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Ще ни донесат ли евро-
изборите комисар
по демокрацията
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Последната кръгла
годишнина на НАТО

Валентин Хаджийски
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ПРИЛОЖЕНИЕ Къдринка Къдринова

Посещението при лекар на първо място има и успо-
кояващ ефект въпреки тревогите на болните и на род-
нините. То дава надежда за благоприятен край на забо-
ляването. Посещението НА лекар обаче е малко по-
различно. Напоследък посещенията на медицински ра-
ботници - лекари, сестри, санитари, под прозорците на
властта не носят само надежда на недоволните от ми-
зерните заплати служители на Ескулап, от още по-ми-
зерните условия на труд и от опосканите щатове заради
напускане на всякакви медицински специалисти. Неза-
висимо дали става дума за елитни болнични заведения
като единствената педиатрична болница в София, или
лечебници в Бургас, Сливен, Айтос или Карнобат. Защо-
то техните протести не са първите, а вече са периодич-
ни, но все така нечути от властниците. Според горчивия
опит на негодуващите лекари пари има и винаги е има-
ло, но въпросът е как се разпределят. А има и отчетливи
опити да се настройват едни срещу други медицински
специалисти от държавни и частни болници, както и
лекари срещу сестри. Опитът на недоволните е вгорчен
от постоянните все по-безплодни срещи с висши дър-
жавни чиновници, които непрекъснато обещават мед и
масло според думите им, но зад думите им иде пустиня,
много често без никаква надежда за честните професи-
оналисти в болничните заведения.

Íàäåæäà?

вропейският парламент публикува вчера
нова серия от прогнози за разпределени-
ето на местата в следващия Европарла-
мент, предаде БНР.

Според прогнозата за България ГЕРБ
и БСП ще пратят по шестима евродепу-
тати в новия ЕП в резултат на изборите
на 26 май. ДПС ще имат двама предста-
вители, а ВМРО, "Демократична Бълга-
рия" и "Воля" - по един. За първи път в
проучване на ЕП БСП има, макар и

ÁÑÏ ïðåä

9
7
7
0
8
6
1
2
3
1
0
0
4

>
6

7
0

0
0

Å

Любомир
ЦАНКОВ

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÂßÒÑÂßÒ

Ïóòèí ùå ñå
ñðåùíå ñ Êèì
Севернокорейският ли-
дер Ким Чен-ун ще по-
сети Русия до края на
този месец и ще се
срещне с президента
Владимир Путин, съоб-
щи вчера Кремъл. Ви-
зитата ще се осъщест-
ви през втората поло-
вина на април по пока-
на на Путин, се уточня-
ва в текста. Това ще е
първата среща между
Ким Чен-ун и Владимир
Путин. Севернокорейски-
ят лидер се срещна ве-
че два пъти с амери-
канския президент До-
налд Тръмп, като пос-
ледната беше през
февруари. ç

Íàöèîíàë
òðåíèðà ñ ÖÑÊÀ
Националът Петър Занев
се появи на базата на
ЦСКА в Панчарево и се
включи във вчерашната
тренировка на отбора.
Преди няколко седмици
защитникът разтрогна до-
говора си с руския Ени-
сей и вече е свободен
агент. Занев няма право
в момента да подпише с
ЦСКА и да се включи в
официалните мачове на
тима. Той ще изчака края
на сезона и най-вероят-
но ще започне лятна
подготовка с "червените".
Ако не си намери отбор
в чужбина, националът
ще сключи договор с
клуба от Борисовата гра-
дина. ç

Îôèöèàëíà ïðîãíîçà íà
Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò
çà ïðúâ ïúò îò÷èòà, ÷å
ñîöèàëèñòèòå èìàò ïðåäíèíà
ïðåä óïðàâëÿâàùèòå

Боите за яйца и козунаците са пълни с Е-та
и алергени, показват последните проверки на
"Активни потребители". Според проучването в
един купешки козунак  средно се влагат по 6 Е-
та. В 11 от 16 проверени великденски печива
липсват истински яйца, мляко и масло, а те са
заменени с яйчен меланж, суроватка и палмово
масло, казва Сергей Иванов от "Активни пот-
ребители".  Според диетолози, макар и разре-
шени, много от оцветителите водят до пробле-
ми за здравето ни.

Ïî 6 Å-òà
â êóïåøêèòå
êîçóíàöè
Ìíîãî îò îöâåòè-
òåëèòå çàñòðàøàâàò
çäðàâåòî íè, ñèíÿòà
áîÿ íàé-âðåäíà < 5

Пловдив. Ученици от училищата по изкуства изрисуваха великденски яйца в градинката пред кметството. Те украсиха
10 празнични яйца, всяко с височина 1,20 метра. Снимка Пресфото БТА

ÃÅÐÁ
крехка, преднина пред ГЕРБ - социалис-
тите взимат 32,8%, а управляващата
партия - 32,7%. На ниво ЕС Европейска-
та народна партия (ЕНП) ще остане най-
големият блок със 180 евродепутати,
следвана от социалистите и демократите -
149. От ЕП уточняват, че са използвани
само анкети от надеждни източници.

В случая с България са използвани
проучвания на агенциите "Медиана" и
"Алфа рисърч". ç
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Народното събрание
прие Годишния доклад за
работата на омбудсмана
за 2018 г. след три часа
представяне и обсъждане.
Решението беше взето със
78 гласа "за" и три гласа
"въздържал се", предаде
БТА. През миналата година
са подадени 12 890 жалби
на граждани, 24 634 души
са преминали през прием-
ните на омбудсмана, 36
892 души са потърсили
съдействие от институция-
та. Това е повече от два
пъти нарастване на жалби-
те на гражданите спрямо
2015 г. и шест пъти повече
в сравнение с 2009 г.,
отчете пред депутатите

Îò÷èòà ñå óâåëè÷åíèå íà
æàëáèòå ñðåùó ÂèÊ
îïåðàòîðèòå, êîåòî ãè ïîñòàâÿ
íà ïúðâî ìÿñòî ñðåä
îñòàíàëèòå îáùåñòâåíè óñëóãè

ÂËÀÑÒÒÀ

Ïàðëàìåíòúò ïðèå Ãîäèøíèÿ äîêëàä
çà ðàáîòàòà íà îìáóäñìàíà çà 2018 ã.

омбудсманът Мая Мано-
лова. И през 2018 г. най-
голям е броят на жалбите
и сигналите от потребите-
лите на обществени
услуги, следват жалбите,
свързани с нарушени или
засегнати социални
права, и на трето място
са проблемите на собст-
веността. Отчита се
увеличение на жалбите
срещу ВиК операторите,
което поставя тези оплак-
вания на първо място
сред останалите общест-
вени услуги. Следват
значителен брой сигнали,
свързани с електронните
съобщителни услуги,
електроснабдителните и

Ïîëèöèÿ è æàíäàðìåðèÿ íàõëóõà â èìîòè
íà "àëî" ìàôèÿòà â Ãîðíà Îðÿõîâèöà

души в Румъния. Сред задържани-
те в Румъния е и ръководителят на
групата. Четирима от задържаните
са били високо в йерархията на
организираната престъпна група.
Останалите задържани, над 23 ли-
ца, са хората, които са извършва-
ли обажданията. При акцията са
иззети шест луксозни автомоби-
ла. До момента има доказателст-
ва за нанесени щети от "ало" из-
мамите в размер на 2 млн. лв.
Главният секретар на МВР Ивайло

Жандармерия и полиция в ак-
ция срещу "ало" измамниците. Ор-
ганите на реда блокираха рано вче-
ра сутринта квартал "Калтинец" и
"Гарата" на Горна Оряховица.  При
спецакцията в Горна Оряховица е
разбита група за "ало" измами, обя-
ви заместник - главният прокурор
Иван Гешев след провеждането на
акцията в два квартала в града. То-
ва е една от най-големите групи,
уточни той, цитиран от Вести.бг. За-
държани са 5 лица у нас и петима

Държавният глава
освобождава по негова
молба Иво Христов от
поста началник на
кабинета на президента
Със свой указ държавният
глава Румен Радев освободи
по негова молба Иво Христов
от длъжността началник на
кабинета на президента,
съобщиха от прессекретариата
на президента. Иво Христов
остава председател на
Стратегическия съвет към
президента, се посочва в
съобщението.

Засега Мая Манолова
не обмисля
политическа
кариера, но не изключва
възможност да промени
решението си. В момента не
обмислям никакъв вариант за
смяна на моята позиция,
работя за българските
граждани като омбудсман, но
това не означава, че в някакъв
момент не мога да го правя и
от друга позиция. Така Мая
Манолова отговори на въпрос
в кулоарите на НС дали ще се
кандидатира за кмет на София
и има ли политически
кариерни амбиции, съобщи
БТА. Тя обясни подобни
подозрения с високия рейтинг
на институцията на
омбудсмана вследствие на
добрата работа и резултати.
Измерването на висок рейтинг
на институцията на
омбудсмана в резултат на
работата създава страхове и
подозрения за политически
планове, коментира тя.

Андрей Слабаков и
генерал Шивиков
влизат в евролистата
на ВМРО
Актьорът Андрей Слабаков и
все още подсъдимият генерал
Димитър Шивиков влизат в
листата на ВМРО за
европейските избори. Това
съобщи зам.-председателят на
партията Искрен Веселинов
пред телевизия „България он
еър”. Листата ни не е
партийна, а обществена,
подчерта той. За неин водач
вече беше избран досегашният
евродепутат от ВМРО Ангел
Джамбазки, който също е
зам.-председател. След като не
успяха да се договорят за
обща коалиция с другите две
партии от “Обединени
патриоти” - НФСБ и “Атака”, от
формацията на вицепремиера
и военен министър Красимир
Каракачанов обявиха, че ще
се явят сами.

Íàêðàòêî

Извървяхте стъпалата на дългия жи-
тейски път, метнал на рамо раницата
с маршалския жезъл, до високото
стъпало на лидерската позиция. Уди-
вителното при Вас е умелото съче-
таване на теоретичната постановка за
образа на лидера с практическото му
приложение във Вашия цветен живот.
Вярваме, че тези 68 преживени години

Ви дават усещането за житейска праведност. Стойте още дълго на
билото и не предавайте характера, който прави лидера - Лидер.

ЗЕМЯ
София 19 април, 2019 г.

Äèìèòúð Èâàíîâ
íà 68!

:
×åñòèòî!

Ïðîêóðàòóðàòà èçíåñå äàííè îò
ïðîâåðêàòà íà Àëåêñàíäúð Ìàíîëåâ
çà çëîóïîòðåáè ñ åâðîñðåäñòâà

топлофикационните услу-
ги. Нараства и броят на
жалбите, свързани с
екологични права на
гражданите. През минала-
та година институцията на
омбудсмана е внесла 11
законопроекта и две
питания до Конституцион-
ния съд. В резултат на
доброто взаимодействие с
парламента, с приети
законови промени разре-
шение са намерили проб-
леми, свързани с пенсио-
нирането на миньорите,

получаването на наследст-
вена пенсия от деца,
останали без единия или
двамата си родители, с
некоректни работодатели.
През миналата година
близо 5000 работници са
получили своите неплате-
ни заплати в размер на 8
млн. лв.

Мерят моя рейтинг, а
би трябвало резултатите
да се разделят поне на 60
души, колкото е моят
екип, коментира омбудс-
манът Мая Манолова. Тя
посочи, че напоследък е
заподозряна в кариерни
цели, а тя просто си обича
работата. Манолова отбе-
ляза, че е огромна приви-
легия да работи за българ-
ските граждани и благода-
ри на депутатите за тази
възможност. Омбудсманът
благодари и лично на
социалния министър Бисер
Петков, за когото след
работата през миналата
година се е превърнала от
кошмар в приятел.ççççç

Иванов обясни, че в акцията са
участвали 150 служители на реда.
Това е много дълго разследване.
То стартира още през 2017 г. Из-
питваме огромни трудности при до-
кументирането на престъпленията,
тъй като са събрани много доказа-
телства, добави той. Специализи-
раната операция се е провеждала
паралелно с акция в Румъния. Гор-
на Оряховица и Ветово се смятат
за градовете с най-голям брой
"ало" измами.ççççç

Върховната касационна проку-
ратура (ВКП) изнесе данни от про-
верката на бившия зам.-минис-
тър на икономиката Александър
Манолев за злоупотреби с еврос-
редства.

От прокуратурата поискаха и
антикорупционната комисия да
провери Манолев. Става въпрос
за проекта "Изграждане на жи-
лищна сграда за гости в местност-
та Чинар куши - Сандански", фи-
нансиран по Програмата за раз-
витие на селските райони. Дого-
ворът за отпускане на безвъзмез-
дна финансова помощ от над 391
хил. лв. е сключен на 6 октомври
2014 г. с ЕТ "Агротрейд - Ана Ди-
митрова", като Александър Мано-
лев е учредил в полза на фирма-
та право на строеж на къща за

гости, басейн и ограда в собст-
вения си поземлен имот. Меж-
дувременно той е бил член на
УС на Държавен фонд "Земеде-
лие". По този повод ВКП сезира
КПКОНПИ за извършване на про-
верка и преценка за конфликт
на интереси за Александър Ма-
нолев, коментира БНР.ççççç

В седмицата, която премина-
ва под знака на честването на
140-годишнината от Търновската
конституция, съдии от Админист-
ративния съд - Варна изнесоха
открити уроци пред единадесе-
токласници от Варненската тър-
говска гимназия, с която рабо-
тят съвместно по Образователна
програма "Съдебна власт - ин-
формиран избор и гражданско
доверие. Отворени съдилища и
прокуратури" от 2016 г. За това,
що е административно правосъ-
дие; компетентност на админис-
тративните съдилища в Републи-
ка България, видовете админист-
ративни актове и контрола по
тяхната законосъобразност гово-
ри пред младите хора съдия Да-
ниела Недева. В своята лекция

Ñúäèè èçíàñÿò
îòêðèòè óðîöè
ïðåä ó÷åíèöè

тя се спря на принципите на ад-
министративното правосъдие,
последиците от административ-
ни нарушения и административ-
ни наказания, производствата
пред съда, възможностите за за-
щита интересите на гражданите
в често срещани житейски ситу-
ации, в които се изискват мини-
мални правни познания. Множес-
твото примери по темата от прак-
тиката на съдията, с които лек-
цията й бе придружена, активи-
ра младите хора и те взеха учас-
тие в обсъждането на различни-
те казуси.ççççç
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Àêî âñè÷êî
âúâ âëàñòòà
å çàêîííî,
çàùî ïîäàâàò
îñòàâêè,
çàïèòà
ðåòîðè÷íî
ñîöèàëèñòúò

Èâàí ×åí÷åâ çà ÃÅÐÁ: Äåñåò ãîäèíè
äåðeáåéñòâàò, à âëàñòòà å çàáðàâèëà õîðàòà

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

"След като всичко им е
законно - защо подават
оставки? С какво са
солидарни, с този, който
подаде оставка заради
безграничната си алчност
и оправдава алчността си
с това, че нямало кой да
го съди? Тези хора ни
управляват. Десет години
дерeбействат на гърба на
хората. Никакви оставки
няма да умилостивят
българина и до последно
той ще търси истината и
справедливостта." Това
заяви пред БСТВ народ-
ният представител от ПГ
на "БСП за България"
Иван Ченчев в коментар
на подадената оставка от
зам.-министъра на иконо-
миката Александър Мано-
лев. Според него, ако
човек си направи труда,
винаги ще намери коруп-
ция сред управляващите,
а същевременно те се
обявяват за стожери на
антикорупционната борба.
"Самата власт в България
е изоставила в момента
хората. Те обаче не вярват
вече на нищо. Доведени
са дотам - да не вярват,
че са нормални граждани.
Достойните старини са
имагинерно понятие.
Разпадът на държавата се
състои в това - да марки-
раме територия, защото
няма държава, след като

беше узаконено беззако-
нието", отсече Ченчев. Той
обясни, че "шайката на
мезонетите" бива оправ-
давана ежедневно по
медиите от трима депута-
ти от управляващата
партия, които обаче не са
членове на ГЕРБ. "Това,
за което ГЕРБ ще бъдат
съдени един ден, е че
делят хората".

Иван Ченчев обясни,
че пътищата в страната
са в окаяно състояние,
въпреки че ГЕРБ не
спират да обясняват, че
градят България и се
хвалят с изградените
пътища. "Хората искат
нормални условия за
достоен живот, качестве-
но образование, здравео-
пазване и доходи. Вместо
това премиерът, който е
вече такъв трети мандат,

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Áúëãàðèòå íå ñìå âòîðà ðúêà åâðîïåéöè

говори за "пунта мара",
каза още депутатът.
Ченчев изтъкна, че обяве-

Лидерът на БСП Корнелия Ни-
нова призова българите да при-
емат, че са равни на останалите
граждани на европейските дър-
жави от ЕС, във връзка с реше-
нието на Европейския парламент
да гласува за забрана на т.нар.
двоен стандарт при храните днес.

Ето какво написа тя във Фей-
сбук:

"Как "антиевропейското" по-
ведение на БСП стана европейс-
ка норма. През 2016 г. произне-

Èâàí Êðúñòåâ, ÁÑÏ: Òðÿáâà äà ñå ïîäïîìàãàò
ìàëêèòå çåìåäåëñêè ïðîèçâîäèòåëè

сох изречението "българите не
сме втора ръка хора в Европа,
за да ядем второ качество хра-
на".

Веднага ме връхлетя страш-
на буря.

Платени социолози, полито-
лози и анализатори вкупом за-
говориха за антиевропейското ми
поведение.

Чак генералният секретар на
ЕНП дойде и поръча на българи-
те - не гласувайте за БСП, те ще

ви извадят от ЕС. Това не ни
стресна.

Внесохме предложения в бъл-
гарския парламент. Отхвърлиха ги.
Минаха три години.

Днес в Брюксел се прие за-
кон, с който се забраняват двой-
ните стандарти в храните. Чести-
то, българи.

И никога не се страхувайте
да говорите и настоявате, че бъл-
гарският народ е равен на други-
те европейски народи".ç

"Фокусът трябва да е подпо-
магане на малките земеделски
производители, както това се
прави в  останалите страни -
членки на ЕС.

Евросубсидиите за земеделие
са една от големите ползи за Бъл-
гария от членството  ни в Евро-
съюза". Това каза на среща  в
Плодовитово Иван Кръстев, кан-
дидат за евродепутат  от "БСП за
България", по повод недоволст-
вото на стопани от данъчното об-
лагане на помощите от еврос-
редствата и хаоса в сектора. "Ще
предприема конкретни действия

като евродепутат за установява-
не законосъобразността на  въ-
ведения  данък върху евросуб-
сидиите за земеделие", заяви
Кръстев.

По думите му е нелогично ед-
ни  да прибират милиони, а хи-
ляди да  чакат евросубсидии с
месеци и когато ги получат, дър-
жавата да ги прибере под фор-
мата на данъци. Иван Кръстев и
председателят на БСП Веселин
Калчев се срещнаха с жители
на община Братя Даскалови, ко-
ито  представиха основните
проблеми. "Тук сме забравени от

Събития
” 1587 г. - Английският
адмирал Френсис Дрейк
потапя испанската флота в
пристанището на Кадис.
” 1783 г. - Екатерина II
издава манифест за присъе-
диняване на Крим и Кубанс-
ка област към Русия.
” 1810 г. - С народно
въстание в Каракас започва
войната за независимост на
Венецуела от Испания.
” 1919 г. - Американецът
Лесли Ървин извършва
успешно първия скок с
парашут от самолет.
” 1944 г. - Случайно е
открита Казанлъшката
гробница под могилен насип
от войници, които копаели
окоп в североизточната
част на Казанлък.
” 1947 г. - Партията
Индийски национален
конгрес склонява страната
да бъде разделена на Индия
и Пакистан.
” 1995 г. - Атентат в
Оклахома Сити: В Оклахома
Сити е извършен първият
мащабен терористичен акт
в САЩ, при който загиват
168 души.
” 2007 г. - Цар Калоян е
тържествено погребан с
държавни почести в църква-
та "Свети Четиридесет
мъченици" във Велико
Търново.
Родени
” 1772 г. - Давид Рикардо,
английски икономист
” 1941 г. - Виталий
Игнатенко, руски сенатор,
бивш генерален директор
на ИТАР-ТАСС
” 1956 г. - Волен Сидеров,
лидер на АТАКА
” 1979 г. - Антоанета
Стефанова, българска
шахматистка
Починали
” 1824 г. - Джордж
Байрон, британски поет
" 1882 г. - Чарлз
Дарвин, автор на теорията
за еволюцията на видовете
” 1906 г. - Пиер Кюри,
френски физик, Нобелов
лауреат
” 1967 г. - Конрад Аденау-
ер, канцлер на ФРГ

Íà òîçè äåí

ната борба на Борисов с
пълзящата диктатура е
въпрос на катарзис от
негова страна и борба със
себе си. "В никакъв случай
БСП не излезе разделена
след пленума. След като
листата, предложена от
Корнелия Нинова, бе
препокрита след гласува-
нето на 80%, значи не е
бламирана. Пленумът
мина по един демократи-
чен начин", коментира
Иван Ченчев. "Да се
говори, че БСП е вождист-
ка парти я нонсенс",
категоричен беше депута-
тът.ç

държавата и Общината, дали има
европейци, на които им прода-
ват училищата, затварят им ап-
теките, отнемат им транспорта,
а пътищата едва се откриват
между дупките", споделиха бол-
ките си пред Кръстев.

"Същевременно в България ни
съобщават, че живеем в иконо-
мически растеж, а докладът  на
ЕК сочи, че в страната се наб-
людава трайно изоставане спря-
мо страни, които са били в сход-
на ситуация при присъединява-
нето си", допълни Иван Кръстев,
който е експерт в ЕП.ç

"Няма цена, която Борисов не е готов да плати, и
ще пожертва всеки един в името на личното си оце-
ляване. Той е готов да пожертва всичко, включително
и родината ни, за да оцелее лично, което е престъп-
но". Това заяви Ивайло Лилов, член на Националния
съвет на БСП и председател на БСП-Враца.

