото на 1997 година бе, че не
приех войските да бъдат ликви-
дирани. Освен това като държав-
на фирма не дадохме пари на
фондация "Бъдеще за България".
Сините поискаха от мен по спи-
сък да уволня десетки офицери,
които се смятаха за неудобни за
новата власт. Управляващите от
СДС бяха недоволни, че конку-
рирахме частни фирми и с на-
шите цени бяхме регулатор на
пазара. Бакърджиев не забрави,
че войските почистиха за 50-го-
дишнината от победата над фа-
шизма Паметника на Съветската

Ïî õúëìîâåòå íà âðåìåòî

Çà âåëèêèÿ âîæä - âåëè÷åñòâåíà ãðîáíèöà
се питат: "Нима изливат вече?!", "Нима и в
най-силния дъжд?!"

Трета нощ. Червените тухлени стени ве-
че са издигнати на четири метра височина
и с всеки изминал час растат. Докараните
две транспортни ленти, опрели хоботи вър-
ху скелето, изсипват ли, изсипват червени
блокчета. На помощ са дошли и два багера
гиганти.

Всеки няколко часа правителството и
ЦК на партията се осведомяват за хода на
работите.

Седми юли, четвъртък. Още малко и ще
бъдат иззидани и последните колони. Сгра-
дата расте огромна, величествена.

Осми юли, петък. Излят е бетонният
пръстен на покрива. Започва зидарията на
последния половин метър тухлена зидария

над плочата.
Събота, 9 юли. Последен ден. Започва

решителният щурм. Димитровска воля и упо-
ритост за победа горят по лицата. Момче-
тата напрягат мъжествени сили. Вече се до-
вършва покривът. Една по една бетонобър-
качките онемяват. В мазето е поставена кли-
матичната инсталация. Електротехниците до-
вършват. Водопроводчиците монтират по-
жарогасителната инсталация.

Не норми, а всякакви понятия за чо-
вешки трудови възможности са разгроме-
ни.

Свечерява се. Над Мавзолея блясват
лампионите. Последна нощ, победна нощ.

Работата продължава.
Рано сутринта на 10 юли. Изтриват с

ръка потни чела уморените строители. Ог-

леждат площада и белия мавзолей. Обеща-
нието е изпълнено. Черни и червени знаме-
на се спущат от колоните на мавзолея.

За пет дни и половина и шест нощи
300 души строители - трудоваци и майсто-
ри - специалисти, изградиха 800 кубика зи-
дария, отляха 400  кубични метра бетон. За
три часа и половина е разкован и извозен
300 кубични метра дървен материал от ске-
ли. Извършената работа представлява вло-
жен труд за една пететажна кооперация с
дванадесет апартамента.

Неделя,16 часа. При топовни гърмежи,
писък на сирени и "Интернационала" тяло-
то на великия покойник е внесено и поло-
жено в мавзолея.

Из в. "Народен трудовак",
юли-август 1949 г.
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Ñïîìåí çà ïðåñåëíèöèòå
îò Áåëîìîðñêà Òðàêèÿ

По случай Деня на
Тракия - 26 март, изложба
с реквизит от филма
"Капитан Петко войвода"
се откри в Музея на
Възраждането във Варна.
Тя показва пътя на създа-
ването на един знаков за
българската памет филм и
припомня историята на
преселниците от Бело-
морска Тракия.

"Събрана е от началото
на деветдесетте години",
сподели Пламен Събев,
директор на Историчес-
кия музей в Попово.

Тя повдига завесите в
процесите на създаването
на филма, пресъздал
събития от живота на
легендарния български
революционер Петко
Киряков. За заснемането
на филма "Капитан Петко
войвода" е обявена акция
по събиране на автентич-
ни облекла, предмети и
фотоси от преселници от
регионите на Гюмюрджи-
на, Софлу, Дедеагач,

Доган Хисар (родното
място на Петко войвода),
Елховско, Ивайловградско
и др. Колекцията първо-
начално е дарена от
Студиото за игрални
филми "Бояна" на Тракий-
ското дружество в с.
Светлен, Поповско. По-
късно Тракийското дру-
жество я подарява на ИМ
- Попово.

През есента на 1864
българският войвода,
привлечен от гърците за
борба срещу Турция,
напуска Беломорието и
пристига в Атина. Предп-
риема революционна
агитационна обиколка в
Македония, след което
заминава за Италия. В
началото на 1866 г. се
среща с Джузепе Гари-
балди и отсяда в дома му,
където двамата организи-
рат прочутата "гарибал-
дийска дружина" в състав
от 220 италианци и 67
българи, която участва в
Критското въстание.

Тук Петко войвода
отново се проявява като
храбър и смел ръководи-
тел и си спечелва звание-
то "Капитан". След поту-

Галерия "Арте" представя "Ко-
лекцията" от последните три де-
сетилетия на ХХ век. От 27 март
ще видим творби на известни ху-
дожници.

 "Последните три десетилетия
на XX век са твърде сложен, не-
еднороден и противоречив пери-
од, свързан с предстоящите по-
литически промени и същевре-
менно обвързан с ефектите от
рухването на тоталитарната сис-
тема. Борис Данаилов го нарича
ТРАНЗИТЕН - в него липсват бе-
лези на окончателно завършени
тенденции, нараства разнообра-
зието от художествени стилове,
утвърждават се и нови жанрове.
В същото време 90-те години са
криза на прехода, изцяло загуба

Ãàëåðèÿ "Àðòå" ïðåäñòàâÿ "Êîëåêöèÿòà"

Най-ранни са индустриални-
те картини на Мария Столарова
и Петър Дочев (70-те години),
както и някои от пейзажите на

Èçëîæáà "Êàïèòàí Ïåòêî
Âîéâîäà" ñå îòêðè âúâ Âàðíà

Ñåëèí Äèîí ÷åñòâà 50-ãîäèøåí þáèëåé
На 30 март Селин Дион ще

отпразнува 50-годишния си юби-
лей. Както е известно, по пре-
поръка на лекарите канадската
певица бе принудена да анулира
повечето от концертите си. Тя ве-
че може да се върне на сцената
и за да се извини за това, реши
да направи световно турне, кое-
то да включва и Австралия и Но-
ва Зеландия.

Селин Дион ще може да отп-
разнува юбилея си на сцената.
Изпълнителката на My Heart Will
Go On е предвидила и серия от
шоута в Caesars Palace в Лас Ве-
гас от 27 март до 9 юни. На сце-
ната на казиното тя ще се появи

Джаз фестивал се
завръща през юли
За осма поредна година
международният A to JazZ
Festival ще се проведе в
София. В дните от 6 до 8
юли едно от най-големите и
очаквани музикални събития
на столицата ще се разпо-
ложи в красивия Южен
парк. Над 25 хиляди души
от страната и много
чуждестранни гости
посетиха предишното
издание на фестивала. Тази
година ще участват едни от
най-големите имена от
световната, българската и
европейската джаз сцена.

