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Ситуацията в ЕС много прилича на тази в Съветския
съюз от 80-те години - застой, диаметрална разлика
между лозунгите на елита и бита на хората, привилегиро-
вана номенклатура, която не може поновому, и ядосан
народ, който не иска постарому. Евроелитът е съставен
от едни брюкселски горбачовчета, които вътре в себе си
усещат, че нещо трябва да се промени, но нямат идея
какво и как. Пролича си по провелия се дебат между
основните кандидати за председател на Европейската
комисия. Едва ли са мнозина онези, които са останали
удовлетворени от кандидатите, които имат амбицията да
оглавят Евросъюза в най-решаващите години от същест-
вуването му. Евролидерите ни предлагат повече от също-
то - федерализация, бюрократизация, джендъризация, бе-
жанци, унищожаване на идентичността ни, американиза-
ция. Десният (приближен на Меркел) Вебер и "левият"
(приближен на Сорос) Тимерманс преповториха втръсна-
лите русофобски клишета, не дадоха ясен отговор на
въпроса как Европа ще реагира на диктата на глобалната
олигархия и транснационалните корпорации, как ще се
справи с мигрантския проблем, никой не напомни, че
Европа е плод на християнската цивилизация, слабички и
изпразнени от конкретно съдържание бяха посланията за
връщане към социалния стълб на Съюза. За "Европа на
отечествата и на нациите" се говореше, сякаш се изрича
мръсна дума. От кулите си от слонова кост евролидерите
не забелязват терора, пълчищата мигранти, икономичес-
ката криза и ударите срещу средната класа, които роди-
ха масовите бунтове на "жълтите жилетки", не забеляз-
ват, че все повече европейци искат нормалност - да
живеят в своята национална и суверенна държава, да
спазват своите традиции, а "гостите" на държавата им да
ги спазват също, да живеят според традиционните хрис-
тиянски ценности, а не в джендърско общество, да живе-
ят в мир, разбирателство и да сътрудничат с взаимна
изгода с ключовите фактори в новия многополюсен свят
- Русия и Китай. Евролидерите се показаха трубадури на
статуквото. Общото впечатление е, че с всеки един от
тях ще бъде безидейно продължение на Юнкеровото без-
времие. Тъжно, защото ЕС се нуждае не от калпави "на-
чалства", а от лидери на промяната. Затова днес да си
истински европеец, означава не да пригласяш на този
елит, а да имаш собствено, различно мнение, което да
отстояваш.

Теофан
ГЕРМАНОВ

Òðóáàäóðèòå íà
ñòàòóêâîòî

Пореден провал в уп-
равлението на ГЕРБ е
решението да изчака да
отминат европейските
и местните избори, за
да въведе тол система-
та за автомобилите над
3.5 тона. Така най-ра-
но от ноември ще за-
почне да се плаща за
изминато разстояние
от тировете. Съгласно
Закона за пътищата тол
системата трябваше да
започне да функциони-
ра от 16 август.  Това
обаче няма да се случи
и законът ще бъде про-
менен в спешен поря-
дък, стана ясно вчера
след срещата при пре-
миера Бойко Борисов с
превозвачите. Засега
няма разбирателство

на ГЕРБ
< 3, 5
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Èðàí: Ñàíêöèèòå
ñà íåïðèåìëèâè
Иран продължава да из-
пълнява задълженията
си по ядреното спора-
зумение от 2015 г., въп-
реки че САЩ се оттег-
лиха от него, заяви вче-
ра в Токио иранският
външен министър Моха-
мад Джавад Зариф. "Ние
проявяваме максимална
сдържаност, въпреки че
САЩ излязоха от Съв-
местния всеобхватен
план за действие през
май миналата година",
заяви Зариф. Той наре-
че неприемлива ескала-
цията на американските
санкции срещу Иран и
призова международна-
та общност да осъди Ва-
шингтон и да защити
споразумението. ç

Èñòîðè÷åñêà
Êóïà çà Ëîêî (Ïä)
Футболистите на Локомо-
тив (Пд) стигнаха до ис-
торически първи трофей,
след като извоюваха Ку-
пата на България. "Смър-
фовете" победиха с 1:0
във финала на Национал-
ния стадион "Васил Лев-
ски" градския си съпер-
ник Ботев пред 20 500
зрители. Герой на този
двубой стана Ален Ож-
болт, който отбеляза
ефектен гол в 73-тата
минута. Досега Локомо-
тив (Пд) е играл пет фи-
нала, като за първи път
постига краен успех. Тре-
ньорът на тима Бруно Ак-
рапович благодари на
феновете и определи
триумфа като нещо фан-
тастично.

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

Европейската сметна па-
лата е открила недостатъци в
борбата у нас с измамите със
средствата от ЕС. Институци-
ята  представи в доклад оцен-
ката на регулатора от провер-
ки в България, Франция, Ун-
гария, Гърция, Латвия, Румъ-
ния и Испания на противо-
действието на измамите със
средствата от ЕС за сближа-
ване. За нашата страна в док-
лада се посочва, че службите
за проверка на използването
на европейските пари са отк-

Âëàñòòà îòëàãà òîë
ñèñòåìàòà çà ñëåä
ìåñòíèòå èçáîðè

между бизнеса и дър-
жавата за обхвата на
платените пътища и
тарифите за премина-
ване. Също вчера от
БСП бяха категорични:
"Правителството за по-
реден път предостави
администрирането на
тол системата на част-
на фирма - "Телетол"
АД, без да е ясно при
какви критерии и усло-
вия е извършен подбо-
рът. Притеснителното
е, че в основата стоят
офшорни фирми, сре-
щу което българското
законодателство ясно е
приело и утвърдило ка-
то недопустимо за об-
ществени поръчки", за-
яви депутатът Георги
Свиленски.

Åâðîäîêëàä îòêðè íåäîñòàòúöè
â áîðáàòà ñ èçìàìè ñ åâðîôîíäîâå

< 2

60% îò ïðîâåðåíèòå
ñëó÷àè íà ñúìíåíèÿ
çà èçìàìè ñà áèëè
îòõâúðëåíè èëè
ïðåêðàòåíè îò
ïðîêóðàòóðàòà,
ïðåäóïðåæäàâà
Åâðîïåéñêàòà
ñìåòíà ïàëàòà

рили недостатъци в работата
на управляващите разходите
служби. Одитният орган от-
чита, че 60% от проверените
случаи на съмнения за изма-
ми са били отхвърлени или
прекратени от прокуратурата.
Както АФКОС (дирекцията на
МВР "Защита на финансови-
те интереси на Европейския
съюз"), така и управителните
органи не извършват систе-
матично анализ на причини-
те за отказа, се допълва в док-
лада.

Снимка Пресфото БТА
Пловдив. Започна Пролетният панаир на народните занаяти. Участват над 70 занаятчии, които демонстрират на живо своите
умения.
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Докога ще търпим да
ни обиждат, бият, а сега и
да стрелят срещу нас????
Българският лекарски
съюз изрази безусловната
си подкрепа към д-р
Андрей Стоянов, който
беше нападнат преди ден,
докато изпълнява профе-
сионалните си задълже-
ния, съобщиха от органи-
зацията във връзка с
новата агресия срещу
лекаря, където маскиран
стрелец е влязъл в каби-
нета на д-р Андрей Стоя-
нов в Бургас  и е открил
огън с газов пистолет,
произвеждайки  няколко
изстрела. По това време

Îò ñúñëîâíàòà îðãàíèçàöèÿ
íàñòîÿâàò çà áúðçî ïðèëàãàíå
íà çàêîíà è åôåêòèâíè ïðèñúäè

ÁËÑ: Äîêîãà ùå òúðïèì äà íè îáèæäàò,
áèÿò, à ñåãà è äà ñòðåëÿò ñðåùó íàñ????

д-р Стоянов е обгрижвал
пациент, но за щастие,
никой не е пострадал.
Многократно сме осъжда-
ли всяка форма на агре-
сия и сме заявявали, че е
необходим работещ меха-
низъм, който да защити
лекарите на работното им
място, за да може спо-
койно да изпълняват
задълженията си.

Българските лекари
настояваме институциите
в България, които са
ангажирани да оказват
дисциплиниращ ефект, да
бъдат максимално строги
и безкомпромисни и да не
се взимат предвид смек-

чаващите вината обстоя-
телства, се казва в съоб-
щението на организация-
та.

Здраве.нет припомня,
във връзка с нападенията

Íàêðàòêî

:

Промените в закона срещу из-
пиране на пари бяха приети окон-
чателно от Народното събрание.
БНБ, Комисията за финансов над-
зор и Комисията за хазарта ще
проверяват сделките и всяка ед-
на трансакция и ще могат да на-
лагат санкции при нарушения, съ-
общи БНР. Президенти, премие-
ри, министри и депутати ще бъ-
дат подлагани на по-сериозни
проверки относно произхода на
парите им при различни видове
сделки и финансови операции.
Всяка една фирма следва да иден-
тифицира своя собственик. Бъл-
гарските адвокати вече получават
своята защита, гарантирана за
тяхното право и възможност да
пазят правата и интересите на
своите клиенти. Промени настъп-
ват и при застрахователните дру-
жества. Застрахователите, които
са на терен, да уведомяват съот-

Някои управляващи органи в
България са класифицирали неп-
равилно специфични рискове от
измама с еврофондовете като
ниски и следователно не са при-
ложили към тях допълнителни
процедури за контрол, предупре-
ди доклад на Европейската смет-
на палата. Одиторите са посети-
ли 7 страни членки, за да преце-
нят по-добре как правителства-
та им се справят с борбата с
измамите с еврофондовете - Бъл-
гария, Франция, Унгария, Гърция,
Латвия, Румъния и Испания, съ-
общи БНР.

Без да цитират конкретни слу-
чаи, те посочват, че са открили
над 4 хиляди потенциални неред-
ности, свързани с измами във
връзка с използването на евро-
фондовете в страните членки на
ЕС, между 2013 и 2017 г. Те от-
белязват, че тези потенциални на-
рушения възлизат на около 1,5
млрд. евро, като 72% от тях за-
сягат кохезионната политика, в

Áúëãàðèÿ å ïîäöåíèëà ðèñêà îò èçìàìè ñ
ôîíäîâå íà ÅÑ, ïðåäóïðåæäàâà åâðîäîêëàä

т. ч. европейския фонд за регио-
нално развитие, кохезионния
фонд и европейския социален

фонд.  Според одиторите за прог-
рамния период от 2014 до 2020
г. управляващите в страните

членки не са направили нався-
къде достатъчно пълен анализ на
риска от измами със средствата
от кохезионния фонд, а като ця-
ло държавите нямат специфична
политика за борба с измамите.
В доклада се подчертава също
така липсата на значим прогрес
по отношение на активността на
разкриването на измамите, как-
то и че не се наблюдава и оце-
нява достатъчно влиянието на
мерките по превенция и разкри-
ване. Мерките за корекция, в слу-
чай че се прилагат, имат ограни-
чен сдържащ ефект.