По повод оставката на зам.-министъра на иконо-
миката Лилов е категоричен, че подаването на остав-
ка не е правораздаване. "Управляващите работят на
принципа - ако ни хванат, хванат. Всеки, който са
успели да хванат, подава оставка и разчита, че с
това се е приключило. Според него единственият ва-
риант да има справедливост и правосъдие е днешна-
та власт да си отиде и да има справедлив процес,
който да накаже всички онези, които са злоупотре-
били с властта.

Áîðèñîâ å ãîòîâ äà ïîæåðòâà
âñåêè, çà äà îöåëåå
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Ïîðîæàíîâ äà ñè õîäè, èñêàò
àãðîîðãàíèçàöèè
Íàä 1000  çåìåäåëöè èäâàò íà
ïðîòåñò íà 22 àïðèë â ñòîëèöàòà

По всичко изглежда, че
администрацията на Mи-
нистерството на земедели-
ето тотално не се справя в
комуникацията си с бран-
шовите организации и с
решаването на проблемите
в земеделието, защото на
22 април близо хиляда
земеделски производители
от цялата страна ще изля-
зат на протест с искането
на оставката на земеделс-
кия министър Румен Поро-
жанов. Митингът ще се
проведе пред сградата на
Mинистерството на земеде-
лието в София, като към
организаторите ще се
присъединят и редица
дребни производители,
чиито проблеми остават
нерешени, съобщиха за
Синор.БГ част от организа-
торите.

Причините за оставката
са пълната липса на стра-
тегия за развитие на
секторите плодове и
зеленчуци, биопроизводст-

Законопроектът за маслодай-
ната роза вече е внесен в пар-
ламента, след като преди сед-
мица бе одобрен от правителст-
вото. Новият закон нямаше да
бъде създаден скоро, ако през
месец май миналата година ро-
зопроизводителите не излязоха
на бунт заради ниските изкупни
цени на цвета. Така стана пуб-
лично известно, че някои пре-
работватели внасят нискокачес-
твено розово масло от Афганис-
тан и други държави, че голяма
част от производителите и из-
купвачите не декларират дохо-
ди, че масово се работи без до-
говори за изкупуване, че се за-
саждат и други сортове рози из-
вън традиционните Роза дамас-
цена и Роза алба, че маслодай-
ната роза вече се отглежда не
само в Розовата долина, а и в
Родопите, при полски условия и
къде ли не.

Законопроектът предвижда
да се създаде публичен елект-
ронен регистър, в който се впис-
ват розопроизводителите, розоп-
реработвателите и обектите за
производство на продукти от
маслодайна роза. Законопроек-
тът създава правила и при за-
саждане на нови градини с мас-
лодайни рози, като изисква на-
сажденията да са със сертифи-
циран посадъчен материал с до-
казан произход, отговарящ на
изискванията на Закона за по-
севния и посадъчния материал.
Ежегодно до 30 март розопро-
изводителите, които са засади-
ли нови градини или изкорени-
ли съществуващи в последните
12 месеца, трябва да съобщят
за това в общинските служби.

Законопроектът задължава
производителите да декларират
ежегодно до 31 юли пред об-
щинската служба по земеделие
по местонахождение количества-
та произведен и реализиран цвят
от маслодайна роза по сключе-
ните договори.Розопреработва-
телите ежегодно до 10 април по-
дават информация до кмета на
общината, относно броя, место-
нахождението и работното вре-
ме на пунктовете за изкупуване
на розов цвят на територията на
общината.

Розопреработвателите еже-
годно до 30 септември подават в
общинските служби по земеде-
лие формуляр с информация по
образец за количеството изкупен
и преработен цвят от маслодай-
на роза и количеството и вида
на произведените видове продук-
ти от цвят на маслодайна роза.

Към министъра на земедели-
ето, храните и горите се създа-
ва Консултативен съвет по мас-
лодайната роза. В състава на съ-
вета се включват представители
на МЗХГ, Министерството на
здравеопазването, организации
на розопроизводители, розопре-
работватели и търговци на про-
дукти от цвят на маслодайна ро-
за. Контрол върху всички ще осъ-
ществява БАБХ. ç

Ôåðìåðè íàñòîÿâàò çà  äúðæàâíà ïîìîù ñðåùó ñóøà è ãðàäóøêè
Проблемът с глобалните

климатични промени е все
по-осезателен и всяка годи-
на се проявява с все по-го-
ляма сила. В тази връзка
настояваме да се отдели спе-
циално внимание за борба
с последствието от абиотич-
ните промени, каза за Фер-
мер.БГ Божидар Петков,
председател на Българска
асоциация на малинопроиз-
водителите и ягодоплодните
(БАМ-Я). "Считаме, че Аграр-
ното министерство трябва да
отдели специално внимание
при борбата с последствие-
то от климатичните проме-
ни, защото те са много неп-
редвидими и опасни. Още
повече че са способни за ня-
колко минути да компроме-
тират цялата реколта или
продължително да я унищо-
жават. Например високите
температури, също както и

градушките или кратковре-
менните проливни дъждове,
могат да нанесат големи ще-
ти", обясни Петков. Лятната
малина е много чувствител-
на на късните пролетни сла-
ни, както и множество други
овощни култури. По време
на периода на разпукване на
пъпките паднала слана мо-
же да компрометира до 90-
100% от реколтата.

 "От 20 април започват да
застраховат застраховател-
ните компании. Всички съ-
бития, които се получат до
този период, не могат да бъ-
дат нито застраховани, нито
защитени по един или друг
начин. По тази причина смя-
таме, че с минимални уси-
лия и създаване на специ-
ална държавна помощ за
борба с абиотичните клима-
тични условия ще бъде от ог-
ромна полза за всички ово-

щари. Смятаме, че на ресор-
ното ведомство ще бъде мно-
го по-лесно да открие дър-
жавна помощ за превенция
на тези вреди, отколкото да
изплаща компенсации за
100% загуби", категоричен е
производителят.

Темата за борбата с
глобалните климатични
промени е залегнала и в

Общата селскостопанска
политика след 2020 г. "Все
още не е ясно какви ще
бъдат критериите и пара-
метрите на такава помощ
и в ОСП, но се надявам,
че  мерките, които Бълга-
рия ще внесе като прио-
ритетни за нашата страна,
ще бъдат одобрени", доба-
ви Петков. ç

Äàíú÷íèòå ïîäñåùàò 43 000 çåìåäåëöè äà äåêëàðèðàò ïîëó÷åíèòå ñóáñèäèè
30 април 2019 г. е край-

ният срок за земеделските
стопани, физически лица,
да подадат годишните си да-
нъчни декларации по чл. 50
от Закона за данъците вър-
ху доходите на физически-
те лица (ЗДДФЛ) за дохо-
ди, получени под формата
на държавни помощи, суб-
сидии и друго подпомагане
през 2018 г. Земеделците
могат да проверят точния
размер на изплатените им
суми през 2018 г. в Систе-
ма за електронни услуги на
Държавен фонд "Земеде-
лие" - тук. Справката е дос-

тъпна с ЕГН или с ЕИК.
 Ако фермерите вече са

подали данъчна декларация,
но по някаква причина са
пропуснали да посочат част
от получените от ДФЗ су-
ми, могат да подадат кори-
гираща декларация до 30 ап-
рил 2019 г.

 Във връзка с информа-
ционна кампания НАП изп-
рати 43 000 електронни пис-
ма до земеделски произво-
дители, които са получили
субсидии през 2018 г. През
изминалата година ферме-
рите декларираха над 170
млн. лв. доходи. ç

во и развитие на малкия
бизнес в селата.

В протеста ще участват
Българската асоциация
"Биопродукти", Национална-
та биологична асоциация,
Националният съюз на
градинарите в България,
Българската асоциация на
организациите на произво-
дител на плодове и зелен-
чуци, Асоциация "Български
пипер", Българската асоци-
ация на картофопроизводи-
телите, Съюзът на произво-
дители на праскови, Наци-
оналното сдружение на
малките семейни ферми и
преработватели и Неправи-
телствената организация
на оранжеристите от
Северозападна България.

На 19 април ръководст-
вата на деветте организа-
ции ще дадат пресконфе-
ренция, за да обяснят
мотивите за оставката.
"Липсва всякакъв диалог
със сегашното министерс-
тво и това не е от вчера",

посочи Георги Василев от
Асоциация "Български
пипер". Той обясни, че са
предупредили министерст-
вото за протеста още на
15 април, в резултат на
което администрацията е
насрочила за 22 април
Консултативен съвет за
сектор плодове и зеленчу-
ци. "Решени сме да уведо-
мим администрацията, че
не сме съгласни с липсата
на диалог, по който проти-
чат досегашните ни сре-
щи, затова смятаме да
уведомим и премиера

Бойко Борисов, че с това
ръководство не се постига
необходимото за сектора
съгласие", посочи Васи-
лев. Очаква се към про-
тестиращите да се присъе-
динят и други организа-
ции. За 7 май също е
предвидена голяма демон-
страция пред Земеделско-
то министерство. Ще
напомним, че след пос-
ледния протест на биопро-
изводителите Румен
Порожанов категорично
отсече, че няма да подаде
оставка. ç

Ïîðîæàíîâ äà ñè õîäè, èñêàò
àãðîîðãàíèçàöèè

Çàêîíúò çà
ðîçàòà âëåçå
â ïàðëàìåíòà
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При управлението на гори-
те на своя територия общини
си присвояват властнически
функции, налагат необоснова-
но такси, "подбират" как да дей-
стват инвеститорите, въвеждат
незаконно забрана за достъп.
Това установи проверка на Вър-
ховната административна про-
куратура по реда на надзора
за законност спрямо норми от
подзаконовите нормативни ак-
тове, приети от общинските съ-
вети. В хода на проверката са
установени 80 наредби с на-
рушения на закона в десетки
общини, между които

Перник, Пазарджик, Ловеч,
Плевен, Кюстендил, Габрово,
Поморие, Севлиево, Банско,
Разлог, Асеновград, Карлово,
Самоков, Своге, Етрополе, Че-
пеларе, Трявна, Дряново, Угър-
чин, Чипровци, Априлци, Гър-
мен, Тетевен, Мездра, Елена,
Девин, Борино, Панагюрище.

Разкрити са случаи, в кои-
то се овластяват кметове на
общини да ограничават или да
забраняват достъпа до опре-
делена горска територия. По за-
кон извършването на такива
действия с цел опазването и
защитата на горските терито-
рии и дивеча или в интерес на
здравето и безопасността на
гражданите е правомощие на
директора на регионалната ди-
рекция по горите за всички ви-
дове горски територии и зато-
ва стореното от общинския съ-
вет недопустимо иззема нор-
мативната компетентност, ра-
зяснява прокуратурата. Проку-
рорите са намерили норми, ко-
ито задължават гражданите да
плащат такса, ако берат гъби,
билки, горски плодове. По за-
кон обаче тези ползвания на
горски ресурси са безвъзмез-
дни, ако не представляват сто-
панска дейност.

Намерени са и разпоред-
би, според които кметът раз-
решава движението в горските
територии и по горските пъти-
ща на товарни превозни сред-
ства и каруци. По силата на
Закона за горите за подобно
действие се изисква разреше-
ние, но от друг орган - дирек-
тора на регионална дирекция
по горите или от оправомоще-
но от него длъжностно лице,
напомнят прокурорите. По то-
зи начин от местния орган на
власт е "присвоена" чужда
властническа компетентност в
нарушение на повелителна за-
конова норма.

С подзаконови актове об-
щините си присвояват право-
то да дават разрешение за
строителство без промяна на
предназначението на стълбове
за електропроводи; нефтопро-
води, топлопроводи, газопро-
води, нефтопродуктопроводи,
надземни и подземни проводи
за хидротехнически съоръже-
ния - нещо, което Законът за
горите забранява. ç

Ñðåäíî ïî 6 Å-òà â åäèí êóïåøêè êîçóíàê
Ìíîãî îò îöâåòèòåëèòå âîäÿò äî
ïðîáëåìè çà çäðàâåòî íè, íàé-ñåðèîçíè
ðèñêîâå íîñè ñèíÿòà áîÿ, ïðåäóïðåæäàâàò
îò „Àêòèâíè ïîòðåáèòåëè“

Боите за яйца и козуна-
ците са пълни с Е-та и алер-
гени - това показват послед-
ните проверки на "Активни
потребители". Според проуч-
ването в един козунак на па-
зара например средно се
влагат по 6 Е-та. В 11 от 16
проверени козунака на па-
зара липсва поне една от ос-
новните съставки в традици-
онната рецепта, показва про-
верка на Нова телевизия.
"Яйцата почти навсякъде се
заместват от яйчен меланж,
млякото - или със суроватка
или с палмово пасло - това
са доста по-евтини вариан-
ти и по този начин произво-
дителите изкуствено свалят
цените", каза Сергей Иванов
от "Активни потребители". По
думите му това е "хитрува-
не" от страна на индустрия-
та - една проста рецепта да
се превърне в произведение
на индустриалната химия.
"Жълтеникавият цвят не е от
жълтъците, а по-скоро от оц-
ветители. Маслото се заме-
ня с палмова мазнина", съ-
общава диетологът Ипокра-
тис Пападиматракус. Това са
основно емулгатори, ензими,
антиоксиданти, киселинни
регулатори, консерванти и
включително оцветители.

Всички те целят да увелича-
ват много срока на годност.

Заместители на традици-
онните съставки в козунаци-
те на пазара откриват при
проверките си и от Агенция-
та по храните. Оттам успо-
кояват, че се използват Е-
та, които са регулирани, а
голяма част от тях дори би-
ли с естествен произход. "Не
сме установявали забране-
ни Е-та - влагат се опредени
добавки, които са допусти-
ми - като оцветители, като
подсладители - това не е
опасно, това не е забране-
но, това не е нарушение -
но всеки потребител трябва
да чете какво купува, за да
е убеден и да знае какво съ-
държа храната", заяви д-р
Александрина Борисова от
БАБХ. Най-подходящи били
непакетираните козунаци - от
малките пекарни - веднага
след изпичането им - там
рискът за такива добавки е
по-малък. "Изследването вър-
ху няколко бои за яйца по-
каза, че има изкуствени оц-
ветители в пробата - но те
са разрешени от европейс-
кото законодателство. Ос-
новно 4 оцветителя намира-
ме - сънсет жълто - Е-110;
татразин - Е-102, азорубин -

Е-122 и брилянт синьо -
Е-133. Това са изкуствени оц-
ветители, които са разреше-
ни за влагане в боите за яй-
ца. Освен изкуствени оцве-
тители, в пробите се откри-
ват и алергени. Като добав-
ки в боите често присъст-
ват лактоза, консерванти и
желатин, става ясно от опа-
ковките.

Според диетолози обаче
- макар и разрешени - мно-
го от оцветителите водят до
проблеми за здравето ни.
Биха могли да засилят прис-
тъпите на астма, ефекта на
хиперактивност при децата,
кожни алергии - дерматити,
дори и ринит и запушен нос.
"Всички тези технологични
добавки са разрешени, но
комбинацията от тези добав-
ки и високата консумация на
подобни продукти не е по-

Кампания 2019 за подаване
на заявления за директните пла-
щания трябва да приключи на 15
май, а до преди ден в цялата стра-
на нямаше нито едно приключе-
но заявление - компютърната сис-
тема функционира непълно. "Не
са заредени слоевете, които са
основополагащи за очертаване в
Интегрираната система за адми-
нистриране и контрол (ИСАК). Не
е заредено и правното основа-
ние. Нито споразуменията за пол-
зване на масивите - споразуме-
нията по член 37. Като няма сло-
еве и контролите не работят. Ня-
ма го и бутона за приключване
на заявлението", алармираха зе-
меделски стопани пред Фермер.БГ.
Поначало срокът за подаване на
заявленията е от 1 март до 15
май. Зареждането на слоевете е
закъсняло и миналата година, но
в края на март системата вече е
работела. През тази година оба-
че повече от половината от вре-
мето вече е изтекло, а слоевете
още не са заредени.  "Сега мо-
жеш да очертаваш, но не можеш
да приключиш заявлението си за
директните плащания. Обикнове-
но, когато тези слоеве се заре-
дят, след като си очертал, изли-
зат много грешки и трябва да ко-
ригираш парцел по парцел. Ня-
маше дори бутон за приключва-
не на заявленията. До сутринта
на 17 април не беше приключе-
но нито едно заявление. Всички
са в паника, че няма да успеят да
се справят до 15 май", сподели
представител на браншова орга-
низация, пожелал името му да не
се цитира.

Обещаната възможност за
очертаване онлайн платформа,

Ïàíèêà ñðåä ôåðìåðèòå çà Êàìïàíèÿ 2019

Îáùèíè äåðeáåéñòâàò ñ
äúðæàâíè ãîðè, óñòàíîâè
ïðîêóðàòóðàòà

О Б Я В А

Министерство на земеделието, храните и горите, на основание чл. 44 от Правилника за
прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № РД49-110/18.04.2019 г. (за-
поведта за откриване) на министъра на земеделието, храните и горите

ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 2 кв. м на първи
етаж в сградата на Изпълнителна агенция по горите, гр. София, ул. "Антим I" № 17 за
монтиране на един брой кафе-машина.

Срок на наемното правоотношение - 5 /пет/ години.
Начална месечна наемна цена - размер на 138,32 (сто тридесет и осем лева и тридесет

и две стотинки) лв. без ДДС.
Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 100 (сто) лв., която може да

бъде внесена в срок най-късно до датата на подаване на заявлението за участие на съответ-
ния кандидат, по банков път по сметка на ИАГ - при БНБ IBAN  BG51BNBG96613300175903,
BIC  BNBGBGSD, БНБ - гр. София.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжната документация.
Тръжна документация: 50 (петдесет) лв. Таксата се внася по банковата сметка на Изпъл-

нителна агенция по горите (ИАГ) при БНБ, IBAN  BG17BNBG96613100175901, BIC  BNBGBGSD.
Оглед на имота, се извършва след предварителна заявка на тел. 02/98511392.
Лица за контакти - Анастасия Воденичарова
Срокът за подаване и регистриране на заявление за участие в търга е 30 календарни

дни, считано от датата на публикуване на обявлението за търга. Заявлението за участие се
подава заедно с писменото ценово предложение лично или от упълномощено лице, в запе-
чатан непрозрачен плик, със съдържание, съгласно изискванията на утвърдените условия и
документацията за участие в търга, в Приемна за граждани в сградата на МЗХГ, гише № 4,
бул. "Христо Ботев" № 55, всеки работен ден от 9,30 до 17,00 часа до деня, предхождащ
търга.

Търгът ще се проведе на 20.05.2019 г. от 10,00 часа, в сградата на Министерство на
земеделието, храните и горите, етаж пети, заседателна зала № 500.

Република България
Министър на земеделието, храните и горите

О Б Я В Л Е Н И Е

На 10.05.2019 г. от 11–12 ч. в канцеларията на Мая Великова синдик на „Тотан“ ООД – в
несъстоятелност, ЕИК 102220380, в гр. Бургас, бул. „Ст. Стамболов“ № 26 /ДЗИ/, тел. 0899921189
ще се извърши публична продажба с пряко договаряне на собствени на длъжника ПИ:

1. № 07079.30.108, площ 572 кв. м ведно с построената в него сграда, № 07079.30.108.1,
застроена площ 411 кв. м. Минимална начална цена 26 320.00 лв.

2. № 07079.30.107, площ 505 кв. м в имота попада част от сграда № 07079.30.108.1,
неразделна и едно цяло с имот № 07079.30.108. Минимална начална цена 13 790.00 лв.

Местонахождение ПИ, гр. Бургас, кв. Крайморие.
За повече информация в сайта на Министерство на икономиката.

лезна за здравето", допълни
Сергей Иванов от "Активни
потребители". Най-сериозни
рискове се крие в синята
боя, смята експертът. Алер-
гии и астма могат да пре-
дизвикат и жълтите и черве-
ните багрила. "Ориентирай-
те се от цветовете в приро-
дата - не е случайно, че си-
ният цвят много трудно мо-
жем да открием в растител-
ния свят и това се оказва,
че това е сред най-опасните
и потенциално рискови оц-
ветители", съветва диеотоло-
гът Пападиматракус. Особе-
но внимателни трябва да сме
към Е-та с номера от 102 до
145, предупреждава експер-
тът. Затова трябва да следим
Е-тата на етикетите и можем
да проверяваме доколко
опасни са - в различни ап-
ликации в телефона си. ç

за която толкова много се го-
вореше, също не позволява
приключване на заявлението.
"Кампанията вече е минала по-
вече от половината, а всъщност
все още не може да се чертае
качествено и да се приключват
заявления", обобщават стопани.

 Браншови асоциации под-
готвят колективно искане до Ми-
нистерството на земеделието,
храните и горите (МЗХГ) за удъл-
жаване на срока по Кампания
2019 с 14 дни или до края на
май заради проблемите със сис-
темата. "Очертаването е пред ко-
лапс, то е доникъде. Водим раз-
говори - различни асоциации,
заедно да искаме удължаване на
срока, защото пак някой не си
е свършили работа, а фермери-
те ще бъдат потърпевшите", ка-
заха земеделски производители.