В Русе ще звучи Брамс
Фестивалния афиш на МФ
“Мартенски музикални дни”
в Русе е наситен и обещава
вълнуващи срещи. Днес от
19.00 ч. в Голяма зала на
Доходното здание ще чуем
концерт на Русенската
филхармония, Мъжки хор
при Държавната опера -
Русе, с диригент е Маестро
Георги Димитров и солисти -
Оливие Казал (пиано) и
Андреана Николова (алт).
Вечерта е посветена на 70
години Държавен симфони-
чен оркестър - Русе, а на
сцената ще звучат произве-
дения от Й. Брамс. Оливие
Казал е роден през 1962 г.
във Франция. Участва в
редица клавирни конкурси и
печели над 30 международ-
ни награди. Концертира в
над 50 страни, цяла Европа,
Япония, Китай, Южна
Африка, Австралия, Америка.

Íàêðàòêî

:

Галаконцертът "Женските
гласове на България" в нов ва-
риант ще бъде показан в Бер-
лин на 24 май, Деня на сла-
вянската писменост и култу-
ра.

Нина Николина дебютира
като музикален продуцент. Тя
е подбрала изцяло репертоа-
ра на "Магическите гласове на
България", а заедно с Ема Кон-
стантинова, Любомира Косто-
ва и Георги Тошев участва в
създаването на музикалния
спектакъл.

"Женските гласове на Бъл-
гария" е част от културната
програма на Българското пред-
седателство, а концертният
формат е създаден по пред-
ложение на Диана Игнатова,
директор на Българския кул-
турен институт в Париж.

Спектакълът разказва и по-
казва вокалното и музикално
разнообразие на страната ни
в различни жанрове - тради-
ционно пеене, хорово, църков-
нославянски песнопения, опе-
ра и смесването на народна
музика с модерен стил. Със-
тавът събира Александра Бо-
рисова, Бисерка Пиларска,
Атанаска Бонева, Таня Първа-
нова, Еличка Кръстанова. ç

Íèíà Íèêîëèíà
è ìàãè÷åñêèòå
ãëàñîâå ùå ïåÿò
â Áåðëèí

шаването на въстанието
напуска острова, без да
капитулира пред турците.
Пребивава в Александрия,
в Марсилия и в Италия. ç

Кацамунски ("От прозореца" -
70-те години), натюрморт на
Иван Андонов и пейзаж на Геор-
ги Баев от 1973 г. От 80-те го-
дини са пейзажите на Генко, "Ку-
керите" на Веса, картините на
Лиляна Русева, скулптурата на
Галин Малакчиев, а най-късни са
рисунките на Румен Скорчев.

Изложбата е прецизно подб-
рана, представителна извадка на
творчеството на изброените ав-
тори от последните 30 години
на миналия век, освен това
всички тези творби биха допъл-
нили достойно всяка сериозна
колекция".

Може да се види до 14 ап-
рил.

Гергана БОРИСОВА

Картина на Георги Баев

26 път. "Има ли по-хубаво място
на света, за да отпразнуваш 50?",
радостно заявява певицата за ав-
стралийското списание Stellar. "Аз
не съм много по рождените дни",
обяснява тя и добавя  - "така
беше дори и когато бях на 20.
За да бъда честна, предпочитам
да изнеса концерт. Цифрата 5 е
моят щастлив номер, така че ня-
мам търпение да навърша 50 го-
дини".

Селин е канадска поп и кла-
сическа певица. Родена е на 30
март 1968 г. в квартал Шарлман
на град Квебек, Канада, където
израства. Тя е най-малката от 14-
те деца в музикално семейство.ç

на държавната подкрепа за из-
куството, но и появата на първи-
те частни галерии.

Това динамично време е зря-
лата изява на творци като: Веса
Василева, Галин Малакчиев, Ген-
ко Генков, Георги Баев, Иван Ан-
донов, Йордан Кацамунски, Ли-
ляна Русева, Мария Столарова,
Петър Дочев, Румен Скорчев и
още много други талантливи ав-
тори. В тази експозиция сме под-
брали точно тези имена, тъй ка-
то повечето от авторите сме
представяли през годините при
нас и добре познаваме тяхното
творчество, а други поради чис-
то естетически подбуди. Всички
те, за съжаление вече, не са
между нас.
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Íàêðàòêî

:

Äåïóòàòèòå ðàòèôèöèðàõà
ñïîðàçóìåíèåòî ñ Ïîäãîðèöà ñëåä 4
ãàçîâè àòàêè â çàëàòà

Шестима души загинаха и
четирима бяха ранени при
експлозия на цистерна с газ в
химически завод в чешкия
град Кралупи край река
Вълтава, северно от Прага.
Двама от ранените са в тежко
състояние. От мястото на
събитието кметът на града
Петър Холечек каза по
чешката телевизия, че няма
опасност за здравето на
жителите на Кралупи. Говори-
тел на противопожарните
служби заяви, че не се
очакват нови взривове.

Гръцкият премиер
Алексис Ципрас е поздравил
вчера в телефонен разговор
Владимир Путин с победата му
на президентските избори в Ру-
сия. В разговора, който се е
състоял по инициатива на гръц-
ката страна, е била потвърдена
готовността за по-нататъшно
развитие на гръцко-руското сът-
рудничество. "Със задоволство
бе отбелязано засилването на
сътрудничеството в търговско-
икономическата и хуманитарна-
та сфера. Обсъдени бяха акту-
ални въпроси на европейската
сигурност, както и обстановка-
та в Източното Средиземномо-
рие", се посочва в прессъоб-
щение на Кремъл.

Американски
прокурори
оттеглиха обвиненията срещу 11
от 15-имата охранители на тур-
ския президент Реджеп Ердо-
ган, които бяха обвинени в по-
бой на протестиращи пред ре-
зиденцията на турския посла-
ник във Вашингтон през май м.
г. Прокурорите още през ноем-
ври са помолили съдията да
свали обвиненията срещу че-
тирима охранители на Ердоган,
а на 14 февруари - ден преди
посещението на тогавашния
държавен секретар Рекс Тилър-
сън в Анкара, са били оттегле-
ни обвиненията срещу още 7
бодигардове, включително и
срещу ръководителя на служ-
бата за охрана на турския пре-
зидент.