Съмненията не се докладват
системно на съответния орган и
координацията между органите за
борба с измамите не е достатъч-
на, подчертават още европейс-
ките одитори.ççççç

ветно контролните органи дирек-
тно. Законът разширява кръга от
хора, които попадат в дефиници-
ята за видна политическа личност
и които подлежат на по-обстой-
но проучване от спецслужбите.
Държавна агенция "Национална
сигурност", БНБ, Комисията за фи-
нансов надзор и Държавната ко-
мисия по хазарта ще публикуват
на официалните си интернет стра-
ници информация за влезлите в
сила наказателни постановления,
с които са наложени наказанията
за нарушения, решиха още депу-
татите.ççççç

Äåïóòàòèòå ïðèåõà îêîí÷àòåëíî ïðîìåíèòå â
Çàêîíà çà ìåðêèòå ñðåùó èçïèðàíåòî íà ïàðè

Очаквах повече от ключовия
дебат между водещите кандида-
ти за председател на следваща-
та Европейска комисия, който се
проведе късно в сряда в пленар-
ната зала на Европарламента в
Брюксел, заяви вицепрезидентът
Илияна Йотова. Очаквах самок-
ритична и правдива оценка на
отиващия си мандат на евроинс-
титуциите. Видях така необходи-
мия дебат за големите политики
на Европа, но конкретни въпро-
си, които интересуват мнозинст-
вото европейци, не получиха от-
говор. Всички говориха за пос-
ледствията от миграционната и
бежанската криза, но никой не
посочи решения, посочи тя. Всич-
ки говориха за европейски цен-
ности, но никой - за опасността
от загуба на воювани с десети-
летия човешки права. Всички го-
вориха за битка с бедността и

Èëèÿíà Éîòîâà: Î÷àêâàõ ïîâå÷å îò êëþ÷îâèÿ äåáàò
ìåæäó âîäåùèòå êàíäèäàòè çà ïðåäñåäàòåë íà ÅÊ

младежката безработица, но ни-
кой не каза как тя да бъде спе-
челена. Никой не спомена друга
много важна битка - тази срещу
тероризма. Кандидатите за след-
ващ председател на ЕК не ни ка-
заха дали са разбрали послани-
ята на Брекзит. Тази тема отсъс-
тваше от дебата.

Участниците не успяха да пре-
ведат на разбираем език идеята
на европейския проект. Никой не
каза как да се скъси дистанция-
та между европейските институ-
ции и гражданите, предупреди
още Йотова. Очевидно не са
осъзнали или не искат да осъз-
наят какъв е основният дефицит.
Кой беше победителят? Потре-
бителите в социалните мрежи,
които ясно и категорично посо-
чиха проблемите и необходими-
те решения, коментира Епицен-
тър.бг.ççççç

над медици от Българския
лекарски съюз рестарти-
раха националната кампа-
ния - #ПребориГнева, "Да
спасяваш е призвание, не
заслужава наказание".ççççç

Парламентът отказа
да даде полицейски
функции на армията
Депутатите се отказаха да
дават полицейски функции
на армията след приемането
на второ четене на проме-
ните в Закона за отбраната
и въоръжените сили. Текстът
не беше добре формулиран,
обясни в кулоарите на
парламента председателят
на комисията по отбрана
генерал Константин Попов.
Според него текстът е нямал
необходимата конкретност и
е създавал двусмислие. И
комисията по отбрана не
хареса разпоредбите
армията да участва в
специални операции, те са
отговорност на МВР, както
стана ясно от думите на
Попов. Депутатите са
склонни да направят
промени, ако се внесат
текстове с ясна конкретика
и с ясно дефинирани
понятия. На въпрос няма ли
разнобой между Министерс-
кия съвет и Народното
събрание, Попов, който е
бивш началник на отбрана-
та, отговори, че идеята не е
лоша, но не е добре
формулирана. Имаме
разделение на властите.
Министерският съвет не
може да диктува това, което
се случва в парламента,
категоричен е Попов. С
гласуваните  промени се
решава въпросът с изхран-
ването на армията. Ако няма
сключена поръчка за храна,
военните ще получават пари
на ръка, коментира Нюз.бг.

Борисов и Ципрас
дават старт на
изграждането на газова
връзка между България
и Гърция

Министър-председателят
Бойко Борисов и гръцкият
премиер Алексис Ципрас ще
дадат началото на изгражда-
нето на междусистемната
газова връзка между
България и Гърция, съобщи
правителствената информа-
ционна служба. Интерконек-
торът между двете страни е
един от приоритетните
проекти за сигурност и
конкурентоспособност на
енергийния пазар в ЕС.
Проектът е изключително
важен и от гледна точка
осигуряване на диверсифи-
кация на източниците и
доставките на газ за
България и региона на
Югоизточна Европа, посоч-
ват от правителствената
пресслужба. Церемонията за
даване началото на строи-
телните дейности по проекта
ще се състои от 11.30 часа
на 22 май, сряда, до
с. Кирково, на пътя преди
ГКПП Маказа.
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Íà òîçè äåí

Íÿìà ÿñíè
êðèòåðèè,
ïðîòèâîçàêîííî
å, êàòåãîðè÷åí
å ñîöèàëèñòúò

"Правителството за
пореден път предостави
администрирането на тол
системата на частна
фирма - "Телетол" АД,
без да е ясно при какви
критерии  и условия е
извършен подборът.
Притеснителното е, че
в основата стоят офшор-
ни фирми, срещу което
българското законодател-
ство ясно е приело и
утвърдило като недопус-
тимо за обществени
поръчки", заяви зам.-
председателят на "БСП
за България" Георги
Свиленски. Той подчерта,
че главният прокурор е
заявил желанието си за
разкриване на всички
офшорни фирми, сметки
и имоти на висши поли-
тици. "Би било интересно
да се види чия  е собст-
веността в тази офшорна
фирма. Интересен факт
е, че фирмата е и адми-
нистратор на събирането
на таксите от "Синя зона"
в София и Бургас. Като

Събития
” 1498 г. - Корабите на
Васко да Гама достигат до
Индия.
” 1555 г. - В София мюсюл-
мански фанатици убиват с
камъни Никола Мартинов
(свети Николай Софийски
Нови), решил да се върне към
християнската вяра.
” 1792 г. - Създадена е
Нюйоркската фондова борса.
” 1876 г. - Априлското
въстание: четата на Таньо
Стоянов (Таньо войвода)
преминава Дунава и слиза на
български бряг.
” 1890 г. - Състои се премие-
рата на операта "Селска чест"
на Пиетро Маскани в театър
"Констанци" в Рим.
” 1930 г. - Френският
министър на външните работи
Аристид Бриан се обръща с
призив за създаване на
Европейски федерален съюз.
” 1956 г. - Народна републи-
ка България е приета за член
на ЮНЕСКО.
” 1991 г. - Официалната
рождена дата на интернет. Тим
Бърнърс-Лий представя
продукта си в научна комисия
в Европейския център за
ядрени изследвания (CERN).

Родени
” 1873 г. - Анри Барбюс,
френски писател и обществе-
ник
” 1900 г. - Рухолах Хомейни,
ирански политик и духовник
” 1912 г. - Живко Сталев,
български юрист и учен,
председател на Конституцион-
ния съд
” 1965 г. - Лили Игнатова,
българска гимнастичка

Починали
” 1510 г. - Сандро Ботичели,
флорентински художник
” 1838 г. - Шарл Морис дьо
Талейран, френски политик
” 2009 г. - Марио Бенедети,
уругвайски поет и есеист
” 2009 г. - Петър Слабаков,
български актьор и политик
” 2012 г. - Дона Самър,
американска поп певица

:

"Повече от 15 години ЕС се уп-
равлява от ЕНП. Резултат от та-
зи политика е Европа на някол-
ко скорости. Тази политика на со-
циални неравенства доведе до
разделението и до миграцията.
Управляващите превърнаха бъл-
гарите в мигранти", заяви канди-
датът за евродепутат от "БСП за
България" Димитър Данчев в де-
бат по БТВ. "Целта ни е да се
преборим с тези неравенства и
да се насочим към онези поли-
тики, които ще направят Европа
по-социална. Нашата битка е на
тези избори да променим Бълга-
рия и Европа, така че да бъдат
по-социални, по-справедливи и
по-солидарни", допълни той. По
неговите думи тези избори са
тест и за политическите нагласи
и вероятно след тях политичес-

Äèìèòúð Äàí÷åâ: Óïðàâëÿâàùèòå ïðåâúðíàõà áúëãàðèòå â ìèãðàíòè

Ëå÷åâà: 30 ìèëèàðäà äàäå ÅÑ íà Áúëãàðèÿ, íî òå
ñòèãíàõà äî óïðàâëÿâàùèòå, à íå äî õîðàòà

"30 млрд. лева е инвес-
тирал Европейският съюз в
България. Тези средства са
усвоени от управляващите,
но не подобриха живота на
хората. През 2007 г. Бълга-
рия водеше по много пока-
затели пред Румъния. След
десетгодишно управление
на ГЕРБ съседите вече ни
изпреварват по всички кри-
терии", каза в с. Беляковец
зам.-председателят на ПГ на
"БСП за България" Весела
Лечева. Тя се срещна с хо-
рата и дълго разговаря с тях
за значението на европейс-
ките институции.

"Нищо в България не из-
глежда европейско след ре-
монта. Като започнете от
улица "Гурко" във Велико

имаме предвид кой
управлява тези градове,
това недвусмислено
води към управляващата
партия ГЕРБ, които в
навечерието на европей-
ските избори, виждайки
че изпускат управление-
то, си гарантират следва-
щи 10-годишни договори
с над 100 000 млн. лв.
приходи годишно",
коментира зам.-председа-
телят на ПГ на "БСП за
България".

Свиленски подчерта,
че в момента, в който се

опитват да въведат тол
системата и да убедят
хората, че трябва да се
плащат справедливи цени
за пътуване по български-
те пътища, се предоставя
по непрозрачен начин на
офшорна фирма да събира
тези пари и да прибира
над 100 000 млн. лв. го-
дишно печалба. "Това няма
как да не се отрази върху
цените на хранителните
продукти и на услугите.
Ние сме предложили
таксите да бъдат определе-
ни при ясни и точни

Търново и стигнете до цен-
търа на София. Средствата
са усвоени, но стандартът
ни на живот е все нисък",
посочи Лечева и допълни,
че България има потенциал
да достигне поне средноев-
ропейското ниво на Слове-
ния, Словакия, Естония.

"Да бъдем в ЕС, е важно
за България, защото той ни
дава защита и контрол вър-
ху институциите. Ето - сиг-
налът за къщите за гости
дойде от разследване на ме-
дията "Свободна Европа", а
не от българските институ-
ции. Ние, като опозиция,
много пъти сме посочвали
случаи на корупция, но то-
ва не е водило до такива
разследвания", каза тя.

"България има нужда от
силни свои представители в
европейските институции.
Там решенията се вземат на
база исканията на всички
страни членки и ако няма-
ме силен глас, отново ще
ни се налага да следваме
волята на други държави.
Ние трябва да отстояваме
своите приоритети", каза Ле-
чева и посочи примера с
плана "Макрон", за който
действия бяха предприети в
последния момент.