Паниката в сектора изглеж-
да вече е достигнала до минис-
терството. Общински служба по
земеделие са получили по имей-
ла анкета с въпроси смятат ли,
че ще успеят да се справят в
срок с приема на заявленията
по Кампания 2019, колко вре-
ме средно отнема едно заявле-

ние, срещат ли трудности със
системата и други. "Ако някой
твърди, че няма проблеми със
системата, нека каже колко са
приключените заявления в стра-
ната до момента", казват стопа-
ни. Паниката сред фермерите се
засилва от поредицата празни-
ци, които наближават - Велик-
ден, 1 май и Гергьовден - с много
почивни дни и неработно вре-
ме, когато заявления в служби-
те няма да се приемат. ç
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 "В настоящата Европейс-
ка комисия няма ресор, спе-
циализиран за медийна по-
литика. Затова предлагаме
след евроизборите в нова-
та ЕК да се сформира ре-
сор, фокусиран върху спаз-
ването на демократични
права, сред които едно от
основните е свободата на
словото и независимата
журналистика. Необходим
ни е еврокомисар по демок-
рацията и Генерална дирек-
ция "Демокрация", която да
работи по тази тема с ог-
лед на условията в съвре-
менния цифров свят, соци-
алните мрежи и платформи,
независимите медии. Преди
десет години бяха хвърлени
много усилия да се спася-
ват банките. Нека сега да
спасим медиите - важно е
за демокрацията."
Това заяви по време на

дискусия за свободата на
словото в Съюза на българ-
ските журналисти гостува-
щият у нас Кристоф Льок-
лер - член на "Групата на
мъдреците" по медийните
въпроси към Европейската
комисия и създател на ав-
торитетния сайт Euractiv, ба-
зиран в Брюксел. Гостува-
нето му се осъществи със
съдействието на българския
журналист Георги Готев, кой-
то от години работи в
Euractiv.
Организаторите и домаки-

ни на събитието - председа-
телката на УС на СБЖ Сне-
жана Тодорова и редица
членове на УС на СБЖ, за-
познаха госта с трудната за
медийната свобода и за не-
зависимата журналистика
обществено-политическа
среда у нас. Беше изтъкна-
то, че внесени в Народното
събрание още преди две го-
дини предложения на СБЖ
за законодателни промени
в защита на свободата на
словото, журналистическия
труд и обществения интерес
са оставени без внимание
от парламентарната медий-
на комисия. Вместо това бе
одобрена друга инициатива,
станала известна като "за-
кона Пеевски", по името на
един от вносителите.
Още по-тревожното е,

алармира СБЖ, че в момен-
та практически на тъмно,
без участието на журналис-
тически организации и ав-
торитетни имена от гилдия-
та, под предлога за регула-
ции, уж следващи европей-
ската директива за аудио-
визуалните медийни услуги
от ноември м. г., ускорено
се подготвя нов медиен за-
кон. И е налице голяма ве-

Ùå íè äîíåñàò ëè åâðîèçáîðèòå
êîìèñàð ïî äåìîêðàöèÿòà?
Ïðåäëîæåíèå â íîâàòà Åâðîêîìèñèÿ äà èìà ðåñîð çà ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî êàòî îñíîâíî äåìîêðàòè÷íî
ïðàâî îòïðàâÿ Êðèñòîô Ëüîêëåð îò "Ãðóïà íà ìúäðåöèòå" êúì ÅÊ. ÑÁÆ àëàðìèðà âèñøèòå èíñòèòóöèè
ó íàñ çà çàäàâàù ñå íàìîðäíèê íà ìåäèèòå îò ïîäãîòâÿíèÿ íà òúìíî íîâ ìåäèåí çàêîí

Както през 2018 г., България заема 111-о
място, между Етиопия, която имат същия
индекс като нашата страна (35.11), и Мали,
която е на 112-о място. Класирани са общо
180 държави. На първите 3 места са три
скандинавски страни - Норвегия, Финландия и
Швеция. Последното място е за Туркменистан.
В краткото описание на положението в

България се казва: "Зачестили физически
атаки. Сговарянето между медии, властите и
олигарси остава непроменено, докато
физическите нападения срещу журналисти се
увеличават".
В доклада се отбелязва убийството на

журналистката Виктория Маринова от Русе
наред с убийствата на още двама журналис-
ти, които разтърсиха ЕС: "Убийствата на
трима журналисти в Малта, Словакия и
България за период от няколко месеца
накараха света да осъзнае, че Европа вече
не е обетована земя за журналисти".
Вечният "конкурент" на България във всички

подобни класации, с които ни сравняват,
Румъния, също регистрира отстъпление от
свободата на словото. Страната губи три
позиции и се нарежда на 47-о място, което
е далеч преди България.

В доклада се отбелязва, че журналистите по
света все по-често са обект на насилие.
Омразата, насаждана към съсловието от
страна на политици популисти и авторитарни
лидери се превръща във физически атаки по
целия свят, констатира организацията "Репор-
тери без граници" в годишния си доклад.
Също така броят на страните по света, в
които журналистите могат да работят спокой-
но, намалява, пише в доклада.
В две африкански страни е регистрирано

значително подобряване на ситуацията.
Етиопия напредва с 40 места до 110-о и
застава точно пред България, а Гамбия се
покачва с 30 места и вече е 92-ра.
В едва 24% от страните, обхванати от

индекса, ситуацията със свободата на слово-
то може да бъде определена като добра или
много добра, при 26% миналата година.
Съединените щати са паднали с три места до
48-о място заради враждебния климат,
дължащ се и на реториката, налагана от
президента Доналд Тръмп. Никога досега
американските журналисти не са били обект
на толкова много смъртни заплахи и не са
се обръщали към частни охранителни фирми
за защита, се посочва в доклада.

Ìåæäó Åòèîïèÿ è Ìàëè - Áúëãàðèÿ íà Áîéêî Áîðèñîâ
îñòàâà íà 111-î ìÿñòî ïî ñâîáîäà íà ñëîâîòî

роятност той да сложи на-
мордник на всички медии и
независимата журналисти-
ка, като "освободи" управ-
ляващите от неудобни за тях
журналистически разслед-
вания и разкрития.
Че по такъв закон вече

усилено се работи и дори
действа създадена към Ми-
нистерството на културата
работна група, се разбра
при отчета на Съвета за
електронни медии (СЕМ) в
комисията по култура и ме-
дии в НС на 10 април. Чле-
нът на СЕМ Бетина Жотева
заяви, че сега действащият
медиен закон е "остарял мо-
рално и технологично", и
настоя за нов, който да вка-
ра под регулацията на СЕМ
не само телевизиите и ра-
диата, а също така сайтове-
те, блоговете и други плат-
форми в интернет с аудио-
визуално съдържание. Тя се
аргументира с въпросната
европейска директива, коя-
то до септември 2020 г. тряб-
ва да намери място в бъл-
гарското законодателство.
При обсъжданията предсе-

дателят на медийната коми-
сия Вежди Рашидов подкре-
пи предложението, като се
обяви за намиране на на-
чин за ограничаване и про-
тиводействие на "лъжливи-
те новини", за да бъде съх-
ранена "хигиената в общес-
твото". А депутатът от ГЕРБ
Тома Биков отбеляза, че "ме-
диите към този момент не
носят достатъчно отговор-
ност".
Обезпокоен от тези интер-

претации, УС на СБЖ е под-
готвил и изпратил отворено
писмо до президента, пред-
седателката на НС, преми-
ера, партийните парламен-
тарни групи и редица чуж-
ди посолства.
В писмото, наред с друго-

то, се изтъква:
"Опасяваме се, че самата

евродиректива, за която ста-
ва дума, се тълкува прев-
ратно и ще бъде транспони-
рана по много по-ограничи-
телен начин, т. е. ще бъде
използвана като повод да
се озаптят не само елект-
ронните, а на практика всич-
ки медии, защото вече поч-
ти всеки вестник си има и
електронен сайт.
Влиза в удобна употреба

и поводът за борба с т. нар.
фалшиви новини. Искаме от-
ново да припомним, че то-
ва понятие все още не е яс-
но и точно дефинирано, но
вече активно се използва
като бухалка на властта в
много страни срещу неудоб-
ните медии, които разпрос-

траняват информация, коя-
то не се харесва на елити-
те. Явно е, че и нашите уп-
равляващи се изкушават да
прибягнат към същия опит.
За тяхно оръдие служи и Съ-
ветът за електронни медии,
чиято същност, структура и
функции в годините бяха ко-
ренно изопачени. Не е слу-
чайно, че именно, СЕМ се-
га най-активно размахва
плашилото на фалшивите
новини и е пръв радетел за

такива законови промени,
които да са угодни на власт-
та.
СБЖ смята, че проблеми-

те в българската медийна
среда са много по-дълбоки.
Според нас са необходими
промени, които да спасят
професионалната и качест-
вена журналистика. Необхо-
димо е да се защитят тру-
дът и отговорната професия
на журналиста, да се подоб-
ри неговото социално поло-

жение в обществото, за да
не мизерства, да му се да-
де възможност да изразява
наистина свободно своята
гражданска позиция, а не да
се съобразява с политичес-
ките прищевки на властима-
щите и на своите издатели,
които често са под контро-
ла на властта, която изпол-
зва за целта най-разнооб-
разен инструментариум".

Къдринка КЪДРИНОВА
от "Барикада"
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В началото на април във
Вашингтон се събраха набър-
зо външните министри. Ко-
легите от пресцентъра на
Държавния департамент се
постараха да ни осветлят за
всяка минута от срещата, ос-
танала незабелязана от но-
винарите. Всеки, който си да-
де труда да прочете речите
на държавния секретар на
САЩ Майк Помпейо и гене-
ралния секретар на Алианса
Йенс Столтенберг, може да
се убеди колко рехава е ле-
гендата, че НАТО е продъл-
жител на нещо важно от ми-
налото и трябва да същест-
вува и в наши дни.

Кому противостои НАТО?
Помпейо веднага преска-

ча от "Труман се надяваше
да създадем щит срещу аг-
ресията" [на СССР] към
"трябва да продължаваме да
го правим и в тази нова ера
на велики сили конкуренти
- Русия, Китай и Иран". Мал-
ко по-долу добавя, че тряб-
ва също "да се приспосо-
бим към нововъзникващи
заплахи" - "руската агресия,
неконтролираната миграция,
кибератаките, заплахите за
енергийната сигурност, ки-
тайската стратегическа кон-
куренция".

Вече към края, обзет от
исторически реминисценции,
той говори за "сдържане ек-
спанзията на съветския ко-
мунизъм", предотвратяване-
то на нова "война в Европа
като Втората световна", "Сту-
дената война", "Партньорст-
во за мир", "конфронтиране-
то на етническия конфликт
на Балканите", и "в по-ново
време борбата с тероризма
в Афганистан и Ирак", а и
"всички помним 11 септемв-
ри и следващия ден, когато
НАТО приложи член 5 за
пръв и единствен път".

В заключение Помпейо
се връща към "руската агре-
сия, масовата миграция, уяз-
вимите места на новите тех-
нологии", "заздравихме изне-
сеното си напред присъст-
вие (forward presence) в Бал-
тийско и Черно море", "по-
вишаваме готовността и съп-
ротивата си срещу хибрид-
ните и киберзаплахи на на-
шите модерни времена". С
това НАТО си оставало "бас-
тион", както искал Труман.

В отговора си Столтен-
берг казва, че "отново и от-
ново Европа и Северна
Америка са служили заед-
но на каузата на свобода-
та и демокрацията, да въз-
пират Съветския съюз, да
носят стабилност на Запад-
ните Балкани, да се сража-
ват с тероризма в Ирак и
Афганистан, да се променят
в съответствие с промени-
те в света".

Каква е истината?
"Сдържането експанзията

на съветския комунизъм" - и
по-точно предотвратяването

Ïîñëåäíàòà êðúãëà ãîäèøíèíà

íà ÍÀÒÎ Àòëàíòèçìúò ùå îòèäå â èñòîðèÿòà, ïðåäè äà óñïåå ïðåäèçâèêà ãîðåùà âîéíà â
Åâðîïà. Â èíòåðåñ íà ãîëÿìîòî ìíîçèíñòâî ñòðàíè îò Àëèàíñà, â ò. ÷. íà Áúëãàðèÿ
è íà ñàìèòå ÑÀÙ, å ëèêâèäàöèÿòà íà ÍÀÒÎ äà ñòàíå áúðçî è ïî âçàèìíî ñúãëàñèå
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на съветизацията на Запад-
на Европа - бе съкровена цел
на западната олигархия, на
САЩ след смъртта на Ф. Д.
Рузвелт и разбира се, на
Чърчил. Британия и след из-
теглянето й и САЩ например
водиха кървава война сре-
щу левите антифашистки си-
ли в Гърция за налагане на
западна ориентация на стра-
ната. САЩ имаха и план за
подобна военна операция в
Италия в 50-те години при
евентуална изборна победа
на комунистите, която никак
не бе невероятна. Известна
е английската максима, че
"НАТО се създаде, за да дър-
жи американците вътре, рус-
наците - вън, и немците - под
чехъл". Под "руснаците - вън"
тя разбира именно да не се
допусне съветизацията на
Европа.

Но тази цел не се съгла-
сува никак с тезата за "рус-
ката агресия". И Гърция, и
Италия са страни под запа-
ден контрол съгласно дого-
ворката на тримата в Ялта.

Затова СССР не се намеси
в подкрепа на левицата в
Гърция, както се бе намесил
в Испания срещу Франко де-
сетилетие по-рано. По съща-
та причина и САЩ не се на-
месиха в Източен Берлин в
1953 г., в Унгария в 1956 г. и
Чехословакия в 1968 г.

Освобождаването на Из-
точна Европа от Вермахта
и навлизането в нея на Чер-
вената армия стана в из-
пълнение на договоренос-
тите на съюзниците, а съв-
сем не беше руска или съ-
ветска агресия. Именно за-
това в 1943 г. по искане на
съюзниците Сталин закри
Коминтерна и преназначи
дейците му в международ-
ния отдел на ВКП (б).

Нещо повече, руска
агресия в Европа няма-
ме и след Първата
световна война.

Обратното, революцион-
на Русия, чиято армия на

практика спира да воюва, а
войниците й си тръгват от
фронта по родните места и
много от тях обръщат щико-
вете срещу своите команди-
ри и правителство, става
жертва на агресията на всич-
ки възможни външни сили.
И на немците, които и след
Бресткия мир от 3 март 1918
г. продължават да настъпват
не само в Украйна - стигат
до Дон и Волга, и на Антан-
тата, която нахлува от север,
юг и изток и има сериозно
намерение да си подели поч-
ти цялата руска територия -
Япония например претенди-
ра за Сибир до Урал.

Като се изключи краткот-
райната авантюра на Троц-
ки и конармията на Будьони
към Варшава, Съветска Ру-
сия няма желание да воюва
с никой, в началото дори
предвижда да създаде об-
щество без армия (както по
мое време беше май Коста
Рика) и до края на следва-
щата година да премахне па-
рите. Червената армия се

създава от нищото - и то са-
мо под непосредствената
заплаха на немците да
превземат Петроград и за-
душат революцията. Едва по-
късно се появява и бялото
движение от юг и изток, под-
хранвано и от Германия, и
от Антантата, и чехословаш-
кия корпус на Волга, Урал и
Сибир, и всички останали...

Интервенцията на запад-
ните държави в Съветска Ру-
сия, от една страна, всъщ-
ност осигурява победата на
болшевиките. Вредом, дето
интервентите немци, чехи,
англичани, японци и други
връщат старата власт на по-
мешчици, офицери и стража-
ри, руският мужик, получил
помешчическа земя с декре-
та на Ленин, обиква черве-
ните. От друга страна, рус-
кият мужик помирисва отб-
лизо и "цивилизованата"
власт на западноевропееца
на руска почва.

Това всъщност осигуря-
ва и победата на СССР в

Отечествената война срещу
Райха. От края на интервен-
цията и Гражданската вой-
на до началото на Отечест-
вената не са минали и 20
години. Оттогава е остана-
ла и бързата реакция на
руския народ срещу запад-
ния нашественик - както в
лабораторни условия го
наблюдавахме в Донецк и
Луганск в 2014 г. с присти-
гането на първите нацисти
"правосеки" от Киев.

Радетелите за запазване-
то на НАТО като бастион на
Запада срещу "руската аг-
ресия" днес би трябвало да
се запознаят с историята на
Донецк и Луганск - от нея
ще научат всичко, което им
е нужно. Може да започнат
с трилогията на Алексей Тол-
стой "Ходене по мъките" и
особено с добавката към
нея, повестта "Хляб". Който
прочете малко, ще разбере
и защо Украйна ще се вър-
не цяла в орбитата на Ру-
сия, а не само Левобрежна
Украйна или само Новору-

сия. Ставащото сега е било
и преди, и по време на Граж-
данската война. Нищо ново
под слънцето.

И тъй като днес в Русия
и Източна Европа няма ко-
мунизъм, а "руска агресия"
в Западна Европа per se не
е имало поне в последни-
те, да речем, 140 години, ос-
новният аргумент за необ-
ходимостта от НАТО оста-
ва невалиден.

 А нахлуването на СССР
в Полша на 17 септември
1939 г. и във Финландия в
Зимната война 1939-1940 г.?
- Тези действия се водят на
територията на бившата Рус-
ка империя, решават нере-
шени при разпадането й, а
също от Гражданската вой-
на и войната срещу интер-
вентите въпроси - но най-ве-
че са непосредствена пре-
людия към голямата война с
Райха. В Ленинград напри-
мер са 30% от съветската от-
бранителна промишленост, а
старата граница с Финлан-

дия не просто допира, а де-
ли предградията му надве.
Крайградските дачи на ня-
когашните питерски милио-
нери остават във Финландия.
Това са граници, добровол-
но признати навремето от
болшевишкото правителство.

Интересно, лидерите на
полския и финландския на-
ционализъм - Юзеф Пилсуд-
ски и Густав Манерхайм
(швед по произход) - са съ-
ответно бивш руски револю-
ционер социалист, близък
другар на екзекутирания
брат на Ленин - народово-
леца Александър Улянов, за-
точен за десетина години в
Сибир, и бивш руски гене-
рал с 30 години служба в рус-
ката армия, декориран през
Първата световна война.

Полша е исторически не-
успял съперник на Москов-
ското княжество за хегемо-
ния над източните славяни.
Полша на Пилсудски е тюр-
ма на народите, дето мал-
цинствата са повече от по-
ляците, но която постоянно
планира завладяването и
разчленяването на слабия
още СССР до Кубан и Кас-
пийско море - и постоянно
обработва малките съветски
народи против Москва. (И
досега Варшава се опитва да
плете олекотена версия на
антируски кордон в Източ-
на Европа с проекта Меж-
думорие). Избитите и измре-
ли в полските концлагери съ-
ветски пленници след съвет-
ско-полската война надвиша-
ват няколко пъти по брой
жертвите на Катинските раз-
стрели. А полското участие
в холокоста, без каквато и
да е намеса на немците, е
смайващо по размери и все
още почти напълно неприз-
нато. Проблемът на Русия с
Полша е същият като проб-
лема на България със Сър-
бия, украинизмът за Русия е
като македонизма за Бълга-
рия - но с източник не Сър-
бия, а Австрия и Полша.

Също интересно, Фин-
ландия, която единствена от
бившите руски провинции -
преди Чечня начело с бив-
шия съветски генерал Джо-
хар Дудаев - воюва смело
и в началото много успеш-
но срещу бившата метропо-
лия - с дезорганизираната
тогава Червена армия -
впоследствие се "финланди-
зира" и показва правилния
път на останалите. С враж-
дебното си отношение към
Русия Естония, Латвия и
Литва, самостойна Украйна
и Грузия се самоликвиди-
рат пред очите ни.

Винаги ли са вярвали
американците в руска-
та агресия?

 Не са. Знаейки, че "рус-
ката агресия" е мит и че
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СССР спазва желязно до-
говореностите от Ялта, ум-
ните политици в САЩ в го-
дините след Втората светов-
на война разсъждаваха не
като днешните.

Първият върховен главно-
командващ на НАТО и бъдещ
успешен президент на САЩ
ген. Айзенхауер казваше в
1951 г.: "Ако след десет годи-
ни всички американски вой-
ски, разположени в Европа
за целите на националната
отбрана, не се завърнат, це-
лият проект ще се е прова-
лил". Генералът имаше пред-
вид, че след като в Европа
е установен траен мир, а Гер-
мания е възстановена ико-
номически и с извадени зъ-
би, по-нататъшното присъст-
вие на американците там ще-
ше има само негативна ро-
ля - да дразни СССР и леви-
те в самата Германия и Ев-
ропа, да предизвиква про-
тести, да подрива репутаци-
ята на страната.

Това мнение преоблада-
ва сред умните американ-
ци дори и след 1989 г. Геос-
тратегът Джордж Кенан, ав-
тор на доктрината за сдър-
жането (containment) на
СССР в 40-те години, пре-
дупреждава: "Разширяване-
то на НАТО ще е най-фа-
талната грешка на амери-
канската външна политика
след Студената война. То ще
насочи външната политика
на Русия в посока, която ня-
ма да ни хареса".

Старият консерватор Пат
Бюкенън добавя, че "отказ-
вайки да третираме Русия ка-
то другите страни, отрекли
се от ленинизма, ние създа-
дохме тъкмо тази Русия, от
която се страхувахме - пре-
въоръжаваща се и кипяща
от възмущение".

Какво мислеха по
въпроса американски-
те и другите западни
партньори на Горби?

Всички те признаваха не-
обходимостта от гаранции
за зачитането на съветски-
те интереси и за включва-
нето на СССР в структури-
те на европейската сигур-
ност. През декември 1989 г.
в Малта президентът Буш I
увери Горбачов, че "не е под-
скачал нагоре-надолу по
Берлинската стена" и че
"САЩ нямат намерение да
се възползват едностранно
от протичащите процеси".

 През януари 1990 г. вън-
шният министър на Западна
Германия Ханс-Дитрих Ген-
шер каза, че "обединението
на Германия не бива да на-
нася вреда на съветските ин-
тереси за сигурност" и че
"НАТО трябва да се откаже
от всяка идея за разширя-
ване на изток". Американс-
кия държавен секретар
Джеймс Бейкър повтори
през февруари с. г., че НА-
ТО няма да се разшири "ни-
то един инч на изток" (not
one inch eastward). В същото
време британският премиер
Мейджър отговори на въп-
рос на съветския военен ми-
нистър Дмитрий Язов дали
някои източноевропейски
страни ще влязат в НАТО:
"Нищо подобно няма да ста-
не". Британският първи дип-

ломат Дъглас Хърд сподели
с Геншер: "Русия трябва да
има гаранции, че ако Полша
излезе от Варшавския дого-
вор, няма на другия ден да
влезе в НАТО". Същото приз-
на канцлерът Хелмут Кол
пред Горбачов. Става дума
за Полша, не за Украйна!