Много мигранти
не споделят ценностите на ЕС
и не желаят да стават част от
европейското общество, заяви
премиерът на Дания Ларс Льо-
ке Расмусен в интервю за гер-
манския в. "Франкфуртер алге-
майне цайтунг". "Приветствам,
че мнозина млади мюсюлмани
постъпват в нашите универси-
тети, но остават твърде много
хора, които не споделят наши-
те ценности и не са част от на-
шето общество. Това представ-
лява опасност, особено когато
такива хора са съсредоточени
в определени градски райони
или общини", казва Расмусен.
На властите понякога се нала-
га да се сблъскват с факта, че
в страната живеят имигранти от
второ или трето поколение, ко-
ито не са интегрирани в общес-
твото. "Те живеят тук от 10, 20
или 30 години и не говорят дат-
ски. В Дания отдавна имаме
проблеми с паралелни общес-
тва в някои квартали", отбеляз-
ва датският премиер.

Данъчен служител
в Аржентина реши да си смени
пола по документи, както му
позволява законът в страната,
за да може да се пенсионира
на 60 г. като жена вместо на
65 като мъж. Така 59-годишни-
ят Серхио стана Серхия. Спо-
ред сайта ИнформаСалта този
разведен мъж, който живее на
семейни начала с млада жена,
е злоупотребил със законовата
възможност, която се дава на
травеститите да си сменят по-
ла по гражданско състояние,
без да си правят операция по
смяна на пола.

Снимки Пресфото БТА

Êîñîâñêèÿò ïàðëàìåíò ãëàñóâà
çà ãðàíèöàòà ñ ×åðíà ãîðà

Американският президент
Доналд Тръмп се закани, че
ще надвие на бой бившия
вицепрезидент Джо Байдън,
ако последният изпълни зап-
лахата си "да му хвърли як
пердах", предаде АП.

В реч в университет в
Маями Байдън подложи на
остра критика Тръмп, като
напомни за отправените му
обвинения в сексуален тор-
моз. Той спомена публику-
ван през 2005 г. видеозапис,
в който Тръмп се хвали пред
събеседник, че има успех
сред жените, на които се
харесвало, когато ги задя-
ва.

"Питаха ме дали бих ис-
кал да вляза в дебат с този

Òðúìï è Áàéäúí ñè ðàçìåíÿò
çàêàíè äà ñå ïåðäàøàò

Перуанският президент Педро Пабло Кучински обяви, че подава оставка
малко преди гласуване в парламента в Лима за негов импийчмънт.

Натискът над 79-годишния Кучински нарасна след разкрития за връзките
му с корумпираната бразилска строителна компания "Одебрехт".

Парламентът на Косово
най-сетне успя да ратифи-
цира в сряда вечерта спо-
разумението за демаркация
на границата с Черна гора
въпреки яростната съпроти-
ва на опозиционното наци-
оналистическо движение
„Самоопределение“, чиито
депутати на 4 пъти в сряда
пускаха сълзотворен газ в
залата в опит да провалят
гласуването, предаде АФП.

Това бе четвъртият опит
за гласуване по споразуме-
нието с Черна гора, което
е подписано още през 2015
г. и вече е ратифицирано
от Черна гора. Досега ко-
совският парламент не ус-
пя да събере необходимо-
то мнозинство от две тре-
ти, или 80 от общо 120 гла-
са. Ратифицирането му е
ключово условие на ЕС за
въвеждане на безвизов ре-
жим за косовски граждани.

"Топката сега е в двора
на Европейската комисия",
писа в Туитър президентът
Хашим Тачи, изразявайки
надежда за край на "десе-

тилетната изолация" на
страната. А премиерът Ра-
муш Харадинай увери депу-
татите, че "това гласуване

е един от най-важните въп-
роси за страната" и че ра-
тификацията са споразуме-
нието не застрашава тери-

торията на Косово.
При последния опит гла-

суването все пак се състоя
и за ратификацията гласу-
ваха точно необходимият
брой депутати - 80, против
бяха 11, а въздържали се ня-
маше. Това стана след об-
ръщението на еврокомиса-
ря по разширението Йоха-
нес Хан и настоятелните
призиви на посланиците на
САЩ и Германия, както и на
представителката на ЕС в
Косово Наталия Апостолова.

В хода на дебатите „Са-
моопределение“, което раз-
полага с 32-ма депутати, се
разцепи и част от тях явно
са се огънали пред натис-
ка и са подкрепили рати-
фикацията. Движението бе
категорично против спора-
зумението за границата с
аргумента, че то лишава Ко-
сово от 80 000 дка гори и
планински пасища. Негови-
те депутати няколко пъти в
миналото прибягваха до
сълзотворен газ, за да поп-
речат на гласувания по важ-
ни въпроси.  ç

джентълмен (Тръмп) и аз ка-
зах: Не!" - заяви Байдън
пред студентите, поддръжни-
ци на неговата Демократи-
ческа партия. - "Ако бяхме
ученици в горните училищ-
ни класове, бих го завел зад
физкултурния салон и бих му
хвърлил як пердах."

После Тръмп отвърна в
Туитър: "Лудият Джо Байдън
се опитва да се прави на
нахакано момче. А той
всъщност е умствено и фи-
зически слаб и въпреки то-
ва ме заплашва за втори
път с физическа разправа.
Но той не ме познава - вед-
нага ще бъде сразен и ще
лее горчиви сълзи. Не зап-
лашвай хората, Джо!" ç

Парламентът на Косово няколко пъти прекрати заседанието си в сряда,
след като опозиционни депутати хвърляха контейнери със сълзотворен
газ в залата. Полицията съобщи по-късно, че 7 депутати от движението
„Самоопределение“ са били арестувани след обиски и във връзка с
газовите атаки.
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Ñàðêîçè çàÿâè íà ðàçïèò â ïîëèöèÿòà,
÷å ãî îáâèíÿâàò áåç äîêàçàòåëñòâà

Èñêàò äà ìå ñúäÿò ñëåä ëúæè îò êðúãà
íà Êàäàôè, îïëàêà ñå åêñïðåçèäåíòúò

Бившият френски
президент Никола Сар-
кози заяви на разпит
пред магистрати в Нан-
тер край Париж, че е
жертва на клевета, пре-
даде АФП.

"От 11 март 2011 г.
живея в ада на тази
клевета", оплака се
Саркози, който подчер-
тава, че няма никакви
веществени доказател-
ства за отправените
срещу него обвинения.

Саркази беше раз-
питан по обвинения в
пасивна корупция, не-
законно финансиране
на предизборна кампа-
ния и незаконно полу-
чаване и притежаване
на либийски публични
средства. Обвиненията
по този случай бяха
повдигнати преди 5 го-
дини.