Хората в с. Беляковец пи-
таха откъде водещи полити-
ци на ГЕРБ имат пари за лук-
созни апартаменти и защо
не са разследвани и аресту-
вани, вместо да им се прие-
мат оставките. ç

критерии, съобразени с
цените, предложени от
Световната банка в мини-
малния им вариант", каза
още той. Свиленски под-
черта, че  БСП е за въ-
веждане тол системата на
магистралите и първоклас-
ни пътища, за постепенно
увеличаване на цените, а
не с тези стойности, които
правителството предлага.
"За автобусите предлагаме
да остане винетната
система, а не да се таксу-
ват на км/пробег", каза
още Георги Свиленски. ç

ката обстановка у нас ще изглеж-
да по-различно. "Най-важното е
да се гласува, защото това е въз-
можността хората да покажат же-
ланието си за промяна. Промя-
ната, която искаме в Европа, е
да се установи единен стандарт
на живот", каза още той.

Според Данчев има политики,
по които Европа трябва да бъде
по-солидарна - миграцията, сигур-
ността, отбраната. "От БСП ще за-
щитаваме националните интере-
си и ще следваме националните
политики", категоричен е той. По
неговите думи гигантските нера-
венства в Европа са резултат от
политиката, която води ЕНП и
присъдружните й партии в ЕП -
същата коалиция, която ни управ-
лява и тук. "Когато върховенство-
то на закона е правило, а не из-

ключение, както по време на уп-
равлението на ГЕРБ, тогава ще ни
приемат в Шенген", коментира
кандидатът за евродепутат.

"Нулевият миграционен натиск,
с който парадират ГЕРБ, е въпре-
ки усилията на управляващите.
Той се получава благодарение на
споразумението, което сключи ЕС
с Турция", каза още Данчев. Спо-
ред него, за да се справим с миг-
рацията, трябва да се работи за
преодоляването на причините за
засилената миграция към ЕС, ко-
ито са извън него. "Трябва да се
установи стабилност в онези ре-
гиони, които генерират миграция.
Върху това ще се фокусираме в
ЕС. ЕК, под ръководството на
ЕНП, не можа да изработи един-
на миграционна политика", заяви
Димитър Данчев. ç

Ñâèëåíñêè: Îôøîðíè ôèðìè, âîäåùè êúì ÃÅÐÁ, ñòîÿò
â îñíîâàòà íà àäìèíèñòðèðàíåòî íà òîë ñèñòåìàòà
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"Не е честно да ни
принуждават да бягаме от
собствената си държава."
С тези думи студенти от
Медицинския университет
в Плевен посрещнаха
кандидатката за евроде-
путат от "БСП за Бълга-
рия" Цветелина Пенкова.
"Целесъобразното и
прозрачно усвояване на
европейски финансови
средства е ключово за
подобряване на условия-
та на труд, в това число
и в здравеопазването",
заяви тя по време на
срещата. Пенкова подчер-
та, че една от най-важни-
те цели, заложени във
"Визия за Европа", и неин
личен приоритет е създа-
ване на условия за рав-
ностойно заплащане за
еднакъв труд, а най-

Öâåòåëèíà Ïåíêîâà, ÁÑÏ: Ùå ðàáîòÿ çà
ïî-äîáðî çàïëàùàíå â çäðàâåîïàçâàíåòî

Ñòóäåíòèòå
ïî ìåäèöèíà
îò Ïëåâåí êúì
êàíäèäàòêàòà
çà åâðîäåïóòàò:
Íå å ÷åñòíî äà
íè ïðèíóæäàâàò
äà áÿãàìå îò
ñîáñòâåíàòà
ñè äúðæàâà

Íóæíà å ïðîìÿíà íà ìîäåëà, ïî êîéòî ñå äúðæè Áúëãàðèÿ â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç

"Златен шанс да защити
националния интерес и
въглищната енергетика в
комплекса "Марица-изток"
пропусна правителството
на ГЕРБ в периода, в
който България бе пред-
седател на Съвета на
Европейския съюз", обяви
Деница Златева, кандидат
за евродепутат от листата
на "БСП за България" и
заместник-председател на
НС на БСП, на срещи в
градовете Раднево и
Гълъбово. Според нея
българската страна е
била в състояние да
формира много широки
коалиции по важни за
нея теми, но е избрала
да остане в позицията на
посредник и докато е
била такъв, други страни
са наложили своите
интереси. Златева даде
пример с действията на
Франция по пакета "Мак-
рон", който предизвика
огромен дебат и недовол-
ство в транспортния
сектор, и направи пара-
лел с бездействието на
българската страна в

"Всеки глас на опозици-
ята, който не е в кошни-
цата на най-голямата опо-
зиционна партия БСП,
всъщност е пропилян глас
или глас в полза на ГЕРБ",
заяви кандидатът за ев-
родепутат от "БСП за Бъл-
гария" Велизар Енчев. Той
и другият кандидат на ле-
вицата  д-р Десислав Тас-
ков се срещнаха с жите-
ли на варненския квартал
"Владислав Варненчик".
Енчев беше категори-

чен, че има много реал-
но изпълними точки във
"Визия за Европа" на
БСП. "В рамките на диа-
лога ЕС-Турция Европей-
ският парламент трябва
да призове Турция да за-
почне преговори с Бълга-
рия за компенсациите и
обезщетенията за имоти-
те на тракийските бежан-
ци. Друго много важно -
да подкрепим и да агити-
раме Лаура Кьовеши да
стане европейски главен
прокурор. Това означава,
че крадците на еврофон-
дове в България ще имат
големи проблеми", комен-
тира той.
Д-р Тасков пък засегна

новия доклад на ЕС за
България в сектор здра-
веопазване. "Българите
плащаме най-много за
здраве - до 50 процента
при 10-15 процента в ос-
таналите европейски дър-
жави", коментира той, ка-
то допълни, че има висок
процент на здравно нео-
сигурени, защото хората
не вярват в системата. "У
нас има също недостиг на
лекари и медицински сес-
три. Те не са на работни-
те си места, а по тротоа-
рите, където протестират
за достойни заплати",
обясни кандидатът на ле-
вицата, като припомни,
че българите живеем най-
малко сред всички евро-
пейци.

"Трябва да спре този те-
рор, който се провежда
върху нас като нация.
Промяната трябва да за-
почне сега. Трябва да нап-
равим системата на здра-
веопазването за хората",
завърши д-р Десислав
Тасков. ç

Âåëèçàð Åí÷åâ:
Âñåêè ãëàñ íà
îïîçèöèÿòà,
êîéòî íå å çà ÁÑÏ,
å  â ïîëçà íà ÃÅÐÁ

Ñïîðåä Äåíèöà Çëàòåâà ïîëèòèöèòå - íàöèîíàëíè è åâðîïåéñêè, òðÿáâà äà ñè
ñâåðÿâàò ïî-÷åñòî ÷àñîâíèêà ñ õîðàòà, ñèíäèêàòèòå è ðàáîòîäàòåëèòå

голяма разлика във
възнагражденията в
България и в чужбина се
наблюдава в сферата на
здравеопазването.
Студентите изразиха

недоволство и от факта,
че дори и успешно да
завършат специализация-
та си, след това се сблъс-
кват с проблема на
диспропорцията между
свободни  работни места
и кадрите, които завърш-
ват медицина. Те пожела-
ха по-добри условия за
провеждане на специали-
зации след завършване
на семестриалното обуче-
ние и откриване на пове-
че места за специализан-
тите. Студентите изразиха
съмнение, че съкращава-
не на броя клинични
пътеки на общински

болници е в резултат на
лобитата на частните
болници. Частните болни-
ци от своя страна масово
нямат спешни звена, нито
акредитации за обучение
на специалисти, но въп-
реки това получават
държавни субсидии.
Според тях така структу-
рирана, българската
здравна система е
обречена.
Кандидатката за евро-

депутат прие предложени-
ята на студентите по
медицина как да се
подобрят условията на
труд и възнагражденията
в сферата на здравеопаз-
ването и кои са фактори-
те, които стимулират
младите лекари да търсят
реализация в чужбина.
Бяха обсъдени също

така и проблемите с
осигуряването на здрав-
ни грижи в малките
населени места, липсата
на апаратура и необхо-
димостта от модерниза-
ция на болничното обо-
рудване.

"Ние, младите в БСП,
стартирахме кампанията
"Гласувай, има смисъл".
Политик се наказва с

бюлетина. Докато млади-
те не гласуват, от това
печелят управляващите",
заяви Атанас Атанасов,
зам.-председател на
младите социалисти, пред
студентите от Медицинс-
кия университет. Той
призова да се гласува,
защото БСП е оръжието,
което може да премахне
това десетгодишно управ-
ление. ç

сектора на енергетиката.
Когато говорим как като
българи защитаваме
националния си интерес
в Брюксел, трябва да
сме наясно, че колкото
са важни евродепутатите,
толкова важна е и пози-
цията на българското
правителството. "Сега
няма диалог и ние не
знаем с какви позиции
отиват българските ми-
нистри в Брюксел",
заяви Златева.

Според нея е явна
нуждата от промяна на
този модел, по който
България се държи в
рамките на Европейския
съюз и тя ще стане факт
след избори - европейс-
ки, но и парламентарни.
"В края на всяка година
ЕК публикува законода-
телните си предложения -
важно е в сектора енер-
гетика българското пра-
вителство, евродепутати,
национални депутати,

синдикати и работодате-
ли веднага след това да
седнем на една маса и
да защитаваме една
национална позиция",
заяви Деница Златева.
За спойката между
националната и европей-
ската политика акцентира
и Драгомир Стойнев,
заместник-председател
на ПГ на "БСП за Бълга-
рия" и министър на
икономиката и енергети-
ката в периода 2013-2014
г. Според него тя ще
гарантира заявяване и
отстояване на национа-
лен интерес в сектора
енергетика.
В срещите взеха участие

Иван Кръстев, кандидат
за евродепутат от листата
на "БСП за България",
Таско Ерменков - замест-
ник-председател на Коми-
сията по енергетика в 44-
тото НС, Георги Гьоков -
народен представител от
Старозагорско, Иван
Айолов, зам.-министър на
икономиката и енергетика-
та с ресор "Енергетика"
(2013-2014 г.) ç
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Æåíèòå ïî-ðåäîâíî ïëàùàò
äúëãîâåòå ñè îò ìúæåòå

Дама на 30 години,
жител на средно голям
град - Панагюрище, Па-
зарджик или Кърджали, с
размер на задължението
до 10 000 лв. Това е най-
масовият профил на
клиентите, които плащат
редовно просрочените си
задължения, показва
проучване на Агенция за
събиране на вземания
(АСВ), част от норвежката
B2Holding и една от най-
големите компании за
изкупуване на вземания у
нас. Проучването е напра-
вено въз основа на данни-
те от над 400 000 задълже-
ния на физически лица за
периода 1 януари 2018 -
1 април 2019 г.