Идеята, че територията на
ГДР ще има в бъдеще деми-
литаризиран статут, залегна
в договора за обединението
на Германия от 12 септемв-
ри 1990 г. Неразширяването
на НАТО на изток бе пред-
мет и на други дипломати-
чески документи и записи на
разговори в 1990 и 1991 г. с
участието на Буш I, Бейкър,
шефа на ЦРУ Робърт Гейтс,
Франсоа Митеран, Маргарет
Тачър, Джон Мейджър и ге-
нералния секретар на НАТО
Манфред Вьорнер, който в
1991 г. успокои гостуваща съ-
ветска парламентарна деле-
гация, че съветът на НАТО и
лично той, както и 13 от 16-
те страни - членки на Алиан-
са, били против изолиране-
то на СССР от европейска-
та общност и против разши-
ряването с нови членове.

Буш  дори се опита да
предотврати разпадането на
СССР с известната реч в Ки-
ев през юли 1991 г. и с явно
неудобство и тревога слуша-
ше сервилните излияния на
Елцин, който му съобщи за
решението на тройката от
Беловежката гора за разпус-
кане на СССР, преди да уве-
доми за това съветския пре-
зидент Горбачов. Всичко то-
ва научих съвсем наскоро от
разсекретени документи в
нашия и чуждия печат. Но
лично помня аналогичното
настроение в началото на 90-
те години и в българското
МВнР, и в дипломатическия
курс за млади кадри от бив-
шите социалистически стра-
ни, на който бях в Англия по
това време.

Накратко за другите
аргументи за същест-
вуването на НАТО

Някои от тях изобщо ня-
мат пряко отношение към во-
еннополитическата сигур-
ност, а към логиката на биз-
неса. Западна Европа вна-
сяше значително количество
руски газ и от СССР, и в раз-
гара на конфронтацията око-
ло нахлуването му в Афганис-
тан, и при разполагането на
"Томахавките" и "Пършинг-2"
от Рейгън в Европа. Китайс-
ката икономическа конкурен-
ция също е твърде екзоти-
чен аргумент за един севе-
ронатлантически военнопо-
литически пакт.

Сам Помпео преди ня-
колко дни призна в Сената
на САЩ, че усилията да убе-
дят Германия да се откаже
от "Северен поток 2" са про-
паднали. Германия е голя-
ма и все ще му намери ко-
лая, а за малки страни с
полуколониални админист-
рации като България НАТО
се превърна във фактор за
икономическо неразвитие.
Западните страни нямат ед-
накви интереси по много
важни въпроси и става все
по-трудно това да се крие
в името на псевдоатланти-
ческото единство.

По въпроса за миграция-
та всъщност именно либий-

ската катастрофа и провалът
на сирийската коалиция "НА-
ТО и приятели" отприщиха бе-
жанската криза от 2015 г. Али-
ансът се оказа безпомощен
да спре бежанския потоп и
да предотврати съпътстващи-
те го терористични атаки в
Западна Европа.

На близкоизточна вълна,
либийската авантюра на НА-
ТО, окачествена от самия
Обама като shit show, боклук
работа,  разруши страната и
всеки момент се очаква да
доведе до ново и смятано за
проруско управление. С ре-
шението на Тръмп за пълно
изтегляне от Сирия и частич-
но от Афганистан и с невро-
тичната западна реакция на
руските "анимационни филм-
чета" за нови оръжия стана
ясно също, че силите на НА-
ТО в Европа не са равнос-
тойни на обновената руска

ката връзка" на Тръмп - по
отношение свободата на
словото американската им-
перия надмина съветската от
последния стадий на разпа-
дането й. Тук някъде е мяс-
тото и на "свободата и де-
мокрацията", за които кой
знае защо се сещат в речи-
те си Помпейо и Столтен-
берг. Разбира се, и на сре-
щата на министрите, и на ви-
деомостовете с тях нямаше
възможност да се задават
несресани въпроси.

Стилът на Тръмп да из-
вива ръце, особено за прос-
ловутите два процента от
БВП на европейските стра-
ни за отбрана, да чете над-
менно "словесно" и да взе-
ма прибързани решения,
предизвиква алергия в За-
падна Европа. Също и кога-
то се имитира от американ-
ските посланици. Волфганг

няколко десетки километра
от Санкт Петербург. А нали
Обама обяви, че ако Русия
се опита да възстанови хе-
гемонията си в коя да е част
от бившия СССР, то ще е
равносилно на война с Аме-
рика? Джон Маккейн иска-
ше да вмъкне в НАТО и Гру-
зия, и Украйна. Ако това бе
станало в 2004 г., когато Бъл-
гария влезе, конфликтите в
Грузия 2008 и Украйна в 2014
г. трябваше да доведат до
война на САЩ с Русия.

Но защо, по дяволите,
Америка трябва да се пре-
пира кой да управлява бив-
шите съветски републики?
Откога техният суверенитет
е станал жизненоважен за
националния интерес на
САЩ? - пита отново Пат Бю-
кенън. Никой американски
президент в миналото не е
поемал задължение за вой-

армия, добила боен опит и
създала си бази в Близкия
изток, а сега се заговори и
за Либия. Щом силата е не-
достатъчна, всичко друго е
прах по вятъра.

След неуспешния опит за
преврат в 2016 г. НАТО окон-
чателно загуби Турция. Ер-
доган предизборно хвърли
Тръмп и Америка в кюпа с
враговете си. Доставката на
руските С-400 започва през
лятото въпреки бесния на-
тиск от Вашингтон. Изглеж-
да, Турция излиза и от прог-
рамата F-35. Помпейо каза
през седмицата, че F-35 не
били съвместими със С-400,
каквото и да значи това. Тур-
ция веднага заговори за ку-
пуване на руски Су-57. На
фона на проблемите на F-35
това звучи доста злокобно
за американския аерокосми-
чески комплекс.

Дори железните доскоро
като американски клиенти
Саудитска Арабия и ОАЕ по-
казват все-повече гъвкавост
и например финансират про-
руските сили на Хафтар в Ли-
бия, а Тръмп прекрати учас-
тието на САЩ в престъпната
саудитска война в Йемен.

Относно "хибридната
заплаха", която по
наше време наричахме
"идеологическа
диверсия",

и тук САЩ и западните им
клиенти са сякаш безпомощ-
ни да разберат какво става
в света. Арестът на Асанж,
истерията около RT, фейко-
вата медийна драма с "рус-

Кубицки, заместник-предсе-
дателят на Бундестага, при-
зова американският емисар
в Берлин да бъде обявен за
персона нон грата: "Ако един
американски дипломат се
държи като върховен коми-
сар на окупационна сила, ще
трябва да научи, че търпи-
мостта ни си има граници!"
Френският външен министър
Жан-Ив льо Дриан скастри
Тръмп да не се меси във
френските вътрешни рабо-
ти - по повод наистина не-
лепото изказване за Париж-
кото споразумение за кли-
мата и жълтите жилетки.

Символичното признава-
не на Гуайдо за президент
на Венецуела пък предиз-
вика неодобрението на Ита-
лия и Турция. Ердоган усър-
дно демонстрира близост с
брата Мадуро. Огромни
проблеми предизвика сред
съюзниците признаването
на Йерусалим за столица на
Израел, а сега - и призна-
ването на анексиран Голан
за израелска територия.
Сам Помпейо не можа да
обясни през седмицата в
Сената, камо ли ще обясни
на европейските партньори
защо Русия не може да
анексира Крим, дето по ду-
мите на Тръмп "всички и без
това говорят руски", а Из-
раел може да анексира си-
рийски Голан!

Гледано от Америка, НА-
ТО има и още един проб-
лем. Много американци смя-
тат, че членството на бивши
съветски републики създа-
ва неприемлив риск за са-
мите САЩ. То изтиква чер-
вената линия на войната на

на, излагайки Америка на
риск от ядрен конфликт за-
ради незнайни страни като
Латвия и Естония. САЩ не
се намесиха в Унгария в
1956 г., в Чехословакия в
1968 г. и в Полша в 1981 г.
също и защото тогавашни-
те президенти слагаха Аме-
рика на първо място.

Това е за сигурността на
далечните от Европа и мо-
гъщи САЩ. А толкова пове-
че за България - малка стра-
на с традиционни истори-
чески връзки с Русия, раз-
положена на 400 км от най-
голямата й военноморска
база - милитаризацията на
Черно море и нагнетяване-
то на антируска пропаганда
от НАТО без никакво осно-
вание е силен фактор за
външна несигурност, източ-
ник на яростно вътрешнопо-
литическо разделение и
причина за пропускане на
икономически ползи, който
няма кой друг да осигури.
На историческите грамотни
българи (сред които мате-
матическият логик Соломон
Паси не се числи) сегашна-
та антируска истерия напом-
ня времето преди Втората
световна война.

Атлантизмът ще отиде в
историята, преди да успее
предизвика гореща война
в Европа. В интерес на го-
лямото мнозинство страни
от Алианса, в т. ч. на Бъл-
гария и на самите САЩ, е
ликвидацията на НАТО да
стане бързо и по взаимно
съгласие.

Валентин
ХАДЖИЙСКИ

От "Гласове"
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приложение 10. ËÈ×ÍÎÑÒÈ

Еди Мърфи - комедията
като изкуство

Ако киноманите смятат,
че комедийните актьори са
само глупаци и грозници,
то решително грешат. Да
си смешен на екрана, се
иска талант, понякога е
по-лесно да изиграеш
трагичен образ, отколкото
смешен. Надарен да нами-
ра смешното е Еди Мър-
фи. Той се прослави с
комедията "Ченгето от
"Бевърли Хилс".

Едуард Мърфи е роден
на 3 април  1961 г. в
Бруклин, Ню-Йорк. Талан-
тът му за хумор се предава
по наследство. Баща му
Чарлс Мърфи работи в
транспортната полиция,
но е и любител актьор,
безспорен комедиант.

Когато Еди е на осем
години, а брат му Чарли е
на десет, баща им загива.
Майката Лилиан заболява
сериозно. Двете братчета
са изпратени в приемно
семейство за една година.
След време се преместват с
майка си в Рузвелт. В това

градче преминава детство-
то на бъдещата холивудска
звезда.

Стартът на Еди Мърфи
в комедията започва още
на 15-годишна възраст.
Той пише и се изявява в
малки барове. Изпълнява
скечове в телевизионно
предаване "Съботна вечер
на живо", като критикува
социални проблеми и
етнически групи, но за
публиката става ясно
безспорното му призвание
на комик.

В комедията "48 часа"
си партнира с Ник Нолти
и е номиниран в раздела
"Пробив на годината" в
рамките на наградите
"Златен глобус". Статуетка-
та отива при Бен Кингсли,
но за бъдещата му кариера
е повече от успех. В
комедията "Смяна на
местата" отново покорява
критиката и зрителите и е
предложен за "Златен
глобус" за втори път.

Чаровен и обичан Еди

е многодетен баща.
Има и малко дете -

Макс Чарлз Мърфи е
кръстен на брат му, актьо-
ра Чарли Мърфи, който
почина от левкемия. Това
е 10-ото дете на 57-годиш-
ния Еди Мърфи и второто
на 39-годишната Пейдж
Бъчър. Двойката има
двегодишна дъщеря Изи.

Мърфи има пет деца на
възраст от 28 до 16 години
от бившата си съпруга
Никол, с която се раздели
през 2006 г. след 22-
годишен брак.

Обича и синовете си -
на 29 и 26 години, от
Полет Макнийли, както и
сина си на 27 години от
Тамара Худ. Бившата
спайска Мел Би също му
роди дъщеря, която е на 11
години.

През 2007-а все пак
получава награда "Златен
глобус" за най-добро
актьорско изпълнение в
поддържаща роля - "Меч-
тателки".

Известно е името на акт-
рисата, която ще влезе в об-
раза на принцеса Даяна в
сериала "Короната". Нейно-
то име е Ема Корин и ще
имаме възможност да я ви-
дим в ролята на любимата
принцеса на Уелс, която се
превърна в икона на цяло
поколение.

Създателят на сериала
Питър Морган споделя, че
Корин още с появата си на
кастинга за ролята е пока-
зала потенциал да разгърне
сложния образ на една изк-
лючителна жена като Дая-
на Спенсър, която от обик-
новена тийнейджърка извър-

Ема Корин ще играе принцеса
Даяна в сериала „Короната“

вява пътя до забележителна
личност и "принцесата на
народа", както я наричат.

От своя страна Ема Ко-
рин казва, че ще се стреми
да изгради един достоверен
и правдив образ на майка-
та на принцовете Уилям и
Хари.

В края на тази година ще
бъде излъчен третият сезон
на сериала "Короната", кой-
то ще разкрие управлението
на премиера Харолд Уилсън
в годините 1964 - 1970 и
1974 - 1976 г., а през чет-
въртия сезон ще се присъе-
динят образите на Маргарет
Тачър и принцеса Даяна.

Френският милиардер и
съпруг на холивудската
звезда Салма Хайек -
Франсоа Анри Пино, обя-
ви, че той и семейството
му ще дарят 100 млн. евро
за възстановяването на
щетите по катедралата
"Нотр Дам", нанесени от
огромния пожар.

Богатата фамилия при-
тежава световноизвестни
модни марки и аукционна-
та къща "Кристис". Съоб-
щението за щедрото даре-
ние дойде броени часове
след призива на френския
президент Макрон за съ-
биране на средства за въз-

Мъжът на Салма Хайек дарява
100 млн. евро за „Нотр Дам“

становяването на църква-
та.

56-годишният Пино за-
явил желанието си да по-
могне пред френско изда-
ние. Състоянието на баща
му - Франсоа Пино, на 82
г., се оценява на 37.3 млрд.
долара.

По-рано Салма Хайек
публикува в профила си в
Instagram снимка на горя-
щата "Нотр Дам", под коя-
то написа: "Подобно на
много други хора, и аз съм
шокирана и изпитвам тъ-
га, гледайки как красотата
на "Нотр Дам" се превръ-
ща в пепел".

Ако попитате случайно
избрана група хора през пос-
ледните пет години коя стра-
на биха искали да посетят, Ис-
ландия определено ще излезе
в челната петица. Най-нови-
те данни за туризма показ-
ват интерес към посещения-
та в страната според амери-
канското издание USA Today.

През 2018 г. 2,3 милиона
души са посетили Исландия,
с 5,5% повече от предходна-
та година, според Исландс-
кия туристически съвет.

"През последните години
туризмът в Исландия се раз-
раства бързо, като средният
годишен ръст на туристичес-
ките посещения от над 25%

от 2013 г. достига своя връх
през 2016 г. с 38% ръст", каз-
ва Инга Палдоттир, дирек-
тор на сайта "Посетете Ис-
ландия". "И за американс-
ките туристи столицата на
Исландия остава сред 50-те
най-популярни международ-
ни дестинации", добавя Дже-
нифър Дом.

Удивителна страна, прив-
личаща туристите със своя-
та необикновеност и зага-
дъчност. Не са много стра-
ните като тази, в която сво-
бодата на мирогледа дружи
с консерватизъм, овцете са
повече от хората, а синът
на фризьора може да стане
президент.

Исландия става
търсена за туризъм



ЗЕМЯ 19 април 2019СЪБОТНИК
11. ÈÌÅÍÀ

приложение

Гениалният Пикасо
е най-продуктивен
от своето поколение

Пикасо е гений, Пикасо
е мит, Пикасо е цяла епоха.
През дългия си живот е
създал 50 хиляди произве-
дения на изкуството, натру-
пал е стотици милиони и е
пленил безчет женски сър-
ца, съобщава "Дойче веле".

Няма точна бройка на
творбите му. Според оцен-
ки на изкуствоведи и кура-
тори, испанският художник
и скулптор е създал около
50 000 произведения на
изкуството. Никой друг тво-
рец от неговото поколение
не е бил толкова продукти-
вен.

На каква възраст
е нарисувал първата

си картина?
Картината "Пикадор" се

ражда след едно посеще-
ние на корида - тогава Пи-
касо е само на 9 години.
Малкият Пабло израства в
семейство, в което изкуст-
вото е на почит. Роден е в
Малага - град с вековни
традиции в изкуството. Ба-
ща му, по професия учител
по рисуване, отрано раз-
познава таланта на сина си.
Смята го за дете чудо и

още в ранни години започ-
ва да го учи на академично
рисуване.

Самоук гений?
През 1892 г. талантливо-

то момче е прието в учили-
щето по изкуства в Малага
- и използва всяка свобод-
на минута, за да рисува.
По-късно Пабло постъпва в
Художествената академия-
Барселона, а след това е
приет в реномираната Крал-
ска академия за изящни из-
куства "Сан Фернандо" в
Мадрид. Но младият худож-
ник изобщо не е впечатлен
от методите на преподаване
- само след половин година
Пикасо напуска академията
и започва да се самообуча-
ва. Жаждата си за знания
утолява с безчет посеще-
ния в музеи и ателиета, из-
следва техниките на други
творци и попива всичко, до
което се докосва в света на
изкуството, литературата и
музиката.

Защо „Пикасо“?
Първоначално Пабло Ру-

ис Пикасо - Пикасо е мо-
минското име на майка му,
подписва творбите си с пъл-
ното си име. След 1900 г.
обаче, той започва да се
подписва само с "Пикасо".
По това време той живее в
Барселона и ще минат още
четири години, преди да на-
еме първото си ателие в
Париж. В ранния му период
неговите картини са богати
на цветове, дори крещящо
ярки - младият творец иска
да бъде забелязан. И е много
продуктивен още в самото
начало на кариерата си.

Как е цялото му име?

Пикасо и двете му по-
малки сестри израстват в
културна и високообразова-
на среда. Една от традиции-
те в семейството е децата
да носят дълги и благозвуч-
ни имена. Така Пикасо полу-
чава следното име: Пабло
Диего Хосе Франсиско де
Паула Хуан Непомусено Ма-
рия де лос Ремедиос Сип-
риано де ла Сантисима Три-
нидад Клито Мартир Патри-
сио Руис и Пикасо.

Кога прави първата си
голяма изложба?

Още първата изложба
през 1899 г., в която са
включени негови произве-
дения, носи голям успех на
младия художник. Но към
този момент Пикасо все още
не може да се издържа от
продажби на свои творби.
Точно обратното дори - чес-
то му се налага да рисува
върху стари картини, тъй
като няма пари за нови
платна.

Ръководен от желанието
да се потопи в културния
живот на Париж, Пикасо
предприема първото си пъ-
туване до Франция. Там той
се запознава с търговеца
на произведения на изкуст-
вото Педро Манач, с когото
се договаря за твърда ме-
сечна заплата. Ще мине
обаче още доста време,
преди Пикасо да бъде за-
белязан от колекционерите
и кураторите - първата си
голяма самостоятелна из-
ложба подрежда в Цюрих
през 1932 г. Към този мо-
мент Пикасо вече е поста-
вил основите на кубизма и
е преоткрил неокласициз-
ма. В този период от твор-
чеството си той работи и
над много скулптури и плас-
тики.

Кога изкуството
започва да му носи

пари?

Пикасо печели признание
в парижките културни среди
през двата си "цветни" пери-
ода - тъй наречените "Син
период" и "Розов период".

През 1906 г. се запоз-
нава с Анри Матис, благо-
дарение на когото устано-
вява множество важни кон-
такти. Например с Амбро-
аз Волар, който откупува
всички картини на Пикасо
от неговия "Розов период"
и така за първи път му
осигурява финансова неза-
висимост. По-късно търго-
вецът на картини Даниел-
Анри Канвайлер ще пре-
върне Пикасо в един от
най-скъпо продаваните ху-
дожници на ХХ век. Кан-
вайлер е посредник и при
продажбата на една от най-
известните му картини -
"Госпожиците от Авиньон".

Колко струва
най-скъпата картина

на Пикасо?

На търг през 2015 г. в
Ню Йорк картината на Пи-
касо "Алжирски жени" е
продадена за рекордната
сума от 179,4 милиона щат-
ски долара.

На каква възраст
рисува последната си

картина?
Художникът доживява

почти до библейска възраст,
като продължава да твори
и след като навършва 90
години. Умира на 8 април
1973 г. във вилата си на
Лазурния бряг. Тогава той е
на 91 години. В последните
си години Пикасо живее в
усамотение с втората си
съпруга Жаклин - далеч от
децата си и от целия оста-
нал свят.

Какво завещава
Пикасо?

Непосредствено след
смъртта му наследниците му
започват да водят ожесто-
чени съдебни битки. Още
повече че родствените му
връзки са много объркани:
Пикасо се е женил два пъ-
ти, но има деца и от други
жени.

През 1976 г. имущество-
то на мултимилионера Пи-
касо е оценено на 696 млн.
евро. Това включва прите-
жаваните от него къщи, зе-
ми, ателиета и други недви-
жими имоти, както и лична-
та му колекция от много
ценни картини, сред които
на Матис, Миро, Сезан и
Ван Гог. Художественото
наследство на великия тво-
рец е оценено на 1,275 ми-
лиарда франка. То обхваща
1885 картини, 7089 рисун-
ки, 19 134 графики, 3222
произведения от керамика,
1228 скулптури и пластики,
както и на 175 скицника с
общо 7 хиляди рисунки, ко-
ито Пикасо е използвал за
някои от големите си про-
изведения.

Дължимите на френска-
та държава милиони под фор-
мата на данък наследство
са изплатени от наследни-
ците отчасти с негови про-
изведения - картини, рисун-
ки и скулптури. Тези творби
влизат в основния фонд на
открития през 1985 г. Му-
зей на Пикасо в Париж, кой-
то и до днес привлича посе-
тители от цял свят.

Пикасо

"Спяща млада жена"

"Седяща жена"
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На 83 години е починала
шведската актриса Биби
Андерсон, съобщи шведски-
ят вестник Goteborgs Posten,
позовавайки се на нейната
приятелка, режисьорката
Кристина Улофсон.