Саркози заявява, че
е обвинен без никакви
веществени доказател-

Ïðåçèäåíòúò Êèñêà íàçíà÷àâà Ïåòåð
Ïåëåãðèíè çà ïðåìèåð íà Ñëîâàêèÿ

Словашкият президент
Андрей Киска назначи за
премиер Петер Пелегрини
от партията "Посока-Соци-
алдемокрация" (Смер), пре-
даде ТАСС.

След като държавният
глава връчи на Пелегрини
указа за назначението, за-
почна процедурата по наз-
начаването на министрите.

Новото правителство,
което бе съставено след
оставката на кабинета на
премиера Роберт Фицо,
трябва в срок от 30 дни
да представи програмата
си пред Националния съ-
вет (парламента).

След това новият каби-
нет ще бъде подложен на
вот на доверие.

63-годишният бивш президент Никола Саркози (вдясно) напуска полицейския участък в Нантер
край Париж, където бе разпитван във вторник и сряда. Според телевизия Бе Еф Ем разпитът му
е продължил общо 25 часа.

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей произнася, без да чете, речта си в Техеран,
предавана на живо по държавната телевизия: "Американците твърдят, че имат огромен
принос за разгрома на терористичната групировка "Ислямска държава", но това е чиста
лъжа", подчерта иранският духовен лидер.

Петер Пелегрини, който заменя Роберт Фицо като премиер, говори пред журналисти в
Братислава. Въпреки оставката на Фицо и новите промени в изпълнителната власт за петък
в Словакия са насрочени нови протести. Много словаци не вярват, че новото правителство
ще осигури честно разследване на убийството на журналиста Ян Куциак, докато на власт е
партията Смер.

Снимки Пресфото БТА

ства, въз основа на
изявления на бившия
либийски диктатор Му-
амар Кадафи и негови
приближени, както и на
френско-либийския
посредник Зиад Такие-
дин.

"Неведнъж е доказа-
но, че Такиедин е полу-
чавал пари от либийс-
ката държава", добави
Саркози, според кого-
то Такиедин не е дока-
зал, че се е срещал с
него в периода 2005 -
2011 г.

Саркози изтъкна съ-
що, че в 24-те часа на
задържането си е опи-
тал с всички сили да по-
каже, че не съществу-
ват тежки и убедител-
ни улики срещу него,
които са условие за
повдигането на обвине-
ние.

Според бившия
френски държавен гла-
ва документът, който е

Управляващата партия
Смер избра Пелегрини да
смени Фицо, който бе при-
нуден да подаде оставка
миналата седмица под на-
тиска на масови протес-
ти, избухнали след убийс-
твото на разследващия
журналист Ян Куциак, пи-
сал за връзки между по-
литици и бизнесмени в
Братислава.

Президентът Киска ка-
за по-рано, че все още не
е напълно удовлетворен от
новото предложение на
Пелегрини за министри, но
все пак ще назначи пра-
вителството, защото вече
е изчерпал правомощията
си като президент. Новият
кандидат за вътрешен ми-

нистър е Томаш Друкер,
досега министър на здра-
веопазването.

Друкер ще смени на
поста Роберт Калиняк, кой-
то участва в 3 кабинета на
Фицо.

За нов министър на
здравеопазването е пред-
ложена Андреа Калавска,
която в момента е държа-
вен секретар в това ве-
домство. В кабинета ще
има още трима нови ми-
нистри: Рихард Раши като
вицепремиер за инвести-
циите, който поема поста
от Пелегрини, Габор Гал -
за министър на правосъ-
дието, и Любица Лашако-
ва като министърка на кул-
турата. ç

послужил като повод за
разследването срещу
него, е неубедителен, а
на обвинилия го Такие-
дин не може да се вяр-
ва поради миналото му.

"Осъзнавам, че това,
в което съм заподоз-
рян, е тежко", заяви
Саркози, призовавайки
магистратите да преце-
нят каква несправедли-
вост би било да бъде
съден поради манипу-
лация на Кадафи или
негови приближени.

Саркози бе прези-
дент от 2007 до 2012 г.
В първата година от
мандата си той прие
Муамар Кадафи в Па-
риж на държавно посе-
щение.

През 2011 г. обаче
Саркози подкрепи въз-
душните удари на НА-
ТО над Триполи в по-
мощ на бунтовници, ко-
ито свалиха от власт и
убиха Кадафи.ç

Иран изигра важна ро-
ля за разгрома на "Ислям-
ска държава" в района на
Близкия изток, каза в Те-
херан върховният лидер на
страната аятолах Али Ха-
меней в реч, цитирана от
Ройтерс.

Шиитски мюсюлмански
Иран води регионална бор-
ба за надмощие със сунит-
ската мюсюлманска Сау-
дитска Арабия, прераснала
във войни в Сирия и Йе-
мен, както и в остро поли-
тическо съперничество в
Ирак и Ливан.

Техеран обвинява Рияд,
че подкрепя екстремистка-
та сунитска групировка "Ис-
лямска държава" (ИД), но
саудитците отричат това.

Àÿòîëàõ Àëè Õàìåíåé: Èðàí èçèãðà âàæíà ðîëÿ çà ðàçãðîìà íà "Èñëÿìñêà äúðæàâà"
"Ислямската република

донесе стабилност в по-го-
лямата част на региона. То-
ва са големи постижения",
заяви Хаменей. Той обви-
ни САЩ, че фактически са
създали ИД", и каза, че Ва-
шингтон е неспособен да
установи стабилност в ре-
гиона. Той даде за пример
американското военно при-
съствие в Афганистан, къ-
дето американските войс-
ки водят борба с талибан-
ските екстремисти сунити
от над 16 г.

В същото време прези-
дентът на страната Хасан
Рохани каза, че Иран се
нуждае от смяна на поко-
ленията на висшите ръко-
водни постове. Именно

младежта постепенно ще
определи бъдещето на
страната.

"Хората, които сега са
начело, са вече на възраст,
при която нямат поглед в
по-далечното бъдеще", по-
сочи Рохани.

Самият Рохани е на 69
години, а повечето ключо-
ви постове в Иран са зае-
ти от хора над 70-те. Зас-
таряващото ръководство и
липсата на желание за ре-
форми са сред причините
за социалното напрежение
в страната, а младите хо-
ра все повече обръщат
гръб на строгото тълкува-
не на исляма и предпочи-
тат по-западен начин на
живот. ç
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Юношеският национа-
лен отбор на България до
19 години спря големия
фаворит Испания на
старта на Елитния кръг за
финалите на Евро 2018
година във Финландия.
Младите "лъвове" завър-
шиха 0:0 срещу домакини-
те на стадион "Гийермо

Ìëàäèòå "ëúâîâå"
ñïðÿõà Èñïàíèÿ

Амор" в Бенидорм. Голям
мач изигра вратарят
Димитър Шейтанов, който
буквално заключи вратата
си за талантите на Барсе-
лона, Реал (Мадрид),
Севиля, Манчестър Сити и
Монако.