За пръв път има промя-
на в навиците за плаща-
не, наложили се в послед-
ните години, разкрива
изследването. Ако доско-
ро най-масовата група
добри платци бяха на

Правителството ще изчака да
отминат европейските и местните
избори, за да въведе реално тол
системата за автомобилите над 3.5
тона. Така най-рано от ноември ще
започне да се плаща за изминато
разстояние от тировете. Съгласно
Закона за пътищата тол системата
трябваше да започне да функцио-
нира от 16 август. Това обаче ня-
ма да се случи и законът ще бъде
променен в спешен порядък. Това
стана ясно след срещата при пре-
миера Бойко Борисов с превозва-
чите в четвъртък.

Държавата и бизнесът се раз-
браха от 16 август да започне ре-
алното тестване на тол системата.
За целта в камионите и автобуси-
те ще бъдат монтирани бордови
устройства. Тестовият период ще
продължи около три месеца, през

възраст 50-60 години, към
момента тя се измества
към по-младите - на 25-29
години. Вътрешното про-
учване на АСВ показва
запазване на тенденцията
жените да са по-дисципли-
нирани финансово от
мъжете - дамите са с
около 30% по-редовни в
обслужването на дългове-
те си в сравнение с
мъжете. Следващата най-
добра група клиенти,
погасяващи своите задъл-
жения, остават хората в
пенсионна възраст и по-
специално групата между
69 - 72 години. По-възраст-
ните като цяло задлъжня-
ват много по-рядко и при
тях е малка вероятността
изобщо да изпаднат в
просрочие.

Статистиката на АСВ
сочи, че има по-голяма
вероятност за редовно
плащане, ако длъжникът е
от средно големите насе-

Âëàñòòà ñå ïðîâàëè è ïðè òîë ñèñòåìàòà, îòëàãà ÿ çà ñëåä ìåñòíèòå èçáîðè

лени места или градовете
с жители между 10 000 -
50 000 души.

"Добрите платци" преоб-
ладават в градовете
Панагюрище, Пазарджик и
Кърджали, а от големите
градове на първо място е
Пловдив. Вторият по
големина град в България
и като цяло Южен Центра-
лен регион надминават
сериозно София като
местоживеене на "добрия
платец". В другата край-
ност стоят места като
Луковит, Кнежа, Беркови-
ца, Видин, Добрич, Бяла

нулева ставка, т.е. за тях няма да
се плаща, защото не са в добро
състояние. Бизнесът иска да се
плаща само за магистрали и пър-
вокласни пътища, които са част
от европейската транспортна мре-
жа. Ще има и промяна в тарифи-
те, като новото предложение на
бизнеса ще бъде представено от
Министерството на регионалното
развитие след евроизборите на 25
май, стана ясно от обясненията
на Аврамова.

Предложеният от властта ва-
риант бе най-консервативният, с
най-високите цени за превозва-
чите. Те варираха от 5 до 95 ст./
км в зависимост от превозното
средство, неговата екологичност
и класа пътища. Очакванията на
бранша са тарифите да бъдат по-
нижени. ç

За година доходите на бъл-
гарските домакинства се уве-
личават с 8%, а разходите - с
около 10 на сто, сочат данни-
те от наблюдението на дома-
кинските бюджети, проведено
от Националния статистически
институт през първото триме-
сечие на 2019 г. От данните се
вижда, че семействата разчи-
тат най-вече на заплати и на
пенсии, доходът от самостоя-
телна заетост и от наеми на-
малява, домакинствата теглят
повече от спестяванията си, но
се въздържат от кредити. Зна-
чително нараства и помощта
от близки и роднини. Това поз-
волява на домакинствата да
харчат повече за всички ос-
новни нужди - храна, алкохол
и цигари, режийни разноски,
сметки за телефон и пътува-
ния, за дрехи и обувки, разв-
лечения, образование и здра-
ве.

Разходите на българските
домакинства за храна, цигари
и алкохол нарастват с около
10 на сто за година, сочат дан-
ните на Националния статис-
тически институт за първото
тримесечие на 2019 г. Преди
година средно на член на едно
домакинство са се падали 384
лв. за храна и напитки, а сега
- 423 лв., или с 10.2% повече.
Разходите за алкохол и цигари
се увеличават от 53 на 59 лв.,
или с 9.9%. Това е и най-голя-
мото разходно перо в семей-
ните бюджети, което поглъща
около 30% от всички разходи.

Разходите за ток, вода,
отопление, обзавеждане и под-
държане на дома нарастват от
233 на 255 лв., или с 9.4%.
Това е второ по значимост раз-
ходно перо в семейните бю-
джети с дял 18.2% от всички
разходи.

Между януари и март за дре-
хи и обувки на всеки свой член
семействата са похарчили сред-
но по 42 лв., с 19.6% повече,
отколкото през същия период
на 2018 г. За транспорт и съ-
общения са отишли по 170 лв.
на човек, с 13.3% повече. За
здравеопазване са дадени по
84 лв., увеличението е с 12 на
сто. През тази година домакин-
ствата са отделили с 15% по-
вече, или средно по 49 лв. на
човек, и за осмисляне на сво-
бодното си време, за културни
прояви и образование. Разхо-
дите за данъци и социални оси-
гуровки се увеличават от 177
на 196 лв. (с 10.2%).ç

Международният ден на очаро-
ванието на растенията се

проведе в Аграрния университет
в Пловдив. На щандове са
показани богатството на

растителния свят и начините за
опазване на околната среда.

Àêî äîñêîðî íàé-ìàñîâàòà ãðóïà äîáðè ïëàòöè
áÿõà íà âúçðàñò 50-60 ãîäèíè, êúì ìîìåíòà òÿ
ñå èçìåñòâà êúì ïî-ìëàäèòå - íà 25-29 ãîäèíè

Слатина, Провадия. Най-
често "добрите" длъжници
са тези със стоков кредит,
отпуснат за покупка на
конкретен продукт. Добре
се движат погасяванията
по кредитни карти и
потребителски заеми до
10 000 лв.

Все още задлъжнелите
клиенти продължават да
обслужват с най-нисък
приоритет просрочените
си сметки към телекомуни-
кационни оператори,
включващи мобилни
услуги, телевизия, интер-
нет, мобилни устройства. ç

които превозвачите няма да бъдат
облагани с тол такса, а ще про-
дължат да плащат винетка, каза
регионалният министър Петя Авра-
мова.

Няма разбирателство между
бизнеса и държавата за обхвата

на платените пътища и тарифите
за преминаване. Предложението на
държавата е 10 800 км магистра-
ли и републикански пътища пър-
ви, втори и трети клас да влязат в
обхвата на тол системата. От тях
2300 км първоначално ще са с

Âñå ïîâå÷å
ïëàùàìå çà õðàíà
è îñíîâíè
ñåìåéíè íóæäè

Снимкa Пресфото БТА
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Òðóäíà ïðîëåò çà ðîçîáåðà
Êúñíà, êúñà è ëîøà êàìïàíèÿ ïî
îòíîøåíèå íà ðàíäåìàí è êà÷åñòâî
íà ðîçîâèÿ öâÿò ïðîãíîçèðàò
ïðîèçâîäèòåëèòå

Цените на произво-
дител в селското сто-
панство са се увеличи-
ли средно с 5,4% през
първото тримесечие на
тази година спрямо съ-
щия период на минала-
та година. По-чувстви-
телно е увеличението в
растениевъдството - със
7,1%, а на продукцията
от животновъдството
средното повишение на
изкупните цени е с 2,0%.
Секторите, в които има
ръст на годишна база,
са зърнените култури -
с 11,7%, техническите
култури - с 3,5%, прес-
ните зеленчуци - с
15,4%, и картофите - с
6,8%.  По-ниски са це-
ните на фуражните кул-
тури - с 12,4%, и на
пресните плодове - с
2,5%.

Увеличение е отчете-
но в цените на меката
пшеница - с 19,3%, ече-
мика - с 20,2%, цареви-
цата за зърно и ориза -
с 2,3%, слънчогледа - с
1,5%, зрелия фасул - с
24,0%, оранжерийните
домати - с 29,4%, мор-
ковите - с 60,3%, зеле-
ния кромид лук - с
38,8%, и зрелия кромид
лук - със 74,7%. Пони-
жават се цените на ца-
ревицата за силаж - с
34,3%, сеното от естес-
твени ливади - с 14,2%,
и ябълките - с 3,8%.

По-високи изкупни
цени са отчетени при
живите животни - с
3,3%, а при животинс-
ките продукти - с 1,2%.
При живите животни
увеличение е отчетено
конкретно за едрия ро-
гат добитък - с 11,8%, ов-
цете - с 5,5%, козите - с
19,6%, и домашните пти-
ци - с 5,9%.

Намаление има при
цените на свинете - с
4,6%. При животински-
те продукти най-голямо
е увеличението в цени-
те на пчелния мед - с
32,1%, и на козето мля-
ко - с 3,7%. По-ниски са
цените на овчето мляко
- с 4,4%, и на кокошите
яйца за консумация - с
13,1%. ç

Ñêúïîòèÿòà
íå ïîäìèíà è
çåìåäåëèåòî

Розопроизводители
настояват за субсидия от
150 лв. на декар рози и за
de minimis за произведена
продукция. Те ще създадат
своя асоциация, която да
брани интересите им,
пише marica.bg. Очаква се
в новата организация да
се включат над сто розоп-
роизводители от Карловс-
кия край, които обработ-
ват общо около 10 хил.
дка. Това стана ясно на
среща, организирана от
кметството на Карлово.
По думите им розоберът в
Стремската долина започ-
на, като първи бяха стопа-
ните от селата Бегово и
Отец Паисиево. За своя
розов цвят обаче те
получиха едва 1.50 лв. на
килограм розов цвят. "При
това положение ще поне-
сем големи загуби", оплак-

ват се розопроизводите-
лите. Сега те получават
минимална субсидия от
около 30-60 лв. на декар,
което е малко в сравне-
ние с останалите ферме-
ри. За пример те дават
зеленчукопроизводители-
те, на които държавата
отпуска поне по 130 лв. за
декар.

Според Богдан Богда-
нов от село Певците за
него и колегите му се
очертава трудна година.
Повечето от тях все още
нямат сключени договори
с дестилерии. Производи-
тели и търговци на розов
цвят споделят едно и
също мнение, че прера-
ботвателите налагат
монопол върху изкупува-
нето на суровината. Тази
година вероятно ще се
изкупува по-малко розов

цвят, тъй като от миналата
година има доста залежа-
ли количества масло. Това
води до по-ниска цена на
цвета, коментират собст-
веници на дестилерии.
Съгласно новия Закон за
розата те ще изкупуват
суровина само от регист-
рирани земеделци.

Късна, къса и лоша
кампания по отношение
на рандеман и качество
на розовия цвят прогнози-
рат производителите от
района на Казанлък, пише
порталът "За Казанлък".