Биби Андерсон започва
кариерата си на 15 години
с участие в реклама за прах
за пране, режисирана от
Ингмар Бергман през 1951
г. Като гимназистка полу-
чава няколко малки роли в
киното, по-късно учи
актьорско майсторство в
Кралската драматична
театрална школа. Присъе-
динява се към трупата на
Кралсксия драматичен
театър в Стокхолм, където
играе 30 години.

Андерсон изпълнява
една от първите си роли
във филма "Усмивки от
една лятна нощ" (1955) на
Бергман, с когото кариера-
та й в киното е тясно
свързана. Тя е играла в 11
филма на режисьора, сред
които са "Седмият печат"
(1957), "Поляната с дивите
ягоди" (1957), "Сцени от
съпружеския живот" (1973).

Музата на Бергман - Биби
Андерсон, си отиде на 83

Жената с чувство за хумор: Ема Томпсън на 60!
Ема Томпсън е родена

на 15 април 1959 г. в Лон-
дон, Англия, в семейство на
актьори. С този занаят се
занимават дори нейните
брат и сестра.

Докато учи усилено ан-
глийска литература в Кей-
мбридж, се присъединява
към известната универси-
тетска група Footlights, къ-
дето се запознават няколко
от членовете на Монти
Пайтън.

Очарователната блон-
динка се дипломира през
1980 г. и започва кариера-
та си с участия в местни
радиа, а после и в коме-
дийни програми. Пробива
в телевизията с Alfresco, за-
едно с колегите си Стивън
Фрай и Хю Лори. През
1989 г. се омъжва и със
съпруга си основават про-
дуцентска компания.

През това време Ема
Томпсън продължава да се
снима активно, като през
1992 г. играе в небезизвес-
тния филм "Имението Ха-
уърдс Енд". Точно това е и
ролята, с която чаровната
актриса успява да наложи
името си и отвъд Океана.

След като се омъжва за
актьора и режисьора Кенет
Брана, играе като негова
партньорка във филмите му
и се изявява като надаре-
на с остро чувство за ху-
мор интелектуална актриса,
умееща да предава сдържа-
но в най-дълбоки нюанси
чувствата на сложните ге-

Мишел Пфайфър има
впечатляваща филмография,
но се оказва, че звездата е
отказала и много култови ро-
ли в ленти като "Хубава же-
на", "Първичен инстинкт" и
"Телма и Луиз". Това разкри
самата звезда в "Дневното
шоу на NBC".

"Работата е там, че има
толкова много причини да се
откажеш и не е задължител-
но между тях да е неподгот-
веност да влезеш в конкретна
роля." Балансът между семей-
ството и работата е сред важ-
ните причини да избере коя
роля да приеме.

"Станах по-селективна в
поемането на отговорности,
защото ми беше трудно да ос-
тавям децата си, особено ко-
гато ходеха на училище. Не

Една от най-добрите й роли
според критиците е на
медицинската сестра Алма
във филма "Персона"
(1966).

През 1958 г. актрисата
получава наградата на
кинофестивала в Кан за
най-добра женска роля във
филма на Бергман "На
прага на живота". През
1963 г. Андерсон е удостое-
на със "Сребърна мечка" на
Берлинския кинофестивал
за най-добра женска роля
във филма на Вилгот
Шеман "Любовница".

През втората половина
на 80-те и през 90-те г. тя
се снима в телевизионни
филми, режисира театрални
пиеси в Стокхолм, работи
отново с Бергман. Взема
активно участие и в хума-
нитарния проект "Пътят
към Сараево".

Последният филм, в
който се снима, е "Арн,
рицарят тамплиер" през
2007 г. През пролетта на
2009 г. Андерсон получи
масиран инсулт и оттогава
бе в болница за възрастни
хора в Стокхолм.

роини, в които се въплъ-
щава. Особено ярко тези
нейни качества се проявя-
ват в прекрасните драми на
Джеймс Айвъри - "Хауърдс
Енд", което й носи "Оскар"
за женска роля, и "Остатъ-
ците на деня".

Персонажите са обрису-
вани от актрисата в най-
добрите традиции на анг-
лийската "недоизказаност".
След развода с Кенет Бра-
на през 1994 г. доказва, че
не само може да бъде са-
мостоятелна актриса, но и
превъзходна сценаристка.
По адаптиран сценарий

Анг Лий екранизира кла-
сическия роман на Джейн
Остин "Разум и чувства"
(1995). В този филм Ема се
превъплъщава чудесно и
като изпълнителка на глав-
ната роля, но е отличена с
"Оскар" за работата си ка-
то сценаристка. В своите
съвременни персонажи тя
разкрива широкия диапа-
зон на таланта си, съумя-
вайки да предаде много
правдиво енергията и дей-
ната природа на своите ге-
роини. "Светът става по-
лош особено към жените и
възрастните хора", казва тя.

Мишел Пфайфър отказва култови роли
исках да разрушавам семейс-
твото си. Съпругът ми има
работа, която не може просто
да бъде оставена от днес за
утре, за да бъде с тях. Така че
трябваше постоянно да жон-
глирам", добави Пфайфър.

Водещата Хода Кноп по-
пита звездата дали ще влезе
отново в ролята на жената
котка, на което Мишел реа-
гира: "О, Боже, това би било
невероятно! Бях тъжна, кога-
то снимките приключиха.
Чувствах се комфортно с
всичко, с което трябваше да
се сблъскам, и ми беше за-
бавно". Мишел спечели мно-
го фенове с ролята на жена-
та котка в "Батман се завръ-
ща" (1992) и заяви, че това
определено е едно от люби-
мите й превъплъщения.



ЗЕМЯ 19 април 2019СЪБОТНИК 13. ÕÓÌÎÐ
приложение

- Какво обикаляш це-
лия офис така нервно?
Стига си ходил от прозо-
рец до прозорец!

- Гледай как вали, а
жена ми излезе без ча-
дър!

- Е, голяма работа...
ще влезе на сухо в някой
мол...

- Е да де, аз от това
съм нервен...

  

Колкото по-тъпа е об-
разователната програма,
толкова по-умно е прави-
телството в очите на под-
растващите!

  

Двама пътешествени-
ци из джунглите на Ама-
зонка гледат как няка-
къв местен бута към во-
допада жена с камъни на
врата:

- Гледам, тук разводи-
те са улеснени макси-
мално…

  

- Скъпи, обиден ли си?
С две бири ще преглът-
неш ли по-лесно обидата?

- С две бутилки водка!
- Ама ти, много си бил

раним бе?

Анатолий СТАНКУЛОВ

Анекдоти

Никога няма да намериш жена без готов отго-
вор.

Шекспир

 Проблемът е, че аз наистина харесвам жените.
Неприятностите идват само от омъжените.

Джон Стайнбек

 Тя беше блондинка, заради която свещеник би
счупил с ритник стъклопис в църква.

Реймънд Чандлър

 Жените са готови да флиртуват с всеки, стига
да има кой да ги гледа.

Оскар Уайлд

 Една жена трябва да смекчи сърцето на мъжа,
а не да отнеме силата му.

Зигмунд Фройд

За да стигне до сърцето на една жена, мъжът
първо трябва да използва своето.

Майк Добертин

 Нито една жена не получава оргазъм от лъска-
не на кухненския под.

Бети Фридан

Има едно специално място в ада за жени, които
не подкрепят други жени.

Мадлин Олбрайт

 Мъжът, дори и да пожелае, няма да успее да
отнеме властта на жената, понеже тя управлява
света с властта на деспот, макар и тази власт да е
любов

И. Бентам

 Жената е най-могъщото същество в света и от
нея зависи да се насочи мъжът натам, накъдето
няма да го поведе и Господ.

Х. Ибсен

И най-глупавата жена може да се справи с умен
мъж, но с глупака може да се справи само най-
умната

Р. Киплинг

 В живота на жената не може да има по-голямо
унижение от това да се отдаде на мъж, недостоен
за любовта й: порядъчната жена никога няма да
прости това нито на себе си, нито на него.

Стефан Цвайг

Има три неща, които трябва да направиш с една
жена. Трябва да я обичаш, да страдаш заради нея
или да я превърнеш в литература.

Хенри Милър

 Красивите жени често приличат на големите
градове, които лесно можеш да превземеш, но труд-
но да запазиш.

П. Буаст

 Жената винаги има три възрасти: на колкото
изглежда, на колкото е и на колкото казва, че е.

 А. Кар

Тялото, това е най-малкото нещо, което може да
даде жената на мъжа.

Ромен Ролан
Dama.bg

  

Млад съдия се консул-
тира по телефона с по-
опитен колега:

- Предстои ми дело, в
което подсъдимият е об-
винен в контрабанда на
цигари. Как мислите, кол-
ко трябва да му дам?

- Два лева за кутия и
нито стотинка повече!

  

- И какво казва жена
ти, когато те хвана със съ-
седката?

- Нищо! Аз тия двата
предни зъба и без това
щях да си ги вадя.

  

- Цял живот само
кръстословици решаваш,
няма ли да ми кажеш по-
не една мила дума?

- С колко букви?

  

В съда:
- Не можехте ли да ре-

шите този спор без съд?
- Господин съдия, ние

точно това правехме, но
дойде полицията и ни раз-
търва…

  

- Кое е това нещо, ко-
ето е при жената веднъж
месечно и свършва за 5-
6 дни?!

- Заплатата на мъжа.

  

Срещат се двама съу-
ченици, вече студенти.
Единият пита другия как-
во учи и той му отговаря:

- Логика, психология и
философия…

- Че то каква е разли-
ката?!

- Ей сега ще ти обяс-
ня. Значи срещаш двама
човека - един чист и един
мръсен. Кой ще се изкъ-
пе?

- Мръсният…
- Не е вярно! Ще се

изкъпе чистият, защото
така е свикнал! Това е пси-
хология. Значи, пак сре-
щаш двама човека - чист
и мръсен. Кой ще се из-
къпе?

- Чистият!
- Не е вярно! Ще се

изкъпе мръсният, защото
е мръсен! Това е логика.
Значи, пак срещаш два-
ма човека - чист и мръ-
сен. Кой ще се изкъпе?

- Откъде да знам!?!?
- А! Ето това е вече фи-

лософия.

  

Тя:
- Като Пепеляшка съм

- чистя, готвя, пера...
Той:
- Аз нали ти обещах,

че ще живееш като в при-
казките?!

Ãðàôèòèòå íà Áàíêñè

Íà êîëåíå
ïðåä
æåíàòà

Íà êîëåíå
ïðåä
æåíàòà
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Култовият режисьор,
създател на филми като
"Туин Пийкс", "Диво сърце"
и "Човекът слон", сравни
процеса по излизане на
Великобритания от Евро-
пейския съюз със заплетен
филм. "Никога преди не
съм виждал история, която
да се развива по този
начин. Трудно е човек да я
следи и е направо невъз-
можно да бъде разбрана."

Линч използва и люби-
мата метафора на крити-
ката за собствените му
филми. "Казват, че в тях
работя с логиката на
сънищата. В такъв случай
Брекзит е изпълнен с
логиката на кошмара."

Роденият в Монтана,
САЩ, творец прави през
живота си няколко безус-

Холандия се слави с то-
лерантността си и любовта
към лалетата, футбола и
книгите. Интересен е начи-
нът, по който в Ниската зе-
мя отбелязаха традицион-
ната седмица на книгата.

Всяка година от 1932 г.
насам, четенето в цяла Хо-
ландия се насърчава по
време на Седмицата на
книгата - седем дни на
празници за литературата,
изпълнени с книжни фес-
тивали и събития на тери-
торията на цялата страна.

По традиция някой от
най-популярните холандски
автори създава специален
роман, наречен "Подарък
за седмицата на книгата",
който се раздава безплат-
но на хората, които купу-
ват книги по време на фес-
тивалите, или пък се запис-
ват за членство към някоя
библиотека.

Специалната книга тази

Äåéâèä Ëèí÷
îñìÿ Áðåêçèò

пешни опита да заживее в
Европа. Радва се на
особено топъл прием във
Франция, където дори е
носител на Ордена на
Почетния легион. Известен
е и като поддръжник на
трансценденталната меди-
тация.

Вестник "Гардиън" го
нарича най-важния кино-
режисьор на нашата
епоха". "Човек Възраждане
в съвременната кинематог-
рафия". Носител е на
наградите "Златен лъв",
"Златна палма" и "Сезар".
През 1990 г. Линч снима
"Диво сърце". Независимо
от противоречивата реак-
ция на критиката журито в
Кан начело с Бернардо
Бертолучи го награди със
"Златна палма".

Õîëàíäöèòå îáè÷àò
ëàëåòà è êíèãè

година бе дело на Ян Си-
белинк и се наричаше "Яс
Ван Белофте", използва се
като билет в градския тран-
спорт. Достатъчно е само
любителят на четенето да
я покаже на контролата във
влака. Националната же-
лезница е генерален спон-
сор на годишните фестива-
ли и дори организира спе-
циални четения и даване на
автографи в своите влаков.

"Много е приятно да се
срещнеш с читатели и да ви-
диш изненадата по лицата.
Говорим за всичко, включи-
телно за пътуването им. Тък-
мо един пътник ми каза, че
отива във Велп - моя роден
град. Често идват деца и се
надявам скоро и те да се
превърнат в запалени чита-
тели. Нали затова правим
всичко", казва Ян Сибелинк
във влака за Утрехт, където
се среща с читатели и пред-
ставя книгата си.

През 1979 г. Парашкев
Хаджиев пише мюзикъла
"Шумла полка" по либрето на
Иван Генов. Постановката е
част от честванията на 120-
годишнината на Панчо Вла-
дигеров. На въпроса защо
творба на Хаджиев е в ка-
лендара, проф. Павел Гер-
джиков отговаря: "Предпола-
гам, защото Шумен е градът
на Панчо Владигеров, а там
е създаден първият българ-
ски професионален оркестър
от унгареца Михай Шафран".

Сред унгарските емигран-
ти от 1840 г. е и Лайош Ко-
шут. Шафран бил шивач, но
и музикант, а в състава на
оркестъра са Добри Войни-
ков, както и Васил Друмев.
"Там се създава първата му-
зикална традиция, която да-
ва на нашата страна ред го-
леми музиканти като Панчо
Владигеров, Андрей Стоянов,
Веселин Стоянов. Освен то-
ва Парашкев Хаджиев е един
от най-ярките ученици на
Владигеров".

През осемдесетте години

„Øóìëà ïîëêà“ ñå çàâðúùà íà
ñöåíàòà â Áóðãàñêàòà îïåðà

на миналия век Герджиков
поставя "Шумла полка" в
Сливен със студенти. Тогава
в спектаклите участват Ма-
риана Пенчева, Камен Ча-
нев, Александър Крунев.

Названието на мюзикъла
идва от старото име на Шу-
мен - Шумла. Той разказва
историята на Шафрани, кой-
то се влюбва в Яна.

Ян Сибелинк представя книгата си

На Коледа през 1850 г.
бил организиран бал, който
събира пашата на Шумла,
вицеконсула на Австро-ун-
гарската империя и градс-
кия елит. Има и циганка Су-
зи, която трябвало на бала
да застреля Лайош Кошут.
Все пак краят е щастлив и
всички танцуват полката, на-
писана от Добри Войников.

Новата продукция на
операта "Отело" от Джузе-
пе Верди, която бе предс-
тавена за първи път на 13
април по време на Велик-
денския фестивал в Баден-
Баден, все пак се проведе.
Поради заболяване на ба-
ритона Лука Салси спекта-
кълът можеше да отпадне
от програмата, но българ-
ският оперен певец Влади-
мир Стоянов замени итали-
анския си колега.

Áúëãàðèí ñïàñÿâà ñïåêòàêúëà „Îòåëî“
ñ áåðëèíñêèòå ôèëõàðìîíèöè

Той влезе в ролята на Яго
и се превърна във втория
наш изпълнител на сцената,
тъй като в образа на Дез-
демона се превъплъти опер-
ната прима Соня Йончева.
За главната роля бе избран
Стюарт Скелтън. Спектакъ-
лът на Робърт Уилсън ще се
играе до 22 април в рамки-
те на фестивала, а диригент
на Берлинската филхармония
е Зубин Мета.

Владимир Стоянов е един

от най-добрите Вердиеви ин-
терпретатори. Играл е в про-
изведения на Верди в Ми-
ланския оперен театър "Ла
Скала", Метрополитън опера
- Ню Йорк, Щатсопер, "Ун-
тер ден Линден" в Берлин и
Ковънт Гардън - Лондон. Сто-
янов пя под палката на Зу-
бин Мета като Риголето на
сцената във Флоренция през
2016 г., което си спомня ка-
то "прекрасно и незабрави-
мо преживяване".
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Името на Сопот винаги
върви заедно с това на пат-
риарха на българската ли-
тература Иван Вазов, който
се е родил в малкия град.
Народният поет е описал
своето родно място, каквото
е било в неговото детство и
младост в образа на измис-
лената Бяла черква от на-
ционалния роман на Бълга-
рия - "Под игото". Оказва
се обаче, че "грешката е вяр-
на", защото турците точно
така са казвали на Сопот -
"Акче клисе", което се пре-
веждало като Бяла черква.
Старият град е и в другите
му произведения като нап-
ример "Чичовци", пише
Dir.bg

От чешмата в центъра на
града, до къщата на Вазов,
тече най-хубавата чиста
планинска вода. Местните
хора са сложили специален
съд, закачен до чучура. Оказ-
ва се, че наричат Сопот

Златни съкровища, крепости и римски
останки в Сопот

Архитектурата на Бъл-
гарското възраждане - края
на XVIII до 1878 г., отра-
зява общия икономически,
политически и културен по-
дем в живота на българи-
те. Разрастването на зана-
ятите и търговията и пре-
минаването на голяма част
от тях в ръцете на българ-
ския народ предизвикват го-
лямо преселение към гра-
довете - София, Пловдив,
Шумен, Русе, Видин, Сли-
вен, Велико Търново, чий-
то облик се променя - ста-
ва по-български. Развиват
се бързо и някои чисто бъл-
гарски занаятчийски и тър-
говски средища като Габро-
во, Котел, Калофер, Карло-
во, Копривщица, Панагю-
рище, Сопот, Тетевен, Тро-

"град на чешмите". Те са 27
и всяка си има грижливо из-
писано име, което е наисти-
на прекрасно и показва стил.
Има чешми от турско вре-
ме, от наши дни. Последна-
та е изградена през 2010 г.
на мястото на стара от 1766
г. За Елмазката чешма се
смята, че бълва направо све-
тена вода. Прекрасна е во-
дата от водата Мегданската
чешма.

За разлика от Копривщи-
ца, градът на Вазов няма го-
ляма запазена възрожденска
част.

Това чудно място е на 3
хиляди години и това не е
само легенда. Доказателство
е намерените около града
златни съкровища от време-
то преди траките. От техни-
те владетели, после от маке-
донските и от римските им-
ператори са намерени други
съкровища с монети край га-
рата. Триъгълна крепост от

Късната античност и некро-
пол от епохата на разпада-
нето на империята допълват
многобройните археологи-
чески обекти.

Копсис е името на града
по времето на цар Смилец
от времето на Втората бъл-
гарска държава, който е ро-
ден в Сопот.

От времето на сопотския
цар са останките на Аневс-
кото кале - неговата крепост
и дворец. Две места си зас-
лужава да се посетят заради
красотата и заради Васил
Левски. Една от най-мащаб-
ните църкви по турско вре-
ме, заради която градът е на-
ричан Бяла черква - "Св. Св.
Петър и Павел" на 173 г.,
разположена до метоха, кой-
то познаваме от "Под игото"
като крепост на консерватиз-
ма, в реалния живот е бил
скривалище на Апостола.

В сопотския манастир
"Свети Спас" през 13-и век,
приема монашеството Дякон
Игнатий от съседно Карло-
во. Това става на 7 декемв-
ри 1858 г. Вероятно тук се е
формирал духът на Апосто-

ла, защото и чужди пътешес-
твеници свидетелстват нед-
вусмислено - в този манас-
тир е служено единствено и
само на български, наричан
официално черковнославян-
ски. Може да видим една от
най-старите книги, която се
пази у нас - тя е от 1480 г.
Паисий Хилендарски оста-
ва тук за преписи своята
"История славяноболгарс-
кая", но местните монаси й
правят и "преправки" през
1828 и 1845 г.

Сопот е и "порта" към
най-красивата част от Бал-
кана. Уникална е Дядо Сто-
яновата воденица, с възлово
място в романа "Под игото",
на което изневиделица се по-
явява Бойчо Огнянов. Тя е
опоетизирана от Вазов, той
много обичал да прави из-
лети до това място, запазено
в оригиналния си вид и до
днес, 99 години след негова-
та смърт, отпочивал си на
любимия си камък.

Централният Балкан e
обект под защитата на
ЮНЕСКО заради уникални-
те дъбови гори и водопади.Къщата музей на Иван Вазов в Сопот

Сопотският манастир „Св. св. Петър и Павел“

Архитектурата на Възраждането разкрива духа на българите
ян, Трявна, Елена, Бобоше-
во, Банско, органически
свързани с особеностите на
местността със занаятите и
търговията. Обликът на ня-
кои селища като Трявна се
определя от сключеното дву-
етажно застрояване на
главната улица, а на други
Копривщица - от високите
зидове и красиви порти.

Ренесансовият характер
на българско художествено
творчество през този пери-
од слага край на предиш-
ната анонимност. Върху
черквите и сградите се по-
явяват, макар и рядко, име-
ната на техните строители.
По стените на Рилския ма-
настир са подписани Алек-
си Рилец и Майстор Ми-
ленко, на Хаджидимитрова-

та къща в Карлово - майс-
торите Спас, Иван и Нон,
на Джамбазовата къща в
Карлово - Майстор Патьо.
Широка известност получа-
ват възрожденските майсто-
ри Уста Генчо, Никола Фи-
чев и неговият учител Уста
Вельо, всеки от тях изра-
ботва свой архитектурен по-
черк. Типове къщи се раз-
виват на сравнително не-
голяма територия: западна,
тетевенска, копривщенска,
тревненска, жеравненска,
родопска, странджанска,
черноморска, пловдивска.
Домовете стават по-богати
и обширни. Оригинална е
къщата на хаджи Драган
Калофереца в Пловдив, Де-
сьовската къща и Люкова-
та къща в Копривщица. Лютовата къща в Копривщица



ЗЕМЯ 19 април 2019СЪБОТНИК 16.  ÑÚÄÁÈприложение

Ема Уотсън едва ли не е
най-известната феминистка
в света. Във всяко интервю
напомня, че жените трябва
да се борят за правата си,
да отстояват равенството
на половете. "Дали сте
жена на чаената планта-
ция в Кения, или брокерка
на Уолтстрийт, или холи-
вудска звезда, никоя от нас
не заработва толкова
колкото мъжете". Тя смята,
че феминистките имат
право свободно да се
разпореждат с тялото си и
да не следват глупави
стереотипи.