Тимът на Ангел Стой-
ков, който попадна в най-

Григор Димитров ще започне
участието си на турнира от се-
риите "Мастърс" в Маями с мач
срещу Максимилиан Мартерер.
22-годишният германец елими-
нира първата ракета на Унгария
Мартон Фучович с 6:4, 6:4, а
във втория кръг ще срещне най-
добрия български тенисист, кой-
то е поставен под №3 в схема-
та.

Двубоят между Мартерер и
Фучович продължи малко пове-
че от час. Левичарят от Нюрн-
берг разчиташе на мощна игра
от дъното на корта и това му
донесе успех.

Мартерер в момента е №73
в ранглистата. Висок е точно
колкото Григор Димитров - 191
см, но за разлика от него играе
с лява ръка и изпълнява бек-
хенд с две ръце. Мартерер при-
тежава изключително агресивен
стил на игра. Обича бързите ра-
зигравания и кратките точки.

Първата поява на Григор в
Маями ще е днес. Миналата го-
дина той отпадна във втория кръг
от аржентинеца Гуидо Пея. Ди-
митров вече близо седмица се
готви в Маями. Ден преди да за-
почне надпреварата той  напра-
ви официална тренировка с
Брадли Клан. 27-годишният аме-
риканец е №163 в световната
ранглиста и е левичар, какъвто
е и първият опонент на Григор
от основната схема - Максими-
лиан Мартетер.

Ãðèãîð Äèìèòðîâ çàïî÷âà ñðåùó ãåðìàíåö â Ìàÿìè
При дамите изненадите за-

почнаха още от началото на тур-
нира. Японката Наоми Осака
елиминира осемкратната шам-
пионка Серина Уилямс (САЩ) в
първия кръг на турнира с награ-
ден фонд 7,97 милиона долара.
Осака спечели с 6:3, 6:2 за 77
минути и продължи серията си
на осем поредни успеха, след
като през миналата седмица бе
крайна победителка в Индиън
Уелс.

"Бях много нервна при изли-
зането на корта. Серина е лю-
бимата ми тенисистка. За мен
беше като сбъдната мечта да иг-
рая срещу нея. Много съм щас-
тлива, а още по-щастлива съм,
че успях да я победя", коменти-
ра Осака.

"Серина е една от причината
да започна да се занимавам с
тенис. Гледала съм я толкова
много пъти по телевизията и ви-
наги съм била за нея. Трябваше
да се опитам да се откъсна от
мисълта, че играя срещу Сери-
на и да си представям, че сре-
щу мен е обикновен съперник.
Това беше доста трудно", допъл-
ни 20-годишната японка.

Във втория кръг Осака ще иг-
рае срещу поставената под но-
мер 4 Елина Свитолина (Украй-
на).

Женският волейболен отбор
на Марица се наложи с 3:0 гей-
ма над Левски в първа среща от
финалния плейоф за титлата на
женското първенство на Бълга-
рия. След този успех пловдивс-
кият тим е на победа от четвър-
та поредна шампионска титла.

Вторият двубой от серията е
на 25 март в София, а евентуа-
лен трети решителен мач ще се
играе на 28 март в Пловдив.ç

Ìàðèöà íà
ïîáåäà îò
òèòëàòà

тежката група 6, излезе
още на старта срещу
основния фаворит и
домакин на групата -
Испания. Домакините
започнаха с четирима
футболисти от школата на
Барселона - Пеня, Миран-
да, Барено и Руис, двама
представители имаха Реал

- Сабарте и Торес, както и
Севиля - Посо, Берокал,
докато капитанът Морла-
нес е талант на Виляреал,
изгряващата звезда на
Манчестър Сити Брахим
Диас носеше десетката, а
един футболист беше от
Райо Валекано - Франсис-
ко Торес.

Футболистите на Ангел
Стойков бяха принудени
основно да се бранят, но
с дисциплинирана игра
успяха да спрат съперни-
ка. Вратарят Димитър
Шейтанов направи поло-
вин дузина спасявания, а
испанците изпълниха 13
корнера и отправиха
общо 25 изстрела, но
повечето бяха неточни.
Най-близо до попадение
за иберийците бяха Хуан
Берокал още във втората
минута и Серхио Гомес
малко преди края. "Трико-
льорите" отправиха само
един точен удар, но
успяха да удържат равенс-
твото.

Така България записа
първа точка в тази изклю-
чително тежка група, в
която са още Франция и
Белгия. "Петлите" победи-
ха с 3:2 Белгия, след като
губеха с 0:2 до 81-вата
минута.

Следващите мачове на
24 март са: от 13 часа
България - Франция и от
19 часа - Испания - Бел-
гия. Само първият отбор в
крайното класиране отива
на европейско първенст-
во, а България мечтае за
второ поредно участие,
след като бе сред 8-те
най-добри в Грузия през
2017 година.ç

Трикратната шампионка Вик-
тория Азаренка (Беларус) стар-
тира с успех с 6:3, 6:0 над пред-

Японката Наоми Осака елиминира осемкратната шампионка Серина Уилямс (САЩ), която е и с 16 години
                                                  по-голяма от нея                             Снимка Пресфото БТА

ставителката на домакините Кат-
рин Белис в едва втория си тур-
нир в последните осем месеца.

Азаренка ще играе във втория
кръг срещу номер 14 Медисън
Кийс (САЩ).ç

Ëîêîìîòèâ
(Íîâîñèáèðñê)
ïðîäúëæàâà
íàïðåä

Селекционерът на нацио-
налния ни волейболен отбор
Пламен Константинов и во-
деният от него руски тим Ло-
комотив (Новосибирск) про-
дължават напред в следва-
щата фаза на плейофите на
Шампионската лига. След
скандално загубения първи
мач момчетата на Констан-
тинов надиграха у дома бел-
гийския гранд Нолико (Маа-
сейк) с 3:1 (25:18, 25:22,
19:25, 26:24) гейма в мач-
реванш на най-престижния
евротурнир.