По думите им тази година
розоберът ще се забави с
10 дни. Проблем се оказ-
ват студената пролет,
дъждовете и рязката
смяна на температурите.
Розовият цвят не успя да
разцъфне качествено,
коментират експерти.
Времето е оказало влия-
ние и върху по-малкото
розов цвят, който се
очаква. Все още никой не
се заема да прогнозира
изкупни цени. На дневен
ред е търсенето на розо-
берачи. ç

От 15 до 28 май земе-
делските производители
могат да дават предложе-
ния или да оспорват удъл-
жаването на сроковете по
Кампанията за директни
плащания, след като Евро-
пейската комисия разреши
на държавите членки да до-
пуснат подобно удължава-
не на приема на заявления
през 2019 г. Това е записа-
но в проектонаредбата, ко-
ято е качена за обсъждане
на страницата на министер-
ството на земеделието и
според която приемът на

Първите череши от градините на
димитровградското село Крепост ве-
че излязоха на пазара, предаде
БГНЕС. Търговци продават ранните
плодове на пазарчето до разклона
за Крепост. На сергиите цените са
от 5 до 8 лв. за килограм. Произво-
дителите казват, че заради нестабил-
ното време в последните месеци ре-
колтата е слаба и се очаква цената
да се задържи по-висока в сравне-
ние с други години.

Череши от Крепост се продават и
на зеленчуковия пазар в Хасково, къ-
дето цените са 5-6 лв. за килограм. Тър-
сенето се увеличава, като все повече
хасковлии искат да опитат от новата
реколта. Според производителите Ли-
ляна Димитрова и Мишо Михайлов ре-
колтата от череши е слаба в цялата
страна заради падналите слани. ç

8 ëeâà çà êèëî ðàííè ÷åðåøè â Õàñêîâñêî

Äî 28 ìàé ôåðìåðèòå ìîãàò
äà îñïîðâàò óäúëæåíèÿ ñðîê
ïî äèðåêòíèòå ïëàùàíèÿ

заявления без санкции се
удължава до 23 май 2019 г.
Това е първият документ,
подписан от новия минис-
тър на земеделието Десис-
лава Танева.

Забавянето на промени-
те и прилагането на стан-
дартния срок от 30 дни за
обществено обсъждане на
тази наредба ще засегнат
правата и интересите на
над 100 000 земеделски сто-
пани, което от своя страна
може да доведе до комп-
рометиране на кампанията
и неусвояване на предви-

дения за България финан-
сов пакет от 1,5 млрд. лв.
за кампания по директни
плащания 2019 година, се
посочва в мотивите за об-
съждане. Затова и крайни-
ят срок за обсъждане е на-
мален на 14 дни.

Ще припомним, че рег-
ламентът на ЕС дава въз-
можност на държавите
членки да удължават край-
ните срокове за подаване
на единното заявление
най-късно до 15 юни 2019
година. ç
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Ëåâèöàòà òðÿáâà äà çàùèòè
ñîöèàëíàòà äúðæàâà

- Г-н Христов, ваши опоненти
непрекъснато напомнят, че сте
определяли червените като "чевер-
ме социалисти". Какво промени
отношението ви към партията?

- А вие виждате ли друга партия,
която може да предотврати установя-
ването на диктатурата на Борисов?
Той ръководи безгласната си парла-
ментарна група, правителството,
службите, упражнява влияние върху
съда и прокуратурата, раздава пари
от хазната по своя воля. Привиква
шефове на спортни федерации,
генерали и митрополити да му благо-
дарят за отпуснатите суми от бюдже-
та. Финансираните от него медии
представят всяко негово служебно
задължение като вид благоволение.
"Борисов дава еди-колко си милио-
на", "Борисов нареди", "отсече", "раз-
пореди", "прати самолет" и т. н. БСП
е единствената надежда да спрем
узурпирането на властта, което би
обезсмислило всички следващи
избори. ГЕРБ просто ще си ги купи.
Съвсем официално, с нашите пари от
бюджета.

Критикувал съм БСП, но винаги
съм бил част от левицата. Когато
критикувах Първанов, ме упрекваха,
че той бил "ляв", "наш", не бивало.
Както виждате, днес той пиратира
името "Коалиция за България" и се
явява с него на изборите. Аз ли съм
бъркал, или съм го написал твърде
рано? Убеден съм, че мнозинството
хора вляво споделят критиките ми.
Разбира се, БСП не е идеална и аз
не се отказвам от написаното, но е
видно, че левицата доста се промени
и днес проявява самостоятелност, за
което дори я упрекват.

- Как ще помирите позицията на
ПЕС и тази на БСП по повод Истан-
булската конвенция?

- БСП отхвърли конвенцията въп-
реки натиска от много страни. Чу
гласа на хората, а това е глас на
здравия разум. Конвенцията е зле
написан документ, с нееднозначни
понятия, което е юридически недо-
пустимо. Тя няма да повлияе върху
домашното насилие. Целта е да се
създаде мониторингов бизнес за
неправителствените организации.

Конституционният съд, в който
заседават пет дами, обяви конвенци-
ята за противоречаща на конституци-
ята. Полезни идеи като изграждането
на кризисни центрове могат да се
възприемат и без конвенцията.

- Подредбата на листите на БСП
предизвика тежки разногласия в
партията и създаде впечатление за
дълбок вътрешен конфликт между
бившия лидер Сергей Станишев и
настоящия Корнелия Нинова. Това
разцепление отслабва ли шансовете
на нейната евролиста?

- Листата бе демократично обсъде-
на и утвърдена. Което май не се
случи в никоя друга партия. Демокра-
цията има своите неудобства, но е за
предпочитане пред казармената
партийност при опонентите.

- БСП продължава да твърди, че е
"автентичната лява партия" в Бълга-
рия. Смятате ли, че това е истина?
Има ли "фалшива левица", след като
се говори за "автентична левица"?

- Лявото и БСП са неразривно
свързани. Дори когато БСП загърбва
левите принципи, както го стори с
плоския данък, огромната маса от
леви избиратели й остават верни.

БСП няма монопол върху левите
идеи, но онези, които претендират,
че ги изповядват, трябва да се пре-
борят за някаква легитимност. Без
нея те са само идейни говорители, не
и политически актьори.

- Предизборната кампания на БСП
прилича повече на кампания за
предсрочни парламентарни избори.
Това почтено ли е спрямо избирате-
лите, на които все пак предстои да
гласуват за Европейски парламент?

- Това е единственото честно
поведение. Националният залог на
изборите надхвърля европейския.
Непочтено е да си говорим за дигита-
лизация в Европа, а да бавим елект-
ронното правителство у нас. А това
прави ГЕРБ. Да говорим за европей-
ска отбрана, а да затриваме армията.
А това прави ГЕРБ. Да разсъждаваме
за европейския прокурор, а да прик-
риваме поголовната корупция у нас.
Да се стремим към Шенген, докато
по плажовете ни изплуват пратки
кокаин. Властта ползва Европа като
алиби, за да не говори за България.
Но България е част от ЕС, всеки
български проблем попада в евро-
пейската рамка и всеки старец в
обезлюдялата Странджа е също
толкова европеец, колкото е Юнкер.

- Мнозина смятат, че традицион-
ната левица е изчерпана - програмно
и идеологически, и не може да
предложи новаторски решения на
проблемите, с които се сблъсква
Европа. Могат ли БСП и ПЕС да
отговорят на подобно предизвика-
телство?

- Тъкмо обратното. Глобализаторс-
ката десница очевидно е изчерпана,
щом се отмята от принципите на
свободната търговия и саморегулира-
щия пазар, залага на санкции и
протекционизъм. Пораженията за
хората и екологията са очевидни.
Левицата трябва да защити социална-
та държава. С какви пари, питат
десните.? Със законодателство срещу
офшорните зони, където изтича
богатството в момента, с такса върху
финансовите трансакции. Глобалното
казино опустошава производствения
сектор. Всичко това е в програмата
на БСП. С инвестиции в образовани-
ето и науката, което прави Азия и
вече бере плодовете на тази дългос-
рочна стратегия. Убеден съм, че

икономическият растеж трябва да
бъде заместен от Индекса на човеш-
кото развитие на ООН като основна
референция. Растежът се разпределя
неравномерно, а човешкото развитие
отчита много здравни, образователни
и други параметри и дава много по-
достоверна картина.

- За повечето избиратели Евро-
пейският парламент е далечна
институция с мъгляви функции и
още по-неясна ефективност. Как
виждате неговото бъдеще в институ-
ционалната структура на обединена
Европа?

- ЕП трябва да чува гласа на
хората. За целта трябва да се облек-
чи процедурата по внасяне на пети-
ции, да се снижи прагът им. Да се
промени езикът, на който Брюксел
общува с европейците. Старая се да
го правя при срещите с гражданите,
които не разбират нищо от брюксел-
ския жаргон. Разбира се, един парла-
мент трябва да има пълноценно
право на законодателна инициатива.
Належащи са мерки за борба с
лобизма в Брюксел. Корпорациите
прокарват закони, споразумения и
продукти, които опустошават здраве-
то и природата. Случаят с "Глифозат",
измирането на пчелите, борбата
около допускането на ГМО илюстри-
рат проблема.

- Смятате ли, че евродепутатите
от различни партийни семейства
трябва да бъдат единни, когато стане
въпрос за националните интереси на
страната, която ги е изпратила в
Страсбург, или по-скоро трябва да се
ръководят от убежденията си -
лични и политически?

- Националният интерес би трябва-
ло да е част от убежденията им. Там,
където той е атакуван, те трябва да
действат единно. Има теми, по които
различията са неизбежни.

- Подкрепяте ли идеята за обща
европейска отбрана?

- Смятам я за необходимо условие
за еманципацията на ЕС от САЩ. В
случаи като Сирия и Венецуела
съюзът следваше американската
позиция, защото военната му слабост
не му позволява самостоятелна
външнополитическа воля. Не бива да
сме заложници на чужди грешки.

- С какво вие лично бихте могли
да допринесете в Европейския
парламент - и за Европа, и за Бълга-
рия?

- С отстояване на позициите,
които вече изложих. За мен важен е
човекът: неговата свобода, доходи,
сигурност, възможност за образова-
ние и съхраняването на природата.
През тази призма бих оценявал
всеки въпрос.

- Премиерът Бойко Борисов
твърди, че има добри отношения с
Румен Радев, и обвинява вас всеки
път, когато държавният глава отпра-
ви упреци към неговото управле-
ние...

- Ако Борисов си вярваше, нямаше
да поръчва и дирижира постоянните
интриги срещу президента и дори
срещу близките му. В ГЕРБ няма
самодейност. Там целуват ръка на
лидера, виждали сме го. Всичко е по
волята на Борисов. Президентът се
държи строго институционално, както
го изискват законът и политическата
етика.

От вестник СЕГА
(Заглавието е на ЗЕМЯ)

кандидат за
евродепутат от
"БСП за
България"

Иво
Христов,

БСП е
единствената
надежда да
спрем
узурпирането
на властта,
което би
обезсмислило
всички
следващи
избори
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Видин е областта с най-
висок относителен дял на
лица над 65-годишна въз-
раст - 26.4 на сто при
среден дял за страната от
19.2 процента.

Видин е областта с най-
голяма смъртност, ниска
раждаемост, висока мигра-
ция и т. н. Средната въз-
раст във Видин е 47.2
години, докато за страната
е 43 години.