Защото феминизмът не
означава да си мъжко
момиче - това подчертава
Натали Портман. "Иска
ми се всички възможни
лица на жените и мъжете
да са възможни и да бъдат
приети от обществото.
Иска ми се и двата пола
да могат да са отдадени на
семейството си или пък
ако предпочитат, само да
работят - да го направят,
както и всички комбина-
ции помежду им. Искам да
им се позволява да бъдат
слаби, силни, щастливи и
тъжни - просто хора."

Според Холивуд, ако
правиш феминистка
история, то героинята
трябва да е агресивна и
пробивна, а накрая задъл-
жително да спечели. Филм
за слаба, уязвима жена
също може да е феминист-
ки, ако показва реален

За какво се борят
феминистките днес?

Наградите "Пулицър" носят името на един
от най-известните издатели на вестници в
края на 19-и и началото на 20-и век. Освен
че е свързан с престижните отличия, Йозеф
Пулицър е смятан за баща на имащата ло-
ша слава "жълта" журналистика.

Йозеф Пулицър е роден през 1847 г. в
еврейско семейство от град Мако в Унгария.
Когато Йозеф е на 7 години, баща му мести
семейството в столицата Будапеща, където
момчето получава образованието си от част-
ни учители и овладява френски и немски език.
След като баща му фалира, Йозеф емигрира
в Съединените щати като 17-годишен мла-
деж и започва да използва английския вари-
ант на името си - Джоузеф Пулицър.

Поради липса на средства се записва в
армията и участва на страната на Севера в
Американската гражданска война от 1861-
1865 г.

След края на войната, отново преследван
от безпаричие, Пулицър тръгва на Запад, за
да търси нови възможности и работа.

Установява се в Сейнт Луис, където поз-
нанията му по немски му вършат добра ра-
бота поради големия брой немски имигран-
ти в града на река Мисисипи.

Първата публикация на Пулицър била за
измама, от която пострадал. След като пла-

Филмът „Доктор
Лиза“ с Чулпан
Хаматова ще излезе
на екран през 2020

Филмът "Доктор Лиза"
е за един ден от живота на
Елизавета Глинка, загина-
ла при самолетна катаст-
рофа на Ту-154.

Ще излезе на екран
през 2020 г. Главната роля
изпълнява актрисата
Чулпан Хаматова, съоб-
щава РИА Новости.

Основателката на
фонда "Справедлива
помощ", природозащтнич-
ка, Елизавета Глинка,
известна като Доктор

Кой създаде
наградите
Пулицър

човек, с когото можеш да
се припознаеш.

За филма "В като
Вендета" актрисата си
обръсва главата.
Въпреки това продължава
да смайва всички с красо-
тата си.

Ема Уотсън

Красавицата прекарва
свободното си време,
пеейки в караоке баровете
на Ню Йорк. Пътува
редовно до Мароко, където
някога е живяла на палат-
ка и се придвижвала с
камила.

Лиза, оставя диря на
човечност след себе си.

"В Москва започнаха
снимки на пълнометражен
художествен филм "Доктор
Лиза" и тези 24 часа
разкриват характера и
начина й на живот, съдба-
та на най-известната в
Русия специалистка по
палеативна помощ. Фил-
мът се основава на днев-
ниците на Доктор Лиза и
спомените на нейните
приятели.

Чулпан Хаматова

тил 5 долара на агент, който му обещал ра-
бота в плантация край града, той осъзнал,
че е бил измамен заедно с още няколко други
желаещи да работят. Описал как работи из-
мамата и излизащият в Сейнт Луис немско-
езичен вестник "Вестлише пост" публикувал
написаното.

През 1867 г. Пулицър се отказал от граж-
данството си от Австро-Унгарската империя
и станал американец. Година по-късно за-
почнал първата си работа във вестник, след
като "Вестлише пост" го наел като репортер.

Преди да стане собственик на вестник и
известен издател, Джоузеф Пулицър бил по-
литик. Записал се в Републиканската партия,
активно участвал в техни кампании и рабо-
тил много за неуспешната кандидатура за пре-
зидент на Хорас Грийли.

Разочарован от корупцията в Републикан-
ската партия, Джоузеф Пулицър се присъе-
динил към Демократическата партия.

Прави успешни сделки със закупуването
на вестници като собственик и издател, пра-
ви блестяща кариера, публикува жълти мате-
риали, но и такива за корупцията.

С годините здравето на Джоузеф Пулицър
се влошавало и постепенно се оттеглил от
ежедневната работа. През 1911 г. той почи-
нал на борда на яхтата си, докато секретар-
ката му четяла за живота на френския крал
Луи Единадесети. Наследила го съпругата му
Кейт, с която имали 7 деца.

В момента на смъртта му състоянието на
Джоузеф Пулицър се оценявало на над 30
милиона долара, което в началото на 20-и
век било огромна сума.

Наградите "Пулицър" били основани от
Колумбийския университет в Ню Йорк седем
години след смъртта на издателя.
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- Проф. Филчев, излезе от печат мемоар-
ната книга на Иван Костов "Свидетелства за
прехода 1989 - 1999 на издателство "Сиела".
Прочетохте ли я и какъв е вашият коментар
като участник в някои от описаните събития?

- Не съм чел книгата и нямам намерение да я
чета. Не съм я докарал дотам, да чета съчинени-
ята на Костов. Но по повод на неговата книга ми
се обадиха няколко научни работници по наказа-
телно право и с възмущение споделиха, че Кос-
тов е преписал цели страници от мои статии и
книги по наказателно право, а след това ги е
включил в своите мемоари, без да ме цитира като
автор.

- Не може да бъде?!
- Не съм очаквал да падне толкова ниско, но

той за пореден път показа, че низостта му няма
предел. Отворих напосоки "неговата" книга и от
пръв поглед установих, че е преписал дословно
цели страници от мои работи. Заимствал е както
идеите и изводите ми, така и конкретните думи и
изречения. Става дума за мои изследвания на
престъпността при прехода и отражението на тази
престъпност върху наказателното законодателст-
во. - Например: а) Статията ми "Престъпността
при прехода към пазарна икономика и наказател-
ното законодателство" - списание Съвременно пра-
во, 1995, № 6. б) Статията ми "Развитие на нака-
зателното право в условията на преход към па-
зарна икономика" - списание "Правна мисъл", 1997,
№ 2. в) Статията ми "Развитие на наказателноп-
роцесуалното право в условията на преход към
пазарна икономика - списание "Правна мисъл",
1997, № 3-4. г) Статията ми "Организираната
престъпност при прехода и наказателният закон",
публикувана в списание "Съвременно право", 2003,
№ 6 и също в книгата ми "Въпроси на наказател-
ното право и съдебната практика". Сиела. София,
2014, стр. 97 - 112. д) Статията ми "Организира-
ната престъпност и наказателният (материален и
процесуален) закон в условията на преход", пуб-
ликувана в книгата ми "Теоретични основи на на-
казателното законотворчество". Сиела. София,
2005, стр. 271 - 318.

- Все пак да не бъдем голословни. Мо-
жете ли да докажете вашето твърдение, че
г-н Костов е преписал от вас?

- За подробно сравнение е нужно да се нап-
рави съответна експертиза. Тук ще посоча само
един пасаж от моята книга "Теоретични основи на
наказателното законотворчество": "В  резултат
на  бурните икономически, политически и социал-
ни промени при прехода,  правната  система  на
България  значително  изостана  от общественото
развитие.  Старото  законодателство  повече не
можеше да обслужва новите обществени нужди.
Липсата на адекватна правна уредба се отрази
отрицателно както върху развитието на икономи-
ката, така и на борбата с престъпността. Норма-
тивният вакуум в областта на финансовата, бан-
ковата, данъчната дейност и приватизационния
контрол  улесниха  злоупотребите,  измамите,
присвояването  на държавни средства и изтича-
нето им зад граница. Наказателното  законода-
телство  не  предоставяше  възможност  за
ефективно противодействие срещу престъпност-
та. В условията на преход към пазарна икономика
и демокрация възникнаха нови форми на общест-
вено опасно поведение, които не са отразени в
Наказателния кодекс." - Филчев, Н. "Теоретични
основи на наказателното законотворчество". 2005,
стр. 271. - А какво казва г-н Костов по въпроса:
"В резултат на бурните промени правната система
в България значително изостана от общественото
развитие. Старото законодателство не можеше да
обслужва повече обществените нужди. Норматив-
ният вакуум в областта на банковото и кредитно-
то дело, на застраховането улесниха злоупотре-
бите, измамите, присвояването на държавни сред-
ства и изтичането им зад граница. В условията на
прехода възникнаха нови форми на обществено
опасно поведение, които не се санкционираха от
Наказателния кодекс." - Костов, И. "Свидетелства
за прехода 1989 - 1999", 2019, стр. 350 - 351.

 - Невероятно. Само това ли е преписал
г-н Костов от вас?

 - Много повече. Той е заимствал не само
думите, но и идеите, изводите ми относно прес-
тъпността при прехода и необходимите законода-
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Проф.
Никола
Филчев,
главен

прокурор
на Републи-
ка България
за периода
1999-2006 г.

Той може
единствено
да напише
наръчник
"Как да
крадем и
да не ни
хванат"

телни промени. Става дума не просто за мои раз-
мишления и умозрителни конструкции, а за меж-
дународно изследване на престъпността и разви-
тието на наказателното законодателство, което
беше проведено от германски научен институт. -
Резултатите от него са публикувани в
Strafrechtsentwicklung in Europa. Albin Eser / Barbara
Huber (Hrsg.). Max-Planck-Institut f?r ausl?ndisches
und internationales Strafrecht. Freiburg. 1999. Това
изследване обхваща редица социологически, кри-
минологически и правни анализи на обществени-
те промени, на новите форми на организирана
престъпност, на нормативната и съдебната систе-
ма в различни страни. В проекта участват учени
от цяла Европа, в т. ч. и от Русия. Български
представител бях аз. В това изследване както и в
другите мои работи посочвам, че преходът у нас е
съпроводен с няколко вълни на престъпността: а)
Контрабандата при югоембаргото; б) Източването
на банките в Безконтролната грабителска прива-
тизация. Следващ етап от развитието на престъп-
ността е злоупотребата с финансови средства на
Европейския съюз. В същото изследване препо-
ръчвам и редица мерки за борба с организирана-
та престъпност - както организационни мерки,
така и законодателни промени в Наказателния
кодекс и в Наказателнопроцесуалния кодекс.

- Като професор по наказателно право
вие имате принос за обновлението на наше-
то наказателно законодателство  - първо като
съдия във Върховния касационен съд, а след
това в качеството си на заместник-минис-
тър на правосъдието?

- Всички промени на наказателното законода-
телство през периода  1989 - 1999 г.  са минали
през главата ми и ръцете ми. Тогава трябваше да
приспособим нашето наказателно право и право-
съдие към новата криминологическа реалност (но-
вите форми на престъпност) и преди всичко - към
организираната престъпност. Освен това трябва-
ше да хармонизираме нашето право, като го съ-
образим с правото на Европейския съюз.  Най-
мащабна беше реформата на наказателното за-
конодателство през 1997 г. Тогава бяха извърше-
ни около 80 промени в Наказателния кодекс и
още толкова в Наказателнопроцесуалния кодекс.
Разбира се освен обществена необходимост има-
ше и съответна политическа воля у управляващи-
те. Тогава усъвършенствахме редица норми на На-
казателния кодекс относно организираната прес-
тъпност (отвличане, принуда, изнудване и т. н.).
Обявихме "изпирането на пари" за престъпление.
Разширихме обсега на неизбежната отбрана и др.
В Наказателнопроцесуалния кодекс също извър-
шихме значителни промени. - Укрепихме правото
на защита на обвиняемия. Въведохме съкратеното
производство за разглеждане на наказателни де-
ла. Установихме съдебен контрол върху задържа-
нето под стража (Habeas corpus). Предвидихме да
се използват специални разузнавателни средства
(подслушване, проследяване и т. н.) за събиране
на доказателства в наказателния процес, както и
отговорност за злоупотребата с тях в НК и др.
При това търсехме баланса между правото на об-
виняемия на защита и обществения интерес от
бързо и ефективно правосъдие.

- Но това плагиатство, което сте устано-
вили, е голям скандал. Г-н Костов организи-
ра бляскава премиера на книгата си, даде
празнични интервюта по медиите, получи въз-
торжени ръкопляскания от своите почитате-
ли. Те го нарекоха "министър-председателя,
оставил най-дълбоката диря в новата ни ис-

тория". А се оказва, че неговите анализи…?!
- Истината блесна за пореден път. Тънките и

задълбочени анализи на Костов се оказаха една
измама. Този семпъл счетоводител, който беше
преподавател по научен комунизъм, а  след 1990
г. се обяви за демократ - борец срещу комунизма,
за пореден път лъже. Днес той се рекламира като
началник на някаква амбулатория, която правела
анализи. А всъщност е обикновен лъжец и пре-
писвач. Ако притежаваше капчица достойнство,
този бивш министър-председател  нямаше да пре-
писва като слаб ученик от бившия главен проку-
рор.   Все пак трябва да му отдадем заслуженото
и да отбележим, че Костов е проявил творчески
подход при преписването. - Например когато пре-
писва пасажа за развитието и причините на прес-
тъпността у нас, той услужливо изтрива извода
ми - че криминалната приватизация на държавно-
то имущество под негово ръководство е основни-
ят фактор, който породи организираната престъп-
ност. Тъкмо безконтролната, бандитска привати-
зация създаде хранителна среда за организира-
ната престъпност у нас.

- Какви ще бъдат последиците от това за
г-н Костов?

 - Последиците от плагиатството са определе-
ни в закона. Наказателният кодекс предвижда до
две години лишаване от свобода за плагиатство
(чл. 173, ал. 1 НК). А Законът за авторското
право и сродните му права постановява: който
наруши авторското право, дължи обезщетение на
автора за причинените му материални и неиму-
ществени вреди (чл. 95). Съществува и възмож-
ност да се забрани разпространяването на книга-
та му. Но плагиатството на Костов има и междуна-
роден аспект. Опасявам се, че може да стане
международен скандал. Руските участници в изс-
ледването ще ни простят - като на братушки.
Руснаците са широко скроени хора. Но германци-
те никак не ги обичат тия работи. Плагиатството
се осъжда и наказва много строго в Европейския
съюз.

- Как ще коментирате твърдението на г-н
Костов в книгата му, че неговата майка е
починала заради прокуратурата и по-точно -
заради вас?

- Гнусна лъжа. Как няма страх от Бога да ги
говори тия работи? Такава нечистоплътност рядко
се среща. Готов е на всичко, за да се изкара
жертва пред хората. Костов  ми прилича на римс-
кия император, тиранина Нерон, който, след като
го свалили от власт, се самоубил с думите: "Какъв
велик артист умира". Всъщност не се учудвам от
това публично позьорство на Костов. В лични раз-
говори той неведнъж ми е плакал, че баща му ще
умре заради делото "Сапио"; че дъщеря му ще
пометне заради проверката на далаверите в Дос-
пат; че жена му ще се разболее заради делото за
неплащане на данъци (което беше решено "пра-
вилно" от председателя на Върховния съд - кос-
товиста Иван Григоров) и др. В същото време
Костов организира мръсна клеветническа кампа-
ния срещу мен в медиите и сред дипломатически-
те представители на големите държави у нас. А
пътем подслушваше какво си говоря вкъщи с
петгодишното си дете. Той, "моралистът" Костов.

- С това плагиатство вие помрачихте ра-
достта ни от големия успех на г-н Костов -
отпечатването на неговата забележителна
книга, на неговите вълнуващи  мемоари, с
които той претендира, че казва "истината
за прехода от последна инстанция". Какви
чувства буди у вас тази книга?

- Все пак не трябва да се забравя кой е
Костов и какво направи той за българския народ.
В резултат на разбойническата приватизация на
Костов държавното имущество беше разграбено и
днес българите са най-болните, най-бедните и най-
необразованите в Европа. А българската нация се
топи и изчезва най-бързо.  България със своята
древна, велика 1300-годишна история  беше раз-
рушена от новите демократи костовисти само за
30 години. Поради това неговата книга предиз-
виква отвращение. Костов може да напише ус-
пешно само една книга - ръководство "Как да
крадем, без да ни хванат".

Интервюто е на Агенция БЛИЦ
(Със съкращения, заглавието е на

ЗЕМЯ)
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Актрисата и носи-
телка на "Оскар" Дже-
нифър Лорънс се зав-
ръща на екран, след ка-
то преди повече от го-
дина обяви, че си взи-
ма почивка от киното.

Драмата, с която 28-
годишната Лорънс е из-
брала да отбележи зав-
ръщането си, все още
няма заглавие. С този
филм Лила Нойгебауер
- млади и утвърдена ре-
жисьорка, ще дебюти-
ра в киното. Лорънс ще
бъде сред продуценти-
те на лентата заедно
със Скот Рудин и Илай
Буш. Снимките за про-
дукцията, отбелязваща
завръщането на Дже-
нифър, позната с роли-
те си във филми като
"Наръчник на оптимис-
та", "Джой", "Американ-
ска схема" и "Зимен
дар", ще започнат в
средата на юни в Ню
Орлиънс. През 2012-а
тя участва "Игрите на
глада", получава отлич-
ни отзиви от американ-
ската критика. Номини-
рана е за "Златен гло-
бус 2013". ç

Äæåíèôúð Ëîðúíñ
ñà çàâðúùà
ñ áëÿñúê

�

Канят Кукления
театър-Видин на
фестивал в Сърбия
Държавният куклен театър
във Видин е поканен да
участва в 10-ия междуна-
роден фестивал в Зайчар,
Сърбия. Видинските
актьори ще представят
постановката "Принцесата
и граховото зърно".
Фестът започва на
21 април с участие на
куклени театри от Хърва-
тия, Босна и Херцеговина,
Сърбия и Китай. "Принце-
сата и граховото зърно"
гостува и на националния
куклено-театрален
фестивал "Михаил
Лъкатник" в Ямбол. Видин
очаква през този месец и
китайски актьори с
постановка.

В Хасково стартира
"Южна пролет"
В тазгодишното издание
на конкурса в жанровете
поезия, белетристика и
детска литература се
състезават 41 млади
автори. Ще бъдат оценя-
вани от жури начело с
проф. Симеон Янев.
Програмата започна в
Регионалната библиотека
"Христо Смирненски" с
изложбата "Геният на
Ренесанса", посветена на
455-годишнината от
рождението на Уилям
Шекспир.

Íàêðàòêî
Музейната работилница

при историческия музей в
Кюстендил през април пред-
ставя нова тема - "Играта в
древността". Предмет на за-
ниманията е изработването
на глинени копия на праис-
торическа настолна игра.

Оригиналната находка,
датираща от каменно-медна-
та епоха и експонирана в ар-
хеологическата зала, предс-
тавлява керамичен предмет
с форма на четиристенна
пресечена пирамида. Горна-
та му плоскост е с квадрат-
на форма.

Върху нея има 16 ямич-
ки, групирани по четири в
четири редици. Предполага

Интерактивно капанско
село ще бъде "изградено" в
двора на Основно училище
"Ив. С. Тургенев" в Разград.
Инициативата е част от иде-
ен проект на учебното заве-
дение за популяризиране на
бита и обичаите на местната
етнографска група капанци.

Предвижда се в училищ-
ния двор да бъдат поставени
специални макети, възпроиз-
веждащи автентични капанс-
ки къщи, дюкяни и занаятчий-
ници.

В работилници, направе-
ни от природни материали,
децата ще се учат на заная-
ти като тъкачество и обущар-

„Èãðàòà â äðåâíîñòòà“ ïðåäñòàâÿò â Êþñòåíäèë

Бродуейската легенда
"Евита" на Андрю Лойд
Уебър и Тим Райс е музи-
кална изненада на Операта
в Пловдив. Премиерата на
мюзикъла с безсмъртния
хит Don't Cry For Me
Argentina и наградената с
"Оскар" песен You Must
Love Me от филма с Мадо-
на е на 10 май от 19.00 ч.
Правата за Пловдив са
получени от фирмата на
Андрю Лойд Уебър след
продължителни преговори
за всеки детайл.

Зрителите ще видят
"Евита" и на 17 май преди
началото на Opera Open.

"Евита" се играе над 40
години на Уест Енд Лон-
дон и Бродуей (САЩ) и е
преведен на 14 езика. С
това той се нарежда сред
най-известните мюзикъли
в световен мащаб, заедно
с "Исус Христос Суперз-
везда", "Фантомът на
операта" и "Котки".

Първоначално "Евита"
започва като рок опера
албум през 1976 г., а по-
късно е превърнат в
мюзикъл. Сюжетът е може
би най-сполучливото
претворяване на живота
на Мария Ева Дуарте де

Êàïàíñêî ñåëî ùå áúäå „èçãðàäåíî“ â äâîðà
íà ðàçãðàäñêî ó÷èëèùå

„Åâèòà“ íà Àíäðþ Ëîéä Óåáúð ñ
ïðåìèåðà â Îïåðàòà â Ïëîâäèâ

Перон - втората съпруга
на Хуан Перон, първа
дама на южноамериканс-
ката република, до ранна-
та й кончина на едва 33
години. Нейната противо-
речива история е пресът-
ворена на сцената на
Операта в Пловдив от
режисьора Нина Найдено-
ва, хореографа Боряна
Сечанова.