Така след загубата с 0:3
в първата среща между два-
та отбора се стигна до "зла-
тен" гейм, в който "железни-
чарите" успяха да се нало-
жат с 15:12 и да продължат
напред.ç

Вратарят Димитър
Шейтанов "заключи"
вратата на България



ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ 23.03.2018
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

22



ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ 23.03.2018
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

23
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

София 1301
ул. „Позитано“ 20

Тел. 946-19-02, факс 944-26-26
email - zemia_core@abv.bg

web - zemia-news.bg

ИЗДАТЕЛ
Проф. Светлана ШАРЕНКОВА

Управител на КООПМЕДИЯ ООД
943-46-64

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ
944-10-20

Теофан ГЕРМАНОВ
Ваня БОЮКЛИЕВА

Главен редактор
Теофан ГЕРМАНОВ

Зам. главен редактор
Гаврил ГАВРИЛОВ

Зам. главен редактор
Ивайло ДИМАНОВ

Отговорен секретар
Бони НЕМСКИ

Редактор на приложение
„КИТАЙ днес“

Петър ГЕРАСИМОВ

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Любомир СТОИМЕНОВ

ИКОНОМИКА, ЗЕМЕДЕЛИЕ,
КООПЕРАЦИЯ

Петър ХАДЖИЕВ

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА
Володя СТРАТИЕВ – зав. отдел

Петър ПЪДЕВ

КУЛТУРА
zemia_kultura@abv.bg
Теменужка ХРИСТОВА

СПОРТ
zemia_sport@abv.bg
Гаврил ГАВРИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Бони НЕМСКИ
ТВ програма,

За дома

Володя СТРАТИЕВ
Голямата политика

Теменужка ХРИСТОВА
Съботник

Теофан ГЕРМАНОВ
Патриот

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
944-10-26

РЕКЛАМА
944-10-26

reklamenotdel_zemia@abv.bg
Рекламите и обявите се заплащат

авансово по банковата сметка

или в брой

БАНКОВА СМЕТКА
Райфайзенбанк АД, София

IBAN BG35RZBB91551081932010
Банков код BIC RZBBBGSF

„КООПМЕДИЯ“ ООД

Счетоводство, Каса
944-10-26

Печат Алианс Медиапринт

Вестник ЗЕМЯ
е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

Основател и първи главен редактор
Коста АНДРЕЕВ (1990-2002)

Главен редактор
Горан ГОТЕВ (2011-2013)

ÇÅÌß
ÁÍÒ 1

05.00 Още от деня /п/
06.00 Денят започва Сутрешен инфор-

мационен блок с водещи Юлия
Наева и Иво Никодимов

09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура Инфор-

мационен културен блок с воде-
щи Анна Ангелова и Димитър
Стоянович

11.00 Зелената линейка Здравно риа-
лити с водеща Ива Димитрова

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Светът на Япония: Моменти от

Ишикава
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Вяра и общество с Горан Благоев

/п/
14.00 Константин Философ 6-сериен

тв филм /България, 1982г./, 1
серия, режисьор Георги Стоя-
нов, в ролите: Руси Чанев, Марин
Янев, Наум Шопов, Ицхак Финци
и др.

15.10 Сагуа - сиамската котка анима-
ционен филм

15.35 Семеен бизнес тв филм
/26, последен епизод/

16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Специализирано предаване за хо-

ра с увреден слух
16.40 Как се прави? документална по-

редица
17.25 Светът е 7 Предаване за събити-

ята от международната политика
с водещи Евгения Атанасова-
Тенева и Йоана Левиева-Сойър

17.55 Зелена светлина
18.00 По света и у нас Информационна

емисия
18.15 Още от деня коментарно преда-

ване
19.00 Денят, който промени живота на

Мис Петигрю тв филм /2, после-
ден епизод/

19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас Информационна

емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев Об-

зорно политическо предаване
22.00 SS Британия тв филм /2 епизод/
23.00 По света и у нас Информационна

емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Концерт на джаз формация "Джа-

бе" /Унгария/ Джаз фестивал
"Банско 2017"

00.35 Денят започва с Култура /п/
02.15 Колекцията тв филм /8, последен

епизод/п/ (14)
03.10 Семеен бизнес тв филм /26,

последен епизод/п/
03.35 Как се прави? документална по-

редица/п/
04.20 Зелената линейка /п/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./- публицистич-
но предаване

06.00 "Легендата за Кора" - анимация
06.30 "Тази сутрин" - информационно

предаване
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Алексан-
дър Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави" /п/- вечерно

ток шоу
13.30 Премиера: "Любов под наем" -

сериал, с. 1, еп. 88
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сери-

ал, с.1, еп.41
16.00 Премиера: "Лекар в планината" -

сериал, с.10, еп. 1
17.00 bTV Новините

17.30 "Лице в лице" - публицистично
предаване с водещ Цветанка Ри-
зова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Скъпи наследници" -

сериал, с.1, еп. 50
19.00 bTV Новините - централна еми-

сия
20.00 Премиера: "Сега и завинаги" -

сериал, с. 2, еп. 81
21.00 Премиера: "Столичани в повече"

- сериал, с.12, еп.4
22.00 "Комиците и приятели" - коме-

дийно шоу
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно ток

шоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Кости"- сериал, с.9, еп. 17
01.00 "Шест сестри" /п./- сериал
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Стъклен дом"- сериал, с.1, еп.26

bTV Action

05.15 "Последователите" - сериал, с.3,
еп.6

06.00 "Легендата за Кора" - анимация
08.00 "Кости" - сериал, с.9, еп.24
09.00 "Библиотекарите" - сериал, с.3,

еп. 1
10.00 "Час Пик" - сериал, с.1, еп.5
11.00 "Извън играга" - сериал, с.7, еп.5
12.00 "Стрелата" - сериал, с.4, еп. 16
13.00 "Този див, див запад" - екшън,

уестърн, комедия, (САЩ, 1999),
режисьор - Бари Зоненфелд, ак-
тьори - Уил Смит, Кенет Брана,
Салма Хайек, Кевин Клайн, Бай
Линг, М. Емет Уолш

15.00 "Кости" - сериал, с.10, еп.1
16.00 "Библиотекарите" - сериал, с.3,

еп. 2
17.00 "Стрелата" - сериал, с.4, еп. 17
18.00 "Извън играта" - сериал, с.7, еп.6
19.00 "Час Пик" - сериал, с.1, еп. 6
20.00 Премиера: "Последният кораб" -

сериал, с.3, еп.6
21.00 bTV Новините - централна еми-

сия
22.00 "Синята бездна" - екшън, трилър,

ужас, (САЩ,1999)., режисьор -
Рени Харлин;

00.00 "Последният кораб" - сериал,с.3
еп.6

01.00 "Час пик" - сериал, с.1, еп. 6
02.00 "Кости" - сериал, с.10, еп.1
03.00 "Стрелата" - сериал, с.4, еп.17
04.00 "Извън играга" - сериал, с.7, еп.6

bTV COMEDY

05.00 "Загадките на Лора" /п./ - сериал
06.00 "Кое е това момиче" - сериал, с.3
07.00 "Загадките на Лора" - сериал
08.00 "По средата" - сериал, с.5
09.00 "Столичани в повече" - сериал
10.00 "Принцесите на Родеото" - семе-

ен (Бразилия, 2012), режисьор -
Тимъти Армстронг, актьори - Бай-
ли Медисън, Дъста Кимзи, Ри-
чард Леви и др.