Средната възраст във
видинските села е още по-
отчайваща с 54.3 години,
докато средно за страната
е 45.9.

Общо взето, във Видинс-
ко сме на първо място във
всичко негативно и сме на
последно място във всичко
положително.

Към 15 юни 2011 година
жителите на града са 54
218 души или поне така
казва ГРАО, а НСИ оценява
населението на 46 068
жители към 31.12.2013 г.

Според мен реалното
население на град Видин е
не повече от 25 000, в най-
добрия случай 30 000, и то
около Коледа и Великден.

В разцвета си град
Видин през 1986-1988
година е бил около 63 000-
70 000, но по-възрастните
хора казват, че е стигал до
85 000-88 000.

Градовете и селата в об-
ласт Видин са били в своя
апогей, като са имали всич-
ки предпоставки за разви-
тие като заводи, предприя-
тия, фабрики и т. н.

От близките села са
работили в заводите на
Видин. Автобусният превоз
(Държавното автомобилно
предприятие - ДАП) е бил
развит.

За да си отговорим
всички на въпроса - защо
област Видин е пред закри-
ване, се опитах да намеря
имената на фабриките,
заводите, цеховете, филиа-
лите и т. н., давали работа
на всички.

Химкомбинат,
химическите заводи
(„Видахим“ и др.)
и ТЕЦ-ът

Включваше завод за
изкуствени влакна, за
пластмасови изделия и др.
И завод за автомобилни
гуми. В т. нар. завод за
гуми "видинки" хубавото
качество беше за износ, а
останалите гуми бяха за
местния пазар.

Резултатите от прехода във Видин и региона: това е областта с
най-голяма смъртност, с най-ниска раждаемост и висока миграция.
Средната възраст е 47.2 години, докато за страната е 43 години

"Видия-В", затвори врати
през 2000 г., две години
след приватизацията му.
През 1998 г. Министерство-
то на промишлеността по
време на управлението на
Иван Костов продаде
завода на американската
фирма "Карбис". Платени
бяха 820 000 долара. В
същото време само готова-
та продукция в складовете
на завода бе за 2 500 000.
Новият собственик веднага
продаде част от модерните
машини, предназначени за
изработване на свредла,
зенкери и райбери, след
което достави собствени.
Не е известно защо "Кар-
бис" се отказа от производ-
ството. Преди това ЗРИ-
Видин бе единственият
завод за видии в България
с пазари из цял свят.

Порцелановата
фабрика

През 20-те години на
миналия век във Видин е
имало две порцеланови
фабрики - "Изида" и "Боно-
ния". Първият, или един от
първите порцелани, произ-
ведени в България, е във
фабрика "Бонония" през
1925 г. Суровините са
внасяни от чужбина. Тази
фабрика работеше и при
социализма, и след това я
сполетя същата участ като
горните два завода.

Гумите бяха известни в
цяла България и много хора
са излизали в отпуски от
казармата, влизали са с
предимство при лекари,
уреждали са си хубави
места за почивка и т. н.,
щом са носили нужната
бройка дефицитни гуми.

В този завод е работил
всеки втори видинчанин,
около 9000-10 000 души.

След ерата на комуниз-
ма съдбата на завода е
ясна. Масови съкращения,
огромни задължения, след
това приватизация за
2 стотинки и край.

Има много слухове,
верни и неверни, за пред-
ложения за купуване на
"Химията" от големи заводи
за автомобилни гуми от
типа на "Пирели", "Фулда" и

т. н., но или тогавашния
кмет на град Видин е искал
пари под масата, или някой
от парламента, оглавяван
тогава от всенародния
любимец, особено във
област Видин - Иван Кос-
тов.

Заводът за
металорежещи
инструменти (Завод
за режещи
инструменти - ЗРИ)

Преди години видинският
завод за режещи инстру-
менти произвеждаше
свредла, райбери и зенке-
ри за вътрешния пазар и
за износ, като качеството
им бе сравнимо с това в
най-добрите предприятия

от бранша у нас и в чужби-
на. Всичко беше сигурно -
изпълняваше се планът,
получаваха се добри запла-
ти, хората бяха доволни…
Персоналът бе около 750
души. Заводът беше обо-
рудван с вносни съвремен-
ни машини. За персонала
на завода работеше стол
за хранене.

Заводът се славеше като
едно от проспериращите
предприятия навремето,
където работеха едни от
най-добрите специалисти в
града. Той бе и школа,
която помогна на голяма
част от преминалите през
нея да се адаптират успеш-
но към новите реалности в
живота.

Заводът за режещи
инструменти, впоследствие

На стр. 17
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Нужна ни е една победа
Бард и поет,

писател, Булат Оку-
джава е роден на 9
май 1924 година в
Москва. Той заслужа-
ва специално внима-
ние като знаменит
съветски и руски
поет, певец и компо-
зитор. Пише песни
по свои стихове и е
ярък представител в
жанра на авторската
песен. Неговото
творчество побира и
вмества цяла една
епоха. Отдавна го
няма на белия свят,
но стиховете и песни-
те на гения Окуджава
и днес звучат от
екрана на телевизора
или при дружески
срещи.

Има късмета да
изживее сложен и
интересен живот.
Роден е в Москва в
семейството на
грузинеца Шалва
Окуджава и арменка-
та Ашхен Налбандян.
Неговите песни
"Ваше благородие,
госпожа Удача", "Нам
нужна одна победа",
"Капли датского
короля", "Часовые
любви" и "Пол-
ночный троллейбус"
ще се слушат винаги.
Обединява ги едно -
техният автор.

Пеещият поет
създава музика,
проникваща в душа-
та. Всеки е уверен, че
той пее лично за
него. Творческият му
път е свързан с две
стаи в комуналка на

Арбат, където израст-
ва. Квартира в "Про-
топоповска уличка" и
вила в Переделкино.

Музеят на Окуджа-
ва днес съхранява
подаръци, книги,
рисунки, снимки,
лични вещи и свър-
зани с него истории.

"Арбатството" е
много важно за мене
като качество. Това е
моята същност, моята
психология, моето
отношение към всичко
обкръжаващо", пише
Булат Окуджава.

Квартирата на

"Арбат" номер 43
напомня за детството
му, когато живее с
родителите си. Арбат
помни нелекото
юношество, когато
през 1937 г. разстрел-
ват баща му.

После в живота
му идват много
пътища, влакове,
адреси, но именно
Арбат поетът нарича
свой дом и "призва-
ние". На него ще
посвети песни, които
после стават неофи-
циални химни на
Москва от ХХ век.

на Олга - неговата
съпруга. Бюрото на
самия поет, което се
харесва на гостите
му, но мразено от
барда. Когато завър-
шва войната, Булат
постъпва в Тбилиския
държавен универси-
тет, в Педагогически
факултет. През 1950
става учител в селско
училище. Две и
половина години
работи с децата в
село Шамордино,
Калужка област.
Постоянно пише
стихове, много от
които после стават
песни.

Стартът на литера-
турната му кариера
датира от 1954 г. На
поетична среща с Н.
Панченко той чете свои
стихове. Талантът му
става ясен на всички.
Така започва да печата
в калужкия вестник
"Млад ленинец".

През 1956 г. в
Калуга излиза поети-
чният сборник "Лири-
ка". Стиховете на
Окуджава намират
отклик. В 1961 г.
отпечатва и повест.
Всичко за четири
десетилетия излизат
на бял свят 15 пое-
тични сборницка,
сред които "Острови",
"Веселият барабан-
чик", "Март великоду-
шен", "Арбат, мой
Арбат".

В 1969-1983 г.
Окуджава публикува
повестите "Глътка
свобода", "Сбогуване

Булат
Окуджава:

с Бонапарт", "Пъте-
шествие на дилетан-
тите". Не остава
встрани от творчест-
вото за деца. Най-
известна е приказката
му "Прелестни прик-
лючения".

Талантливият
литератор пише и
детска повест, опис-
вайки своите прежи-
вявания в Ялта в
писма Окуджава е
отличен преводач на
стихове от арабски,
шведски, финландски
език. До 1961 г.
бардът работи като
редактор в издателст-
во "Млада гвардия" и
завежда отдел "Пое-
зия" в "Литературная
газета". След това
напуска и започва да
се занимава само с
творчество. Концерти-
те на Окуджава
винаги са с овации и
продължения, афиши
в столицата нямало,
но феновете научвали
един от друг чрез
уличната мълва. В
началото на 60-те
Окуджава е един от
най-обичаните и
известните съветски
бардове.

Неговите песни
"На Тверском бульва-
ре", "Сентимен-
тальный марш" и
други запомнени и
любими на слушате-
лите.  Отдава дан и
на своите корени в
прекрасната Грузия,
създавайки музикал-
ната композиция
"Семчица от грозде".

Всички сме се смeли на
цитатите на Джордж Карлин
веднъж в живота си, дори
да не знаем  че именно той
ги е написал. Американецът
от ирландски произход е со-
чен за един от най-добрите
комици на всички времена.
Карлин трупа огромна по-
пулярност, защото си поз-
волява да подлага на кри-
тика и съмнение света, в
който живеем. Бъдещата
звезда е родена на 12 май
1937 година в Ню Йорк.
Майка му се разделя с ба-
ща му, когато той е на две
години и го отглежда сама.
На 17-годишна възраст той
напуска училище и така и
не завършва. Характерните
за Карлин шеги разсмиват
лесно, но след това - лесно
могат и да натъжат.

Богът на комедията има
нелек живот, в който се е бо-
рил с наркотична зависи-
мост, бил е арестуван за
неплатени данъци, преживя-
ва няколко тежки сърдечни
операции и съпругата си
Бренда. Загубата на голяма-

Джордж Карлин - комик на всички времена
та му любов е един от най-
тъжните епизоди в живота
на Карлин.

Той започва кариерата
си в радиото и в различни
нощни клубове, в които из-
нася стендъп програми.
След като се жени за Брен-
да, следват две тежки годи-
ни, в които шоутата на
Карлин не се радват на
почти никакъв успех. Той
обаче не се отказва, а сме-
ня местата, на които из-
пълнява програмите си.
Така е забелязан от теле-
визията и прави дебюта
си в "Шоуто на Мърв Гри-
фин и Майк Дъглас".

Следват изяви в най-по-
пулярните телевизионни
програми, награди "Грами"
за най-добър комедиен ал-
бум и участие като гост на
едно от най-легендарните
телевизионни предавания -
SNL (Saturday Night Live).
Карлин си отива на 71 го-
дини от сърдечен удар.

Да си припомним някои
от най-великите и вдъхно-
вяващи цитати на Карлин.

” Жените са луди, а мъжете са
глупави. Основната причина, поради
която жените са луди, е, че мъжете
са глупави.
” В Америка всеки може да стане

президент. И точно това е пробле-
мът.

” Забелязали ли сте, че всеки, кой-
то кара по-бавно от вас, е идиот, а

всеки, който кара по-бързо от вас, е
психопат.

” Никога не подценявайте сила-
та на глупавите хора, обединени в
големи групи.
” Повечето хора работят точно

толкова усилено, колкото да не ги
уволнят, и получават точно толко-
ва пари, колкото да не напуснат.