Диригент на "Евита" е
Константин Добройков,
който познава специфика-
та на жанра от Бродуей и
с голям успех подготви
заглавията "Човекът от Ла
Манча", "Исус Христос
Суперзвезда", "Коса".

Изненада е участието
на актьора Стефан Въл-
добрев, който ще изпълни
една от главните роли -
тази на Че, пресъздадена
на големия екран от
Антонио Бандерас.

Ролята на Че готви и
певецът Виктор Ибриши-
мов след успешната му
изява в премиерата на
"Кабаре". За ролята на
Евита са поканени Рейчъл
Роу и гласовитата плов-
дивчанка Юлия Йордано-
ва. В образа на президен-
та Перон, който е сериоз-

се, че е вид развлекателна
игра.

"Откритите паралели със
съвременна настолна игра,
наречена Манкала, дават
възможност да приложим
адекватни правила за игра
с помощта на керамични топ-
чета или малки камъчета,
стикове и пулове, с което да
провокираме интереса на де-
цата към експоната", каза
Мирослава Таскова от музея.

Музейната работилница
"Играта в древността" е част
от новата образователна
програма на музея "Култура
и изкуство в древността". Тя
се разработва в рамките на
проект "Децата и музея. Кул-

но вокално предизвика-
телство, ще видим Георги
Султанов и Атанас Среб-
рев, а останалите цент-

рални роли се изпълняват
от Марк Фаулър, Момчил
Караиванов и Станислава
Момекова. ç

турното наследство през
призмата на детските ръце",
финансиран от Министерст-
вото на културата. Работил-

ницата за изработване на
глинената игра ще се прове-
де на 18, 19 и 20 април, от
14.00 до 18.00 ч. ç

Капанци на събор в Разград

ство, грънчарство и гравира-
не, дърводелство и дърворез-
ба, плетене и макраме. Ще
има също зеленчукова гради-
на и ферма за отглеждане на
животни. Ще има и специал-
но място за провеждане на
капански събори, надпявания
и концерти. За реализиране-
то на проекта училището ще
организира доброволчески
кампании и инициативи. Ще
се организират и дарителски
акции за събиране на запа-
зени автентични оръдия на
бита и труда, мебели, носии
и други необходими за обо-
рудването на интерактивно-
то селище материали. ç
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Руското правителство
забрани износа на петрол и
петролни продукти за Украй-
на. На заседание на кабине-
та под ръководството на пре-
миера Дмитрий Медведев бе
обсъден отговорът на Моск-
ва на ограниченията, нало-
жени от Киев, преде TACC.

"Налага се забрана за
износ в Украйна на руски
петрол и петролни продук-
ти", заяви Медведев. Той
обяви и разширяване на
забраната за внос в Русия
на някои украински стоки.

"Разширяваме забраната
за внос в Русия на опреде-
лени видове стоки, като та-
зи мярка ще се отрази на
украинските инженерни
продукти, леката промишле-
ност, металообработването,
чиято стойност възлиза на
близо 250 млн. долара през
изминалата година", пояс-
ни руският премиер.

Според Медведев някои

Новият ръководител
на Судан Абдел Фатах Бурхан и
неговият заместник Мухамед
Хамдан Дакло са имали срещи в
Хартум с руския зам. външен
министър Михаил Богданов,
който е и специален представи-
тел на руския президент за
Близкия изток и африканските
страни. Двамата судански
лидери са заявили, че смятат
отношенията с Москва за
стратегически.
Президентът на Израел
Реувен Ривлин очаквано възложи
на премиера Бенямин Нетаняху
да състави правителство. Водачът
на партия "Ликуд" разполага с 42
дни да сформира коалиционно
правителство. Партията му
заедно с нейните десни съюзници
спечели мнозинството от местата
на парламентарните избори на 9
април.
Испанската полицейска
служба
за борба с тероризма осуети
планирано нападение в Севиля и
претърси апартамента на
заподозрян джихадист от Мароко
в южния испански град. Заподоз-
реният е задържан в Мароко.
Операцията е била координирана
между двете държави, съобщи
испанската полиция. Испанският
новинарски сайт "Конфиденсиал"
цитира неназовани източници,
според които заподозреният е
смятал да нападне места в
Севиля, където се организират
великденски чествания.
Индонезийският
президент Джоко Видодо се
обяви вчера за победител на
изборите за държавен глава,
като каза, че според неофициал-
ни резултати е спечелил 54
процента от гласовете. На
изборите Видодо, чийто кандидат
за вицепрезидент е ислямският
духовник Амин Маруф, се
изправи срещу бившия генерал
Прабово Субианто, който според
неофициално "бързо преброява-
не" от частни социологически
агенции е събрал 45 процента от
гласовете.
Земетресение
с магнитуд 6,1 разтърси вчера
източната част на остров Тайван,
наруши графика на транспорта и
рани 17 души. Небостъргачите в
центъра на столицата Тайпе се
разлюляха и беше спряно
движението на автомобили по
големите улици. Изпаднали в
паника ученици избягаха от
класната си стая в източната
област Илан. Трусът е продължил
33 секунди.

Íàêðàòêî

:

Çåëåíñêè è Ïîðøåíêî ùå ñå ÿâÿò äíåñ
íà ïîñëåäíè äåáàòè ïðåäè âòîðèÿ òóð

Ðóñèÿ ñïèðà äà èçíàñÿ ïåòðîë
è íåôòîïðîäóêòè çà Óêðàéíà

Жители на Киев се радват на пролетното слънце преди втория тур на
президентските избори в Украйна на 21 април. Володимир Зеленски
спечели първия тур на 31 март с над 30 на сто от гласовете, а Петро
Порошенко остана втори с близо 16 процента. Според допитванията

Зеленски изпреварва сегашния президент почти тройно.

Снимки Пресфото БТА

Президентката на Естония
Керсти Калюлайд вчера бе

приета в Кремъл от
руския президент Влади-

мир Путин. Срещата
между лидерите на двете
съседни страни е първата

от почти десет години.

Японският император Акихито направи последното си посещение в
Големия храм в Исе, Централна Япония. 85-годишният монарх на 30
април ще абдикира, а на 1 май неговият най-голям син и престоло-

наследник, 59-годишният Нарухито, ще наследи трона.

руски стоки ще може да бъ-
дат изнасяни в Украйна ве-
че само след специално
разрешение.

"Определя се списъкът на
стоките, които от 1 юни та-
зи година може да бъдат из-
насяни в Украйна само чрез
индивидуални разрешител-
ни. Тук попадат суровините
за горива и енергия, вклю-
чително въглища, нефт и
нефтопродукти", подчерта
премиерът.

Украинският кандидат за
президент Володимир Зе-
ленски съобщи, че по вре-
ме на днешните си предиз-
борни дебати със сегашния
държавен глава Петро По-
рошенко на стадион "Олим-
пийски" в Киев двамата ще
говорят от различни сцени.

Симпатизантите на Поро-
шенко и на Зеленски най-
вероятно ще бъдат групира-
ни в различни сектори на
стадиона - не само като мяр-

ка за сигурност, но и като
допълнителен агитационен
похват с оглед втория избо-
рен тур в неделя, предвиж-
да украинският политолог
Михайло Погребински.

"При свободен достъп
на стадиона ще се събе-
рат достатъчно хора, нас-
троени срещу президента,

за да го освиркат при пър-
ва възможност. Разбирае-
мо е, че Порошенко иска
да се раздалечи от неяс-
но кого и да доведе своя
публика, хора порядъчни,
заети в бюджетния сектор
или националисти, които
са на негова страна", ко-
ментира експертът. ç

37-ãîäèøåí ìúæ îïèòàë äà âíåñå òóáè
ñ áåíçèí â íþéîðêñêà êàòåäðàëà

Един мъж бе арестуван
в сряда вечерта, след като
влязъл в катедралата "Све-
ти Патрик" в Манхатън с
две туби с бензин, запали-
телна течност и запалки,
предаде АП.

В храма 37-годишният
мъж от щата Ню Джърси
бил спрян от охранител,
който му казал, че не мо-
же да влиза с тубите, след
което излязъл и навън и бил
заловен от повиканите меж-
дувременно полицаи. Обяс-
нявал, че носи тубите, за-
щото автомобилът му бил
останал без гориво и искал
да мине през катедралата,
за да излезе на Мадисън

авеню. Служителите на ре-
да извършили проверка, ус-
тановили, че в резервоара
на колата му има бензин и
го арестували, разказа на
импровизирана пресконфе-
ренция пред катедралата
Джон Милър, зам.-комисар
по разузнаване и борба с
тероризма на нюйоркското
полицейско управление. Той
отбеляза, че заподозрени-
ят е познат на полицията,
и добави, че разследващи-
те се опитват да установят
мотивите му.

Милър каза, че случило-
то се е "много съмнително"
и отбеляза, че от 26 март до
4 април в щата Луизиана са

били опожарени три черкви,
посещавани предимно от
чернокожи. Милър припом-
ни и за опустошителния по-
жар в парижката катедрала
"Нотр Дам" в понеделник.
"Трудно е да се каже какви
точно са били намеренията
му", каза Милър по адрес на
задържания. "Обаче смятам,
че съвкупността от обстоя-
телствата - лице влиза в за-
бележителен обект като ка-
тедралата "Свети Патрик", но-
сейки над четири галона (над
15 л) бензин, две бутилки за-
палителна течност и запал-
ки - е нещо, с което трябва
да се заемем сериозно", за-
яви той. ç
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Гръцкият парламент
гласува с голямо мнозинст-
во да започне кампания за
оказване на дипломатичес-
ки натиск върху Германия
да изплати стотици мили-
арди евро репарации за
нацистката окупация на
страната по време на
Втората световна война,
предаде Ройтерс .

Премиерът Алексис
Ципрас заяви в словото си
пред депутатите по този
повод, че Атина ще използ-
ва европейското и между-
народното право в подкре-
па на своето искане, което
Берлин многократно вече е
отхвърлял. Германия смята
този въпрос за отдавна
уреден. "Ще изчакаме
отговора на германското
правителство, - каза Цип-
рас, приключвайки 12-
часовите дебати в парла-
мента.

Гръцка парламентарна
комисия, съставена от
представители на всички

Ïðåç 2016 ã. êîìèñèÿ èç÷èñëè, ÷å Áåðëèí òðÿáâà äà ïëàòè
îêîëî 400 ìëðä. åâðî çà ñòðàäàíèÿòà è ùåòèòå

Автобус с 55 души, главно германски туристи, се преобърна на
тесен път на португалския о. Мадейра в Атлантическия океан. Други
туристи от същата германска група са пътували с втори автобус,

който не е засегнат от катастрофата.

Íàé-ìàëêî 28 äóøè çàãèíàõà ïðè
êàòàñòðîôà íà àâòîáóñ íà î. Ìàäåéðà

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е присъствал в сряда на
изпробването на тактическо управляемо оръжие от нов тип, съобщи
държавната агенция КЦТА. Това е първият оповестен оръжеен тест
след втората американско-севернокорейска среща на върха през

февруари в Ханой, която приключи без споразумение. КЦТА не даде
подробности и уточни само, че въпросното оръжие има "особен метод

на управление на полета" и "мощен боен заряд".

Най-малко двадесет и
осем души загинаха и още
толкова бяха ранени при ка-
тастрофа на туристически ав-
тобус на португалския о. Ма-
дейра в Атлантическия оке-
ан, съобщи АП. В автобуса,
превозващ германски турис-
ти, имало 55 души. Според
първите съобщения девет от
загиналите са германски
граждани. По-късно порту-
галският президент Марсе-
лу Ребелу де Соуза, цитиран
от Ройтерс, каза в телеви-
зионно изявление, че пове-
чето от жертвите са герман-
ци, но вероятно сред пост-
радалите има и местни жи-
тели, ударени от автобуса

Снимки Пресфото БТА/Интернит

Гръцкият премиер Алексис Ципрас заяви пред депутатите, че какъвто и
да е отговорът на Берлин, този път Гърция няма да допусне този

въпрос да заглъхне. "Ще настояваме. Нашата главна цел е да постиг-
нем съгласие с Германия за започване на диалог като равни партньо-

ри, като приятели и съюзници", каза Ципрас.

ÑÀÙ âå÷å íå ðàçêðèâàò äàííè çà
ðàçìåðà íà ÿäðåíèÿ ñè àðñåíàë

Администрацията на пре-
зидента Доналд Тръмп е
прекратила, без обяснение,
доскорошната практика на
американското правителст-
во да разкрива текущия
размер на запасите от яд-
рени заряди, предаде АП.

Решението бе разкрито
в писмо на министерство-
то на енергетиката до Фе-
дерацията на американски-
те учени (ФАУ) - частна из-
следователска група, про-
учваща въпроси, свързани
с ядрените оръжия и рату-
ваща за по-голяма откри-
тост в действията на влас-
тите по въпроси на нацио-

налната сигурност.  За пос-
ледно през септември 2017
г. администрацията на
Тръмп разкри, че американ-
ският ядрен арсенал се със-
тои от 3822 ядрени заряда -
със 196 по-малко от пре-
дишната година. Бройката
бе съобщена по искане на
ФАУ. Тя поискала актуали-
зиране на тази информация
през октомври 2018 г., но
получила писмото с отка-
за. "След внимателно про-
учване... бе решено, че ис-
каната информация този
път не може да бъде разк-
рита", се казва в писмото
отговор до федерацията, да-

ключват броят на жертвите
да нарасне. Всички постра-
дали, сред които и шофьо-
рът на автобуса, са настане-
ни в болница.

Властите са започнали
разследване на причините
за катастрофата. От Лиса-
бон спешно са изпратени
съдебномедицински екипи,
които да участват в аутоп-
сиите на жертвите. Според
местни жители времето, ко-
гато се е разиграла траге-
дията, е било хубаво. Пор-
тугалският премиер Антониу
Коща написа в Туитър, че е
изпратил съболезнования на
германската канцлерка Ан-
гела Меркел. ç

тирано от 5 април. Минис-
терството не обяснява при-
чините за това решение.

Америка е разполагала
с най-голям брой ядрени
заряди през 1967 г. - общо
31 255, според преценки на
учените. Броят им след
края на Студената война
намалява заради руско-
американските споразуме-
ния за съкращаване на яд-
рените арсенали. АП отбе-
лязва, че Русия не разк-
рива параметрите на своя
ядрен арсенал. По прецен-
ка на ФАУ Москва сега
притежава около 4350 яд-
рени заряда. ç

Ãúðöèÿ îòíîâî ïîèñêà ðåïàðàöèè îò
Ãåðìàíèÿ çà Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà

при катастрофата.
Според очевидци водачът

на автобуса не се справил с
управлението при спускане
по стръмен тесен път, пре-
минаващ през населено мяс-
то в планинска местност из-
точно от главния град на ос-
трова - Фуншал, и се врязал
в сграда покрай пътя, съоб-
щи кметът на селцето Фили-
пе Соуза. Той добави, че за-
гиналите са 17 жени и 11 мъ-
же. На мястото на катастро-
фата, която станала около
18:30 ч. местно време в сря-
да, пристигнали няколко еки-
па пожарникари и над 10 ли-
нейки. Според германския в.
"Билд" местните власти не из-

партии, през 2016 г. реши,
че страната трябва да
иска от Германия мини-
мум 292 млрд. евро за
понесените страдания и
щети през Втората све-
товна война, и още 9,2
млрд. евро за Първата
световна война. В същия
доклад на комисията се
прави и друго изчисление
на щетите, според което
те са около 400 млрд.
евро. В тази сума се
включва и насилствено
взетият от нацистите заем
от Гръцката национална
банка през 1942 г. Този
"окупационен заем",
изчислен от гръцкия
парламент на около 10
млрд. евро, помогна на
Хитлер да финансира
своята военна кампания в
Северна Африка.

Германия в миналото се
извини за престъпленията
от нацистката ера, но не
желае да започне прегово-
ри за репарации. През

1960 г. тогавашната Запад-
на Германия изплати на
Гърция 115 млн. германски
марки като репарации за
военновременните страда-
ния. "Въпросът за германс-
ките репарации е оконча-
телно уреден както юриди-
чески, така и политически,
- каза говорителят на
германското правителство
Щефен Зайберт.

Миналата година Гърция
излезе от продължилата
цяло десетилетие програ-
ма за строги финансови
ограничения, наложена й
от международните креди-
тори в замяна на спаси-
телни програми, които й
позволиха да оцелее след
дълговата криза, избухна-
ла през 2010 г. Премиерът
Ципрас каза, че неговото
правителство не свързва
двата въпроса. Така той
отвърна на критиките за
закъснелия отговор на
парламента по въпроса за
репарациите, повдигнат

през 2016 г. "Ние никога не
можем да поставим на
едни и същи везни абсо-
лютното зло, каквото бе
нацизмът. Никое убийство,
никоя жестокост, нито
една капка кръв не могат
да бъдат съпоставяни с
каквато и да е спасителна
програма", подчерта

премиерът. Лидерът на
опозиционната партия
"Нова демокрация" Кириа-
кос Мицотакис, която води
в проучванията на общест-
веното мнение, каза, че
всяко бъдещо правителст-
во, оглавено от него, ще
търси начин да си върне
окупационния заем. ç
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Изпълнителният дирек-
тор на Левски Павел
Колев обяви приоритетите
на клуба за лятото и
разкри какви кардинални
промени се подготвят на
"Герена".  Шефът в "сини-
те" гостува в "Домът на
футбола" по "Диема
Спорт". "Очаквах да е
трудно, но не е и това,
което заварих, и разбира
се, липсата на търпение,
на толерантност са неща,
които всъщност са нещо
нормално за обстановката
в Левски. Нормално е да
ме засипват и критики,
въпреки че още няма 100
дни, откакто съм на
"Герена". Това, разбира се,
не е оправдание, както и
тежката ситуация, в която
е клубът. Единственото,
което един човек може да
направи, е да следва
сляпо принципите си и
това, в което вярва, и да
работи всеотдайно от
сутрин до вечер, а и
повече. В крайна сметка,
ако няма резултати, никой
не е женен за Левски.
Така че, аз съм длъжен да
свърша това, което смя-
там за правилно, и това,
което ми се позволи.
Оттам насетне да заповя-
да следващият. Все пак аз
дойдох в момент, в който
предстоеше началото на
пролетния сезон. Трябва-
ше да опозная обстанов-
ката и хората тук, за да
направя верните изводи,
за да преценя, с кого
можем да продължим
напред и с кого ще се
разделим", започна "сини-
ят" началник.

Павел Колев коментира
обявеното сътрудничество
с мениджърската агенция
на Джовани Бекали и
назначаването на Богдан
Патрашку за главен скаут.
"Това решение бе продик-
тувано от желанието ни
да имаме т. нар. триъгъл-
ник в спортно-техническа-
та дейност, един незави-
сим център. Независим от
треньора и от админист-
рацията в мое лице, който

Ïàâåë Êîëåâ: Ïðåäñòîÿò êàðäèíàëíè
ïðîìåíè, íèêîé íå å æåíåí çà Ëåâñêè
Нормално е да
ме засипват и
критики,
въпреки че още
нямам 100 дни
на "Герена",
заяви
изпълнителният
директор на
"сините"

да участва пълноценно в
подбора на футболисти и
планирането на състава
няколко години занапред.

Агенцията на
Бекали има огромна
експертиза

в това отношение, много
контакти в целия свят,
дългогодишен опит - близо
30 години - и в същото
време нужната независи-
мост. Моята задача е да
направя така, че този
триъгълник да сработи,
защото до голяма степен
се изисква всекидневна
комуникация при набеляз-
ването на нови попълне-
ния, при разговорите с
футболисти, с които
трябва да се разделим и
в тази комуникация тряб-
ва да участват всички
страни на този триъгъл-
ник, а това не е лесна
задача. В момента сме в
процес по напасване.
Засега нещата вървят
добре, работи се усилено
по селекцията, по това
как би трябвало да изг-
лежда отборът в началото
на новия сезон, на 11 юли
е първият предварителен
кръг на Лига Европа. Ние
дотогава трябва да сме
готови с подготовката, а
месеци преди това трябва
да разполагаме с новите
попълнения, за да може
треньорът да направи
пълноценна подготовка.
Това е целта. Работим

усилено. Водят се вече
разговори с някои играчи.
Някои ще бъдат гледани
на живо, така че да сме
сигурни, че няма да
сгрешим с привличането
им", обясни Колев.

"Спортен директор
нямаме. Тази длъжност е
свободна все още. Пат-
рашку е главен скаут.
Агенцията на Бекали ще
помага именно в тази
насока. Това е огромен
обем от работа и понякога
е нужно да се изгледат по
150 до 200 играчи от
различни държави, за да
се идентифицират тези,
които ще се гледат на
живо. Преди това е нап-
равено проучване на
цялата им кариера, на
личния им живот и съот-
ветно дали могат да бъдат
привлечени в Левски.
Някои имат високи финан-
сови претенции, за други
трябва да се плаща сери-
озни трансферни суми,
трети се оказват неподхо-
дящи заради личния им
живот и характер. Точно
тази работа ще върши
Патрашку и агенцията на
Бекали, който разполага с
10-15 служители, основно
скаути, които работят
усилено със скаутските
програми и имат достъп
до огромни база данни.
Левски в момента няма
такъв потенциал - и чо-
вешки, и технически. Така
че от тази гледна точка
присъствието им ще бъде

изключително полезно",
продължи изпълнителният
директор.

"Да се остави на тре-
ньора сам да избира
играчите, е възможно най-
голямата грешка, която
може да се направи, ако
един клуб иска да работи
сериозно. Вече съм
обяснявал. По статистика
един треньор изкарва в
един клуб средно 11
месеца.

Треньорът не трябва
да се занимава
със селекцията,

не му е работа да намира
играчи. Той не е скаут,
нито агент. Аз не позна-
вам специалист, който да
се справи с такъв обем
работа - да води трениро-
въчния процес, да изгледа
200 играчи и от тях да
избере трима, които
реално набелязва и иска
да привлече. Клубът
чертае стратегията, дава
профилите на играчите, от
които се нуждае, и съоб-
разно, тях скаутите нами-
рат такива футболисти.
Свеждат за всеки профил
до трима максимум. Това
пести време и средства и
улеснява гледането на
живо на тези играчи",
разясни Колев.