12.00 "Бруклин 99" - сериал
13.00 "Щурите съседи" - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" - сери-

ал
15.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
16.00 "Приятели" - сериал
17.00 "Столичани в повече"- сериал,

с.10
18.00 "Щурите съседи" - сериал, с.3
19.00 "Загадките на Лора" - сериал, с.2
20.00 "Стъпка по стъпка" - сериал, с.1
21.00 "Приятели" - сериал, с.3
22.00 "Двама мъже и половина" - сери-

ал, с.11
23.00 "Бруклин 99" - сериал, еп. 3,4
00.00 "Принцесите на Родеото" - семе-

ен (Бразилия, 2012), режисьор -
Тимъти Армстронг, актьори - Бай-
ли Медисън, Дъста Кимзи, Ри-
чард Леви и др.

02.00 "Кое е това момиче" - сериал
03.00 "По средата" /п./ - сериал
04.00 "Бруклин 99" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" - сериал,
с.3, еп.9

07.15 "Вътрешна сигурност" - сериал,
с.3, еп.10

08.15 "Отново и отново" - сериал, еп.3
09.30 "Това не си ти" - драма

(САЩ, 2014), режисьор -
 Джордж К. Улф, актьори - Хи-
лари Суонк, Ейми Росъм, Джош
Дюамел, Стефани Беатриз,
Джейсън Ритър, Джулиан Мак-
Меан и др.

12.00 "Вътрешна сигурност " - сериал,
с.3, еп.11

13.15 "Вътрешна сигурност " - сериал,
с.3, еп.12

14.20 "Отново и отново" - сериал, еп.4
15.30 "Затворници" - криминален, дра-

ма, трилър (САЩ, 2013), режи-
сьор - Денис Вилньов, актьори
- Хю Джакман, Пол Дано, Джейк
Джиленхол, Мария Бело, Вайо-
ла Дейвис, Мелиса Лео и др.

18.30 "Номер 42-ри" - драма, биогра-
фичен, спортен (САЩ, 2013),
актьори - Чадуик Босман, Хари-
сън Форд, Кристофър Мелони,
Джуд Тейлър

21.00 "Бандата на Оушън 3" - коме-
дия, трилър, драма, криминален
(САЩ, 2007), режисьор - Сти-
вън Содърбърг, актьори -
Джордж Клуни, Брад Пит,  Мат
Деймън,  Ал Пачино, Еди Джей-
мисън, Скот Каан, Кейси Аф-
лек, Бърни Мак и др.

23.30 "Мръсни пари" - криминален, дра-
ма (САЩ, 2014), актьори - Том
Харди, Нуми Рапас, Джеймс Ган-
долфини, Матиас Шьонертс, Джон
Ортиз, Елизабет Родригез,
Джеймс Фречвил и др.

01.45 "Убиец на пътя 3" - ужас, три-
лър(САЩ, 2004), режисьор -
Деклан Обрин, актьори - Кен
Кирзингър, Джеси Хъч, Бен Хо-
лингсуърт, Джианаполо Венута,
Кирстен Праут и др.

03.45 "Отново и отново" - сериал, еп.4

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Часът на Милен Цветков" - пре-
даване на NOVA /п/

06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
11.30 "Бон Апети" - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Войната на розите" - сериен

филм

13.30 "Остани с мен" (премиера) - се-
риен филм

14.30 "Прости ми" (премиера) - сериен
филм

16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериен

филм
17.30 "Господари на ефира" - забавно

предаване /п/
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

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

телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна

емисия
20.00 "Откраднат живот: Критична точ-

ка" (премиера) - сериен филм, 5
сезон

21.00 "Полицаите от края на града"
(премиера) - комедиен сериал

23.00 "Господари на ефира"
23.30 Новините на NOVA
00.00 "Часът на Милен Цветков"
01.00 "Черният списък" - сериен филм,

1 сезон
02.00 "Непростимо" - сериен филм
04.00 "Ритъмът на мечтите" - сериен

филм

Êèíî Íîâà

06.00 "Драга фамилия" - сериал, сезон
1

07.30 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал /п/

08.30 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, сезон 1 /п/

11.00 "Джоуи" - семеен филм с уч. на
Джейми Крофт, Алекс Маккена,
Харолд Хопкинс, Тони Бригс и
др.

13.20 "Няма да се предадем" - драма с
уч. Вайола Дейвис, Маги Джи-
ленхол, Ланс Ридик, Роузи Пе-
рес, Холи Хънтър, Оскар Айзък,
Емили Алин Линд и др.

15.50 "Щрак" - комедия с уч. на Адам
Сандлър, Кейт Бекинсейл, Крис-
тофър Уокън, Дейвид Хаселхоф,
Хенри Уинклър, Шон Остин, Дже-
нифър Кулиджи др. /п/

18.00 "Касъл" - сериал, сезон 5
19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити

сериал
20.00 "От местопрестъплението: Мая-

ми" - сериал, сезон 8
21.00 "Десперадо" - екшън с уч. на

Антонио Бандерас, Салма Хайек,
Стив Бушеми, Карлос Гомез, Ку-
ентин Тарантино, Хоаким де Ал-
мейда, Чийч Марин и др.

23.10 "От местопрестъплението: Мая-
ми" - сериал, сезон 8 /п/

00.10 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, сезон 1

Тв програма - петък, 23 март ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Сняг
Днес с прекъсвания преваляванията ще

продължат в много райони. Температурите
в Дунавската равнина ще останат около
нулата, но  на юг ще се повишат и в из-
точната част на Горнотракийската низина ще са до 4-6 градуса,
като там ще превалява дъжд.

В събота преваляванията постепенно ще отслабват и в север-
ните райони ще спират. Все още ще вали предимно на места в
южната половина и в планините. Минималните температури ще
са от минус 3 до плюс два градуса. Дневните стойности ще са от
около нула градуса в Лудогорието до 6-8 в крайните южни райо-
ни.