Днес комуналката на
"Арбат" 43 не се
свързва с името на
барда. През 2007 г.
създават арбатски
музей на поета като
отделят място от
съседна сграда на
"Плотников переу-
лок", 21. Пространст-
вото не е голямо, но
е пълно с история.

Тук може де се
видят вещи на роди-
телите му. Масата,
на която работел
баща му, куфар на
майка му, юношески
портрети на Булат,
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Мемоарите на Тери Пратчет с предговор
от Нийл Геймън

Неиздаваният досега
сборник с есета проследява
цялата писателска кариера
на Тери Пратчет, издателст-
во Сиела.

С над 55 милиона про-
дадени книги по света и пре-
води на над 36 езика, най-
продаваният британски ав-
тор през 90-те години и съз-
дател на невероятния Свят
на Диска - сър Тери Прат-
чет, със сигурност може да
впечатли с личната си ис-
тория дори самия Смърт.

На български език за
пръв път излизат "щурите са-
мостоятелни бележки под ли-
ния" на Пратчет за живота
и със специалния предговор
на писателя и близък прия-
тел на автора Нийл Геймън.

"Клавиатурна грешка" е
сборник с нехудожествени
произведения, който разкри-
ва истинското лице на "при-
ветливия мъж с брада и
шапка".

Неиздаваният досега
сборник с есета на Тери
Пратчет проследява цялата
му писателска кариера до
създаването на любимата
поредица на поколения за
Света на Диска. В него ще

А пък като ни е приятен
някой, му казваме, че е
като слънце - огрява и
най-тъмните ни кътчета,
прави ни щастливи.

То е живо в приказките,
в народните ни песни.
Слънце наднича наистина
отвсякъде. Има една много
известна народна приказка
"Защо слънцето не се
жени". Приказка за слънце-
то е написал също и

Действително има начини, по които биб-
лиотеките подпомагат купуването на кни-
ги. Веднага обаче е ясно, че българските
мащаби трудно могат да се сравнят с аме-
риканските. Първият и най-очевиден на-
чин е зареждането на самите библиотеки с
книги чрез закупуването им. Само през 2018
г. Нюйоркската публична библиотека е ку-
пила и обогатила фонда си с 476 000 пе-
чатни издания, 75 000 електронни и 18 000
аудиокниги на най-различни езици.

Друг начин, по който библиотеките
влияят на продажбите в книжарниците, е
срещите с писатели. Библиотеката в Пен-
силвания например поддържа ежегоден ка-
лендар от едно гостуване на популярен ав-
тор, което привлича стотици гости, и се-
дем-осем с по-малки мащаби.

Очевидно самата библиотека няма как
да отговори на любопитството на всички,
дошли на срещата, от което печелят кни-
жарниците, запознати с този календар.

Организаторите на срещите с писатели
в Пенсилвания споделят, че обявяват съ-
битията си месеци по-рано. Самата библи-
отека купува повечко заглавия на чакания
писател, затова може да отговори на нуж-
дите на читателите си.

Въпреки че малко по малко губят вой-
ната с електронните и аудиокнигите, биб-
лиотеките някога представляваха центъра
на човешкия интелектуален прогрес. Днес
привличат хората - без значение дали ста-
ва дума за прекрасната им архитектура, или
неповторимата миризма на книги и прах,
учени и мечтатели продължават да се нас-

Слънцето е чест гост в приказките

Камен Калчев. "Слънцето и
луната" също е история от
съкровищницата на фолк-
лора.

Лъчите му се равняват с
доброто. Бога-Слънце
почитали едно време, а
според езотеричното хрис-
тиянство Христос е именно
въплътеното в тяло слънце.
Все пак слънчевата светли-
на е един от източниците
на енергия на бъдещето.

Библиотеките вдигат оборота на книжарниците

лаждават на литературните съкровища.
Заради изключителната си важност биб-

лиотеките често са били създавани красиви
и устойчиви. В комбинация с безценните
съкровища, които съхраняват, техните ед-
новременно и гигантски, и интимни прост-
ранства притежават чар, с който никоя друга
сграда не може да се похвали.

Литературният фестивал "Варна Лит" се зав-
ръща със своето трето издание. От 29 май до 1
юни морската ни столица отново ще е пристан
за знакови световни и български имена с ярка
следа в областта на литературата, журналисти-
ката, образованието, театъра, киното, музиката
и изобразителното изкуство.

С над 4000 посетители и 60 срещи във и
извън класните стаи "Варна Лит" 2018 г. зат-

Литературният фестивал „Варна Лит“ се завръща
върди статута си на форум, обединяващ култур-
ни инициативи.

Изданието ще изненада читателите с първо-
то връчване на Европейската награда "Димитър
Димов", с разнообразна програма за деца и тий-
нейджъри.

Дмитрий Глуховски - авторът на поредицата
"Метро 2033", вдъхновила популярната компю-
търна игра, на романите "Бъдеще", "Текст" и

сборника "Разкази за родината", е първият обя-
вен писател, който ще застане зад инициати-
вата и ще се включи в специален панел, пос-
ветен на връзката между литературата като от-
звук на политическата действителност, в която
живеем. Във фестивала ще се включат светов-
ноизвестни писатели, а България ще бъде пред-
ставена от 15, сред които и знакови варненски
творци.

се срещнем с любими герои
като Смърт, леля Ог и оби-
тателите на Невидимия уни-
верситет, така и с непозна-
ти като баба Пратчет - а съ-
що и с някои много особе-
ни размисли за любовния
живот на Гандалф.

За книжарниците, драко-
ните, писмата от феновете,
сандвичите, инструментите
на занаята. За учебните дни,
разранените колене, първа-
та работа, тамяна, роботите
и любимите книги, без да
споменаваме орангутана. За
болестта на Алцхаймер, кам-
паниите, противоречията и
правото на достоен завър-
шек. И най-вече за опитите
да направиш много неща
малко по-добри - дали на бя-
лата страница или в живота
отвън, на улицата.

С неуморно чувство за
хумор, Тери Пратчет като
любител на шапки, книги и
орангутани, говори за приз-
ванието си на писател. За
каузите, изградили го като
човек. И ни припомня, че
понякога бесът и чувството
за справедливост могат да те
спасят дори и от лапите на
смъртта.

Стара библиотека на Държавния
музей в Холандия
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Пушкинският музей
откри изложба във Венеция
по повод 500 години от
рождението на Тинторето.
Тя ще продължи до 11
септември в църквата "Сан
Фантин". Тържественото
откриване на проекта "В
края пребъдва началото.
Тайното братство на
Тинторето" на Държавния
музей за изобразително
изкуство "Пушкин" -
ГМИИ и Stella Art
Foundation се състоя по
време на 58-ото венециан-
ско биенале за съвременно
изкуство. В експозицията
влизат картини на Дмит-
рий Крымов, Ирина Нахо-
ва, Гари Хила, !Medien-
gruppe Bitnik, картини на

Пушкинският музей
откри изложба във
Венеция

Астрономическият
часовник Орлой

в Прага е като турис-
тически уникалните
часовници. Под него
се тълпят хиляди
туристи с камери и
таблети.

Астрономическият
часовник е създаден
през 1410 г. от часов-
никаря Миклош

Тинторето и на неговия
последовател Емилио
Ведов.

Проектът засяга и
главната тема за венеци-
анските братства. Те имат
корпоративни, религиозни
и благотворителни инте-
реси и са важна страница
в историята на Венециан-
ската република. Обедине-
нието е по професионален
принцип, района на
живеене, социален статус.
Венецианските братства са
нещо средно между сред-
новековно цехово общест-
во, английски закрит клуб
и съвременно гражданско
общество. Сам Тинторето
повече от 20 години
сътрудничи на Братството

Кадан и математика
астроном Ян Шин-
дел, преподавал по
това време в Карло-
вия университет.
По-известно е името
на Гануша, който
според легендата
създава часовника
чудо.

В крайна сметка
той само добавя

циферблат с календар
през 1490 г. По това
време се появяват и
украсите - готически
фигури.

Движещите се
фигурки, които оби-
чат туристите, са
добавени през XVII
век. Що се отнася до
мрачните фигури на
апостолите, те са

На 9 ноември
1969 г. жителите на
Берлин и туристите
за първи път виждат
"Световния часов-
ник". Той показва
едновременно точно-
то време в най-
големите градове на
света. Върху него
има надпис: "Времето
ще разруши всички
стени". Автор на
проекта е промишле-
ният дизайнер  Ерих
Джон. Допълнителен
живот му дава дизай-
нерът Ханс-Иоахим.

На върха му се
намира умален модел
на слънчевата систе-
ма, а разположеният
отдолу цилиндър
показва времето в
24-те времеви зони
на Земята.

Страсбургската
катедрала
на Франция

повече от 200 години
е най-високата сграда
в света. Принадлежи
към най-големите

катедрали в история-
та на европейската
архитектура. Така
както и град Страс-
бург, катедралата
обединява в себе си
германски и френски
културни влияния.

Забележителност
на храма са Астроно-
мическите часовници.
Масивният механи-
зъм събира в себе си
техника и знанията
на най-добрите мате-
матици астрономи и
техници в Европа
през XVI век. Те
точно изчисляват
църковните празници.

През 1832 г. е
добавено устройство,
показващо орбитите
на Земята и Луната и
известните планети.
Въртенето на земната
ос е процес, заемащ
за един оборот
25 800 години. На
всеки 15 минути
стрелките показват
промяната във
времето.

на свети Роха, което
помага на обикновените
хора по време на тежките
времена, когато във
Венеция вилнее чумата.

Работата на екипа на
!Mediengruppe Bitnik позво-
лява на зрителя да почувс-
тва присъствието на
"тайното братство на
Тинторето". Атмосферата
на секретност, тайнстве-
ност, съпричастност и
съвместно творче-
ство, напомня на вене-
цианско братство.

Пушкинският музей ще
покаже във Венеция и
изгубената преди време
картина на Тинторето
"Произход на любовта"
от 1562 г.

Едва ли много хора знаят, че
най-старата функционираща кни-
жарница в света Livraria Bertrand
do Chiado се намира в Лисабон,
Португалия. През 2011 г. тя офи-
циално е включена в Книгата на
рекордите на Гинес, а на входа й
може да се види табелката, която
посочва този факт.

Книжарницата е основана през
далечната 1732 г. от френски кни-
жар на улица Direita do Loreto. По
време на голямо земетресение в Ли-

Красивите часовници в Европа

Най-старата книжарница е в Лисабон
сабон през 1755 г. тя е разрушена
и е преместена на улица Garrett 73,
където е и до днес.

За около 50 години след като от-
варя врати, тя се превръща в неде-
лима част от културния живот на
града. Често е посещавана от из-
вестни писатели и политици като
Акилино Рибейро и Оливейра Мар-
тинш.

През 1742 г. французинът Pierre
Bertrand пристига в Лисабон и ста-
ва съдружник на Pedro Faure. Бра-

тът на Pierre също се включва в
бизнеса. След смъртта на първоос-
нователя на книжарницата през
1753 г. тя е преименувана на име-
то на братята Бертранд.