 "Идеята за следващия
сезон е да привлечем
петима максимум нови
опитни играчи, ако може
българи още по-добре. Те

трябва да съставят гръб-
нака на отбора през
новия сезон. Част от тези,
които са сега, ще бъдат
запазени. Около тях ще
се гради също отбор. Към
него ще прибавим интег-
рирани момчетата, които
в момента са в първия
тим. Водиха вече две
подготовки с мъжкия тим,

говоря за юношите, които
играха срещу Лудогорец -
Юруков, Станислав Ива-
нов. Да не ги изреждам
всички. И съответно ще се
насочим изключително и
само към момчетата от
школата ни. Когато имаме
дефицит на някоя пози-
ция, ще търсим млади
български играчи, на по
15, 16 години, които да
вземем тук и да развием.

Това е стратегията за
следващите 2-3 години.
Това значи търсене на
баланс между влагане на
пари в селекция и поглед
в бъдещето, който вероят-
но няма да струва толко-
ва средства, но ще изиск-
ва търпение.

За всички е ясно, че
публиката на Левски не е
от най-търпеливите, осо-
бено след тази 10-годишна
суша, и ще се опитаме да
станем шампиони догоди-
на. Подчертавам, да се
опитаме, не на всяка
цена.

Ако някой очаква
да се изсипят
10-15 милиона

за нови футболисти, това
няма как да стане. Приори-
тет ще бъде да се инвести-
ра в инфраструктура.
Лятото задължително
трябва да изградим още
един изкуствен терен. Вече
се работи по проекта. Ще
започнем изграждането
след края на сезона. И
доста подобрения трябва
да се направят по общежи-
тието, което изисква
солиден ремонт, съблекал-
ни, които в момента липс-
ват, с изключение на тези,
в които и аз съм се събли-
чал като дете, и други
подобрения по базата,
които не търпят отлагане и
изискват доста средства.
Това ще е приоритетът.
Надявам се левскарската
общност да приеме това
като положителен знак,
защото без значение кой
ще е треньор, директор и
собственик, това, което ще
се случи, ще остане за
Левски и след нас. Това е
по-важно, отколкото скъпо-
платени играчи, които не
оставят наследство", завър-
ши Павел Колев.ç

Павел Колев призна, че е срещнал трудности повече от очакваното, след като е седнал на шефския стол на
"Герена"
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05.40 "Следобед с БСТВ" (п)
07.30 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 "България се събужда" (продьлже-

ние)
10.30 Новини
10.50 "Сянката на Елена", сериал, 67 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
12.10 "Холивудски знаменитости": Кевин

Спейси (п)
12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 "Сянката на Елена", сериал, 68 еп.
16.30 "Любовното лято на един льохман"

(1990 г.) (п) - Любимите български
филми

18.10 "Холивудски знаменитости": Линдзи
Лоун

18.30 Новини - централна емисия
19.00 "В обектива" с водещ Валерия Касиян
20.00 Актуално от деня с водещ Велизар

Енчев
20.30 "Искам Америка" (1991г.) - Любими-

те български филми
22.00 Новини
22.20 "Малки драми" (2014 г.), САЩ -

Киносалон БСТВ
00.30 Новини - късна емисия (п)
00.45 Актуално от деня (п)
01.15 "България се събужда" (п)
03.40 "За историята - свободно" (п)
04.40 "В обектива" (п)

ÁÍÒ 1

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

рама с водещи Боряна Каменова, Ели
Гигова, Даниел Михайлов и Илия
Илиев

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

слот с водещи Анна Ангелова, Алек-
сандра Гюзелева, Димитър Стояно-
вич и Михаил Заимов

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

10.45 Спортисимо /п/
11.15 Какво ще се случи 2 документален

филм /13 епизод/п/
12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории предаване на социал-

на тематика с водеща Ирен Леви
15.00 Предаване за хора с увреден слух
15.15 Обзор "Лига Европа"
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Какво ще се случи 2 документален

филм /14 епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно "Новодомци" -

кулинарно риалити с водещ Ути Бъч-
варов

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-развлекателно

предаване
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас информационна

емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев обзорно

политическо предаване
22.00 Нощни птици вечерно токшоу с воде-

ща Искра Ангелова
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 "Биг бенд Нишвил" /Сърбия/ и "Ню

квартет Балаж Бади" /Унгария/ Меж-
дународен джаз фестивал "Банско
2018"

00.30 Часът на истината игрален филм
/САЩ, 2010 г./, режисьор Джейк
Голдбъргър, в ролите: Томас Хейдън
Чърч, Елизабет Шу, Мелиса Лио (14)

02.00 Култура.БГ /п/
03.00 100% будни /п/
04.05 Дойче веле: Шифт

bTV

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

тие" - анимация, сериал, еп. 25
06.30 "Тази сутрин"
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

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

сериал, с. 2, еп. 74
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал, с.

5, еп. 19
16.00 Премиера: "Алиса в страната на лю-

бовта" - сериал, с. 3, еп. 75
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 12, еп. 116
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Майка" - сериал, еп. 58
21.00 Премиера: "Столичани в повече" -

сериал, с. 13, еп. 7
22.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу, с. 13, еп. 24
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Библиотекарите" - сериал, с. 3, еп. 5
01.00 "Вечно твоя" - сериал, еп. 107, 108
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" /п./ - сериал
06.00 Анимационен блок: "Приключенията

на Джеки Чан" /п./ - сериал, с. 5, еп.
5, 6

07.00 "Приключенията на Джеки Чан" -
сериал, с. 5, еп. 7, 8

08.00 "Монк" /п./ - сериал, с. 4, еп. 9
09.00 "Мъртва точка" /п./ - сериал, с. 3, еп.

21
10.00 "Супергърл" /п./ - сериал, с. 3, еп. 8
11.00 "Библиотекарите" /п./ - сериал, с. 2,

еп. 2
12.00 "Луцифер" /п./ - сериал, еп. 4
13.00 "Опасни дъщери" - трилър (тв филм,

Канада, 2016), в ролите: Ивон Зима,
Клер Ранкин, Гарет Хнатю, Роб Стю-
арт и др.

15.00 "Монк" - сериал, с. 4, еп. 10
16.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 22
17.00 "Луцифер" - сериал, еп. 5
18.00 "Библиотекарите" - сериал, с. 2, еп. 3
19.00 Часът на супергероите (премиера):

"Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 9
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Изчезнали" -

сериал, еп. 2
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Джак Ричър" - екшън,

криминален, трилър (САЩ, 2012), в
ролите: Том Круз, Розамунд Пайк,
Ричард Дженкинс, Дейвид Ойелоуо,
Вернер Херцог, Робърт Дювал, Джай
Кортни и др.

00.30 "Изчезнали" /п./ - сериал
01.30 "Супергърл" /п./ - сериал
02.30 "Монк" /п./ - сериал
03.30 "Луцифер" /п./ - сериал
04.30 "Библиотекарите" /п./ - сериал

bTV COMEDY

05.00 "Клуб Веселие" /п./ - сериал
06.00 "Клуб Веселие" - сериал, с. 6, еп. 4
07.00 "По средата" - сериал
08.00 "Кое е това момиче" - сериал, с. 4, еп.

15, 16
09.00 "Шоуто на Слави" (2017)
10.00 "Били Медисън" - комедия (САЩ,

1995), режисьор Тамра Дейвис, в
ролите: Адам Сандлър, Дарън Макга-
вин, Бриджит Уилсън, Брадли Уит-
форд и др.

12.00 "Бруклин 99" - сериал
13.00 "Теория за големия взрив" - сериал
14.00 "Без пукната пара" - сериал
15.30 "Новите съседи" - сериал
17.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 13,

еп. 7
18.00 "Бруклин 99" - сериал, с. 2, еп. 7, 8
19.00 "По средата" - сериал, с. 8, еп. 21, 22
20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 9, еп. 18
22.00 "Без пукната пара" - сериал, с. 5, еп.

11, 12
23.00 "Теория за големия взрив" - сериал,

с. 6, еп. 23, 24
00.00 Били Медисън /п./
02.00 "Клуб Веселие" /п./ - сериал
03.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
04.00 "Теория за големия взрив" /п./ -

сериал

bTV Cinema

06.00 "Фамилията" /п./ - сериал, с. 3, еп. 13
07.15 "Форсмажор" /п./ - драма (Швеция,

Дания, Норвегия, 2014), режисьор
Рубен Йостлунд, в ролите: Йоханес
Кунке, Лиса Льовен Консли, Клара
Ветерген, Винсент Ветерген и др.

09.30 Телепазар
09.45 "Гран Торино" /п./ - драма (САЩ,

Германия, 2008), в ролите: Клинт
Истууд, Кристофър Карли, Би Ван,
Ани Хер, Брайън Хейли, Джералдин
Хюз, Дрима Уокър, Скот Истууд и др.

12.15 Телепазар
12.30 "Добрата дъщеря" /п./ - трилър (тв

филм, Канада, 2016), в ролите: Фио-
на Губелман, Ема Хенчел, Джеймс
Галандърс

14.15 "Робинзон Крузо" - анимация, коме-
дия, приключенски, семеен (Белгия,
Франция, 2016), в ролите (дублаж):
Момчил Степанов, Петър Бонев, Ро-
сен Русев, Константин Лунгов, Елена
Бойчева, Светлана Бонин, Стоян Алек-
сиев, Николай Урумов

16.15 "Дивата река" - екшън, мистъри, кри-
минален (САЩ, Великобритания, Ка-
нада, 2017), в ролите: Елизабет Ол-
сън, Джереми Ренър, Джон Бърнтол,
Мартин Сенсмайър, Греъм Грийн и др.

18.45 "Зелена зона" /п./ - военен, драма,
екшън, трилър (САЩ, Франция, Испа-
ния, Великобритания, 2010), режи-
сьор Пол Грийнграс, в ролите: Мат
Деймън, Джейсън Айзъкс, Грег Кини-
ър, Игал Наор, Брендън Глийсън и др.

21.00 "Умирай трудно 3" - екшън, трилър
(САЩ, 1995), в ролите: Брус Уилис,
Самюъл Джаксън, Джереми Айрънс,
Греъм Грийн, Колийн Кемп, Сам Фи-
липс и др.

23.30 "Срамежливия стрелец" /п./ - екшън,
комедия, приключенски (Великобри-
тания, 2017), в ролите: Антонио Бан-
дерас, Олга Куриленко, Бен Кура,
Марк Вали, Ашлинг Лофтъс, Джереми
Суифт и др. [14+]

01.30 "Чийч и Чонг: Анимационният филм" -
анимация, комедия (САЩ, 2013), ре-
жисьори Брандън Чеймбърс и Ерик
Чеймбърс [16+]

03.15 "Посещението" /п./ - хорър, мистъри,
комедия (САЩ, 2015), в ролите: Оли-
вия ДеЖон, Ед Оксенбоулд, Диана
Дънаган, Питър Макроби, Катрин Ха-
ан и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Кобра 11: Обади се!" - сериал /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 2
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

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

топка"
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Господин Х и морето" (премиера) -

сериал
21.00 "Кошмари в кухнята" (нов сезон) -

риалити
22.00 "Съдби на кръстопът" (премиера)
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон 19
00.30 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 12
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, сезон 7 /п/
07.00 "Инспектор Джордж Джентли" - сериал
09.00 "Очарователна Коледа" - романтичен

филм с уч. на Джули Бенц, Дейвид
Сътклиф, Брус Грей, Катрин Макнали,
Ванеса Мацуи, Ашли Легат, Пол Хоп-
кинс и др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон 7
12.00 "Загадки при разпродажби: Убийство

по ноти" - мистери с уч. на Лори
Луглин, Стив Бейсик, Сара Стрейндж,
Ева Борн, Конър Станхоуп, Кевин
О’Грейди, Джей Бразо и др.

14.00 "Холивудски новини"
14.20 "Часът на чудовището" - драма с уч.

на Люис Макдугъл, Сигорни Уивър,
Фелисити Джоунс, Тоби Кибъл, Лиъм
Нийсън, Джералдин Чаплин, Бен Мур,
Джеймс Мелвил и др. /п/

16.30 "Чужденецът" - екшън с уч. на Джеки
Чан, Пиърс Броснан, Чарли Мърфи,
Кейти Лун, Руфъс Джоунс и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"-
сериал, сезон 9

21.00 "Спайдърмен 3" - приключенски ек-
шън с уч. на Тоби Магуайър, Кирстен
Дънст, Джеймс Франко, Томас Хей-
дън Чърч, Тофър Грейс, Розмари Ха-
рис и др.

00.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 9 /п/

01.00 "Инспектор Джордж Джентли" - сери-
ен филм /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 19 април ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ПППППревалявания ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 75

ВОДОРАВНО: Лучано Павароти. Борат. Родонит.
Набат. Ботел. Ват. Гагат. Дам. МАН. БУРАН. Гара.
Халат. Сал. Сафари. Оматиди. "Лолита". Отенит. Ко-
мит. Надир. Риф. Капер. ПАЛ. Лен. Моном. Нако.
"Морал". Тен. "Тамара". "О, народе". Ирала (Домин-
го). Оливин. "Манон". Масат. Фен. Синор. Мед. РАР.
Тарар. Даки. Лазар. Полигон. Шал. Парог. Нове.

ОТВЕСНО: "Хубавата Лорета". Афала. Чобан. Фо-
мин (Александър). Минерал. "Марат". Халиф. Ма-
рон. Нат (Мари Жозе). Барит. Моран (Пол). ТАП.
Вот. Гулит (Рууд). Корал. "Сара". Бара. "Анана". Амир.
Тарогато. АПОЛО. Анапо. Вотан. Модем. Носорог.
Кадет. Сатир. Талар. Рол (Мишел). Гатер. Нерит.
Дин. Бон. Далин (Улоф). Панов (Павел). Маго. Ти-
мар. Дирак (Пол). Динеков (Петър). Вит. Манит. Ло-
ден. Дине.

Днес отново ще бъде облач-
но и хладно. Дневните темпера-
тури ще са от 10 до 15 градуса.
Ще бъде предимно облачно, а
превалявания от дъжд са възмож-
ни над цялата страна.

Вятърът от североизток ще се
усили и ще бъде до умерен.

Хладно и предимно облачно ще остане и в събота. Вероят-
ността за превалявания остава, но валежите ще бъдат съвсем
слаби. Температурите ще са в диапазона от 4 до 10 градуса.

В неделя вероятността за валежи е малка, но сутрин ще
бъде доста хладно с опасност от слани в много райони, а на
места по високите полета и котловините е възможен и слаб
мраз (отрицателни стойности на минималните температури.
Дневните температури ще са от 1 до 13 градуса.

bTV Action, "Джак Ричър" - екшън, криминален, трилър, с Том
Круз, Розамунд Пайк, Ричард Дженкинс, Дейвид Ойелоуо,
Вернер Херцог, Робърт Дювал, Джай Кортни и др., 22.00 ч.
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Николай
Йорданов
отсъди по
една дузпа,
остави
"червените"
с човек
по-малко
в началото
на второто
полувреме

:

Íàêðàòêî
Защитаващият титлата
си отбор на Монтана
победи

гостуващия Берое (Стара
Загора) със 76:71 в
първия мач от финалната
серия на женското
баскетболно първенство
на България. Играе се до
три успеха от пет двубоя.

Добруджа спечели с 1:0
домакинството си на Ботев
(Гълъбово) в изтеглен
двубой от XXVII кръг на
Втора лига. С едва третата
си победа от началото на
шампионата Добруджа
събра 18 точки и се
изравни с предпоследния
в подреждането Пирин
(Благоевград), който обаче
е и с мач по-малко. Така
жадуваната към момента
14-а позиция се заема от
дубъла на Лудогорец,
който има 22 точки.

Реал стартира с труден
успех

над гостувалия Панатинай-
кос със 75:72 в четвърт-
финалните плейофи на
баскетболната Евролига
за мъже. Други резултати:
Анадолу Ефес (Турция) -
Барселона 75:68, ЦСКА
(Москва) - Баскония
(Испания) 94:68 и Фенер-
бахче (Турция) - Жалгирис
(Литва) 76:43. Играе се
до три победи от пет
мача.

Ботев (Пловдив) победи
ЦСКА с 3:2 в първия полу-
финал за Купата на Бълга-
рия и крайният победител
ще се решава на реванша
в София на 24 април.
Мачът в Коматево беше
много интригуващ, като
неприятното беше, че и
този път съдията беше
сред главните действащи
лица. Николай Йорданов
отсъди по една дузпа за
двата отбора, а в началото

Áîòåâ íàäõèòðè ÖÑÊÀ â
äðàìàòè÷åí ïîëóôèíàë
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Ливърпул победи Порто с 4:1
като гост в реванш от 1/4-фина-
лите на Шампионската лига и след
2:0 в първата среща се класира
за 1/2-финалите, където ще срещ-
не Барселона.

Ливърпул прекърши устрема

на второто полувреме
остави "червените" с човек
по-малко, след като показа
втори жълт картон на
Жанио Бикел (53) за не
толкова грубо нарушение в
центъра на терена. На
няколко пъти треньорът на
ЦСКА Любослав Пенев
беснееше край тъч линия-
та, недоволен от отсъжда-
нията на рефера. Тодор
Неделев откри в 14-ата
минута след точно изпълне-

на дузпа, при която Лазар
Марин падна в наказател-
ното поле на ЦСКА след
съприкосновение с Божи-
дар Чорбаджийски. "Черве-
ните" протестираха, но
Йорданов беше категори-
чен.  В 26-ата Антонио
Вутов покачи на 2:0. В
33-тата Али Соу намали от
дузпа - 2:1. Тя беше отсъде-
на за игра с ръка на
Джонатан Перейра след
центриране на Енрике

на домакините с гол на Садио Ма-
не в 26-ата минута. През втората
част Мохамед Салах (65) увеличи
преднината на Ливърпул - 2:0. Са-
мо няколко минути след попаде-
нието Порто намали пасива си с
гол на Едер Милитао. Четвърт час

преди края и третият от атомното
нападение на Ливърпул - Робер-
то Фирмино, се разписа. Това оба-
че не беше всичко и в 84-тата
минута Върджил ван Дайк заби
четвърти гол в мрежата на порту-
галците за крайното 4:1.ç

Защитникът на Ботев (Пд) Ра-
дослав Терзиев ще пропусне две
срещи, след като в двубоя сре-
щу ЦСКА за Купата получи своя
девети жълт картон от началото
на сезона. Това ще му донесе на-
казание от 2 срещи, които ще

Çàùèòíèê íà "êàíàð÷åòàòà"
ïðîïóñêà äâà ìà÷à

са срещу Лудогорец за първенст-
во, както и реваншът с "армейци-
те" за Купата на България.  Така
един от стълбовете в отбраната на
"жълто-черните" ще бъде на линия
чак за мача с ЦСКА за първенст-
во, който е в края на този месец.ç

В 61-вата минута Радослав Терзиев прати топката в ръцете на Джонатан Перейра, но съдията не посочи бялата точка

Рафаел. В 69-ата минута
Рубен Пинто изравни, след
като ЦСКА вече бе останал
с човек по-малко. "Черве-
ните", макар и с десет
играчи, контролираха
играта и заслужено стигна-
ха до 2:2. В 84-тата Фере-
бори Доре се превърна в
златна резерва за "жълто-
черните", отбелязвайки за
крайното 3:2. Преди това
"червените" имаха сериоз-
ни претенции за дузпа,
която Николай Йорданов
подмина. В 61-вата минута
Радослав Терзиев прати
топката в ръцете на Джо-
натан Перейра в опит да я
изчисти. Съдията обаче не
посочи бялата точка, с
което си навлече гнева на
"армейците" и най-вече на
Любослав Пенев. ç

Бразилският ляв бек на Лудо-
горец Натанаел е приключил с ти-
ма от Разград. Неговият договор с
"орлите" е до края на сезона. След
това ще се прибере в родината си
и вероятно ще играе за бразилски
клуб като свободен агент.

Натанаел отказва да удължи
контракта си и цяла пролет е из-
вън отбора. Реално от зимната

Íàòàíàåë ïðèêëþ÷è ñ Ëóäîãîðåö
подготовка в Турция той не бе част
от Лудогорец, като тренираше от-
делно. Доскоро в това положение
беше и вратарят Ренан. Заради
контузията на Пламен Илиев оба-
че той беше реабилитиран. Стра-
жът също отказваше да подпише
нов договор. Неговият обаче не е
до лятото, а до края на календар-
ната 2019 година.ç

Сон Хьон Мин вкара два гола
за Тотнъм при загубата с 3:4 от
Манчестър Сити в четвъртфинал-
ния реванш от Шампионската ли-
га, но това позволи на "шпори-
те" да се класират за полуфина-
лите. 26-годишният кореец се
превърна в герой за лондонча-
ни, след като преди седмица от-
беляза и единствения гол за ус-
пеха с 1:0 в първия мач.

След реванша на "Етихад" Сон
Хьон Мин даде интервю за гер-
манска телевизия, където му под-
несоха неприятната новина, че
ще пропусне първия полуфинал
срещу Аякс. Срещата трябва да
се играе на 30 април на новия
"Тотнъм Хотспър Стейдиъм".

"Не знаех за това", призна из-
ненаданият нападател на лондон-
чани. Причината се дължи на жъл-
тия картон, който Сон Хьон Мин
получи в началото на второто по-
лувреме.

Така той събра общо три та-
кива предупреждения и ще тряб-
ва да изтърпи един мач наказа-

ние. Отсъствието на корееца е
сериозен проблем за Тотнъм в
предни позиции, тъй като и ка-

Ëèâúðïóë ðàçïèëÿ Ïîðòî è ùå èãðàå ñ Áàðñà

питанът Хари Кейн е контузен и
няма да играе до края на сезо-
на.ç

Сон Хьон Мин ще пропусне първия полуфинал срещу Аякс

Снимка Пресфото БТА