В неделя ще има променлива облачност, само на места със
слаби превалявания от дъжд. Сутрин все още ще бъде студено, с
минимални температури от около минус 5 в централните северни
райони до 3 на юг. Максималните температури ще бъдат от 1-2
на север  до 10 градуса в югозападните райони.

bTV Cinema, "Номер 42-ри" - драма, биографичен, спортен,
с Чадуик Босман, Харисън Форд, Кристофър Мелони,

Джуд Тейлър, 18.30 ч.
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Нападателят Андрей
Гълъбинов отпада от
състава на Петър Хубчев
за контролите срещу
Босна и Херцеговина и
Казахстан поради конту-
зия, а на негово място
няма да бъде повикан
друг футболист. Играчът
на Дженоа получи травма
по време на тренировка
на националния тим в
Разград и след преглед с
ехограф бе установено,
че има лекостепенно
разтежение на адуктор.

България се изправя
срещу Босна и Херцего-
вина днес от 19 часа на
стадион "Лудогорец Аре-
на" в Разград, а три дни
по-късно е двубоят с
Казахстан на стадион
"Панчо Арена" във Фелчут,
Унгария. И двете контро-
ли ще бъдат предавани
директно по БНТ.

Селекционерът на
националния отбор по
футбол на Босна и Херце-
говина - хърватската
легенда Роберт Просинеч-
ки, пристига в България с
голяма част от звездите
на тима, но някои от
познатите лица на бос-

Отборът на Босна пристига с футболисти от Ювентус,
Арсенал и Рома за контролата с България

Íàêðàòêî

:

Веселин Цинзов спечели
трета титла
на държавното първенство по
ски бягане в Банско. Той беше
най-бърз на 10 километра
свободен стил на писта
"Бъндерица" с време 27:43.2
минути. Цинзов изпревари с
43.6 секунди Станимир
Беломъжев. Това е трето злато
за Цинзов от шампионата след
победите му на 10 километра
класически стил и в преследва-
нето. При жените на 5 километ-
ра свободен стил първа
финишира Стефани Попова.
Милена Тодорова остана втора
на 16,0 секунди, а трета на
43,2 секунди завърши Мария
Здравкова.

Барселона без
Александър Везенков
в състава загуби с 91:95 при
гостуването си на Уникаха
(Испания) в мач от 27-ия кръг
на баскетболната Евролига.

Неймар може да
премине в Реал,
заяви капитанът на Барселона
Андрес Иниеста. "Знам, че Реал
(Мадрид) иска да привлече най-
добрите в света. Кралският
клуб ще е по-добър с Неймар,
защото той е сред най-добрите
в света", каза Иниеста. Той
открито говори за колебанието
си дали да продължи да играе
на "Камп Ноу" след края на
настоящия сезон. "Остават
няколко седмици, в които
трябва да взема едно от най-
важните решения в кариерата
си - да остана или да си тръгна.
Разбирам, че вече съм на
определена възраст, нещата се
променят", сподели
33-годишният футболист.

ненския футбол липсват.
На първо място прави
впечатление отсъствието
на вратаря на английския
Борнемут Асмир Бегович,

който е обявен за конту-
зен, докато в Англия няма
такава информация. Не са
повикани 34-годишният
ветеран Сеяд Салихович

Àíäðåé Ãúëúáèíîâ îòïàäíà
îò ñúñòàâà íà Ïåòúð Õóá÷åâ

от Хамбургер ШФ, както и
Марио Вранчич от Норич
и Амер Гояк от Динамо
(Загреб). Феновете пък
най-много се ядосват, че
Просинечки не е изпра-
тил покана до Ясмин
Мешанович, който е
играч на словенския
Марибор.

Трима от футболистите
все още чакат своя
първи мач с национална-
та фланелка. Това са
Йозо Шимунович (Сел-
тик), Дени Милошевич
(Коняспор) и Смаил
Превляк (Матерсбург).

Сред изявените имена
са Тони Шунийч (Динамо
Москва), Ервин Зукано-
вич (Дженоа, Италия),
Сеад Колашинац (Арсе-
нал, Англия), Ермин
Бичакчич (Хофенхайм,
Германия), Самир Меми-
шевич (Грьонинген, Хо-
ландия), Миралем Пянич
(Ювентус, Италия), Муха-
мед Бешич (Мидълзбро,
Англия) и Един Джеко
(Рома, Италия). ç

Рекорден брой гимнастички ще участват на
Световната купа по художествена гимнастика в
София, която ще се проведе от 30 март до 1
април в столичната зала "Арена Армеец". 57 гра-
ции от 34 държави са заявили участие в надп-
реварата, като сред тях са почти всички звезди
от световния елит в този спорт. И тази година
България е една от четирите страни, които ор-
ганизира турнир от най-висок ранг през сезо-
на, като наградният фонд е 29 500 швейцарски
франка.

 "Очаква ни много тежка битка - и Италия, и
Украйна са абсолютни фаворити за медал. Ис-
пания, както я нямаше на картата три години,
се бориха за медал на Олимпиадата в Рио. И
сега отново набират сила. Предстои ни трудна
и тежка битка. Ние сме с най-силната програ-
ма, просто трябва да я изиграем без грешка,
което изисква концентрация и много работа",
коментира шефката на федерацията Илиана Ра-
ева каква ще бъде борбата за отличията при
ансамблите.

 В индивидуалната надпревара България ще
бъде представена от Катрин Тасева и Боряна
Калейн. "Невяна Владинова е в много добро
състояние с оглед тежката травма, която има-
ше. Тя тренира на много сериозни обороти и
нашите планове са евентуално да участва на
Световната купа в Песаро. Видяхте какъв фу-
рор направиха и Катрин Тасева, и Боряна Ка-
лейн. Дори и Петя Борисова, която вече не е
толкова щастлива, че е взела само бронзов
медал в Киев. Миналата година беше щастие
всеки медал, а сега вече не сме доволни. Не-
щата са добре, само децата да са живи и здра-
ви", допълни още Илиана Раева. ç

Ðåêîðäåí áðîé ãèìíàñòè÷êè
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29-годишният нападател на италианския Дженоа Андрей Гълъбинов няма
да играе за България в контролите срещу Босна и Херцеговина и

Казахстан

Олимпийските шампиони Альона Савченко и Бруно Масо (Германия, на снимката) спечелиха кратката програма при
спортните двойки на световното първенство по фигурно пързаляне в Милано. Двукратните европейски шампиони и

бронзови медалисти от шампионата на планетата за 2017 година Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Русия) заеха
второто място, а трети са Ванеса Джеймс и Морган Сипре (Франция).

                                                                                                                     Снимка Пресфото БТА