За 287 години, откакто същест-
вува, е преживяла безчет гибелни
събития и опустошително земетре-
сение, пожар, гражданска война,
смяната на девет крале, на 16 пре-
зиденти, три републики, две светов-
ни войни, няколко икономически
кризи.

факт след капиталния
ремонт проведен през
1865-1866 г.

Световният
часовник
в Берлин
Една важна забеле-

жителност на Алек-
сандър плац е Светов-
ният часовник, сим-
вол на свободата и
мира.
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Съседка звъни на вра-
тата на готин съсед пос-
ред нощ.

Мъжки глас:
- Кой е?
- Сол да ви трябва?!?

  

Народна мъдрост...
- Не бягай след жена,

за да не се блъснеш в
тези, дето бягат от нея!

  

Влиза Пешо в кръчмата:
- Момчета, жената ме

изгони...
- Ти пък откога си же-

нен?
- Още не съм, ама

тренирам...

  

Съдебен процес. Съдят
мъж, че е набил жена си.
Съдията пита:

- Разкажете какво се
случи!

- Ами тя по принцип
е много свадлива, но
чашата преля. Седим си
пред телевизора и тя ми
каза: "Махни го тоя ка-
нал, че това дуо ми на-
ду главата!"

Анатолий СТАНКУЛОВ

Анекдоти

Михаил БУЛГАКОВ
15-и
Изкарах в Одеса от сода каустик 1000 десетач-

ки. На днешна дата пристигнах в Москва. Наста-
нявам се. Ще ми стигнат ли? Хе-хе! И още как…

16-и
Който човек има пари, лесно може да си на-

мери квартира в Москва. Вече имам. Управата
дава под наем за 28 десетачки на месец велико-
лепна стая с гоблен, телефон и клозет. Всички
други живеещи в къщата са жалки дрипльовци.

18-и
Подписах договор за година. Пренесох се. Гоб-

ленът е зелен. Днес, като минавах през двора,
някакви жени ме гледаха, сочеха ме с пръст.
Нека ми се кланят. Председателят рече: "Вие сте
ни единственият богат човек". Хе-хе. Приятно е.
Парите са сила - спор няма. Купите са козове!

19-и
Купих мебели - 80 десетачки.
Пружи матра - 15.
Дявол я взел тая стая, много пари гълта.

20-и
Е, моля ви се!… Цъфна един с огромна брада.

С неприятно лице. Колко плащате за стаята, ме
пита? Вас к'во ви засяга? Оказа се финансов
инспектор!…

21-ви
Бе той луд ли е?! Наемът, рече, е 1/5 част от

бюджета, значи печелите на месец 28х5 = 140
десетачки. Или за година 1680 десетачки! Следо-
вателно дължите данък… Смята, смята и прес-
метна, че бил 120 десетачки!

О-о, не… няма да ги платя!

28-и
Платих ги, хем с глобата, да го вземат мътните

дано!

30-и
В къщата се спука водопроводът. Разхвърлиха

според наема кой колко да даде. Аз двайсе десе-
тачки.

31-ви
Ремонт на стълбището. От мен пропорционал-

но - 18 десетачки.
Аеро. Деца - 1 десетачка.
Армията безпризорна - 1 десетачка.
(Вие сте "богат" - викат).
Доброволното дружество за подпомагане на

химическата индустрия… На земеделието…
За туберкулозните пролетарии дадох петнай-

сет копейки.

3-ти
Асфалтираха двора, от всички по рубла, от

мен 5 десетачки. Бе я вървете по дяволите! Иде-
ше ми да я зарежа тая стая… но не може, неус-
тойката е 500 десетачки.

9-и
Умът ми не го побира… Цялата къща се издър-

жа за моя сметка. Навсякъде сложиха липсващи-
те стъкла, детска площадка направиха, предсе-
дателят на управата - с нов панталон (решиха да
му дават заплата).

10-и
Цъфна финансовият и ме обложи с допълните-

лен данък като "извънредно богат човек". Еднок-
ратно 500 десетачки. Чак изскимтях. Нищичко не
разбирам. Откъм двора мирише на асфалт. Разо-
рих се - му викам, а той: Само се опитайте да не
ги платите.

15-и
Описаха мебелите, гоблена, телефона, куфа-

рите, деветте ми костюма, част от златото.

Заминавам за Одеса да изкарам нещо от со-
да.

Аз й казах:
- Това не е дуо, това

е дует.
- Не, дует е, когато

двама мъже се мушкат
със саби...

- Не, това е дуел.
- Не. Дуел е, когато

два влака се разминават
на тъмно...

- Не, това е тунел.
- Тунел е, когато спиш

до пътя...
- Не, това е мотел.
- Не. Мотел е едно же-

лязно нещо, дето сипваш
вода в него...

- И тогава не издър-
жах..

Съдията го погледнал
замислено и казал:

- Аз щях да я почна
още на "тунела"...

  

Две жени във влака
споделят:

- Мъжът ми се споми-
на 3 дни след сватбеното
пътешествие.

- Ох, милият, ама поне
не се е мъчил много.

  

Двама пътуват във
влака от Варна за София.
Запознават се:

- Аз съм психолог.

Îáìÿíà íà âåùåñòâàòà

Ãðàôèòèòå íà Áàíêñè

- Аз пък съм едър ма-
фиот... Я да те видим що
за психолог си? Опитай да
познаеш за какво мисля!
За всяка мисъл, която
познаеш, ти давам сто
кинта.

- Ама аз съм психолог,
не врачка!

- Абе сто кинта са то-
ва, я опитай.

- Добре, пътуваш от
Варна. Значи си бил на
море. Сега си спомняш
колко хубаво ти е било.

- Браво! Позна! Ето ти
стотачка.

- Щом ти е било хуба-
во, значи си бил с жена.
И сега си мислиш за нея.

- Точно така! Ето ти
още стотачка.

- Освен това не ти се
иска да се прибираш у до-
ма.

- Правилно, ето ти още
сто лева...

- Щом не ти се приби-
ра, сигурно си женен. А
щом си мафиот, сигурно
мислиш, че няма да е ло-
шо да пречукаш жена си и
да си останеш с другата.

- Ха! Ето ти хилядарка!
- Ама защо хиляда? На-

ли щеше да даваш по сто
на мисъл?

- Това не е мисъл, а
идея!
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Всеизвестно е, че рибите
реагират на различните ми-
ризми. Нещо повече - в по-
дълбоките води при търсене
на храна те разчитат на пър-
во място на обонянието си.
Затова напоследък усилено
се пропагандира при пригот-
вянето на стръв или захран-
ка да се прилагат различни
ароматизатори. От тях се
очаква един вид допълнител-
но да "облагородят" едното
или другото. Разбира се,
близо е до ума, че не всички
видове миризми привличат
рибите. Има и такива, кои-
то действат в противополож-
на посока. Някои практици,
които изпадат в крайност,
препоръчват да си избър-
шиш ръцете с чиста кърпа
след всяка извадена и пипа-
на риба; други - яростни про-
тивници на никотина, твър-
дят, че изпушената цигара
може да откаже някоя риба
от кълване. Разбира се, все-
ки може да си говори какво-
то си ще. Факт е, че поне
половината въдичари са пу-
шачи, но няма доказателст-
ва, че това се е отразило осо-
бено негативно на техните
риболовни успехи (последна-
та забележки трябва също да
се възприема като личност-
но пристрастна - б. а.). Но
няма съмнение, че има ми-
ризми, които определено от-
блъскват водните обитатели.
Сред тях със сигурност са
ароматите от гамата на неф-

топродуктите. Внимавайте
при зареждането на автомо-
била, когато тръгвате на ри-
болов или пък да не разо-
паковате багажа си в обсега
на работещия му ауспух.

Между другото, освен
според вида си, ароматите се
проявяват и чрез дозата, в
която се прилагат. Ситуаци-
ята наподобява действието
на лекарствата - едно и съ-
що вещество в добре преце-
нено количество може да
действа като лекарство, а в
по-голяма концентрация ве-
че става отрова.

Ето по-конкретно за как-
во става дума.

Като компоненти в със-
тава на захранките се изпол-
зват продукти с високо съ-
държание на растителни мас-
ла със специфична мириз-
ма (кюспета, слънчогледови
семена, лен, коноп, сусам…).
В редица съвременни рецеп-
ти за приготвяне на захран-
ки се срещат също така и
ядките (фъстъци, бадеми,
орехи…). Леко запечени или
запържени, те са ефективна
добавка, която даже и в мал-
ки количества придава не-
обходимия аромат на целия
обем захранка. Много голя-
ма популярност напоследък
придобиха и плодовите есен-
ции, а тяхната богата гама
от аромати дава почти не-
ограничени възможности за
импровизации. Като арома-
ти могат да се използват още

кафе, какао, канела... Не би-
ва да се подценяват и отдав-
на известните и популярни
етерични масла (анасон,
камфор, лавандула, мента).

Както се вижда, вариан-
тите за ароматизиране труд-
но могат да се обхванат или
изброят. Но идва големият
проблем: какво количество
ароматизиращи вещества да
добавим към основната зах-
ранка, която най-често се
състои от смлени фуражни
храни, разнообразни хлеб-
ни или тестени изделия. Ако
използваме готови пакети-
рани захранки от водещи в
бранша фирми, почти няма
опасност от объркване на
пропорциите - просто тряб-
ва да следваме указанията
върху опаковката. По-сло-
жен, но и по-често среща-
ният вариант е тогава, ко-
гато разчитаме на домашно
приготвена захранващата
смес.

Разбира се, оптималната
дозировка на привличащи-
те рибите ароматизатори не
е еднозначна и зависи от се-
зона, вида на рибите, усло-
вията на риболов. Колкото
и да е трудно да се посочи
най-добрият вариант, все
пак можем да се придържа-
ме към следните приблизи-
телни указания: за килограм
суха захранка са необходи-
ми 2-3 супени лъжици рас-
тителни масла; 4-5 капки ете-
рични масла; 50-100 грама

смлени ядки; 5-6 капки пло-
дови есенции.

Ароматизаторите се под-
бират според предпочитани-
ята на рибите, но не бива
да се прибягва до безоглед-
ното смесване на много ви-
дове. Ако подготвим "букет"
от няколко плодови есенции,
в него ще се губи специфич-
ният аромат на всяка от
есенциите. Не можем, нап-
ример, да съчетаем анасон
и камфор. Етеричните мас-
ла са ефективни само като
самостоятелни аромати.
Впрочем, за съвместимост-
та на различните аромати са
правени дългогодишни наб-
людения и практически из-
води. Затова със сигурност
се знае, че въздействието на
растителните масла се до-
пълва добре от някои подп-
равки (например канела), а
също така и от кафе, шоко-
лад, какао. Ясно е също та-
ка, че е недопустимо смес-
ването на етерични масла с
плодови есенции.

В днешно време производ-
ството на някои водещи фир-

С ароматите - умната

ми дотолкова напредна, че ве-
че се предлагат течни аро-
мати в огромно разнообра-
зие и с висока концентрация
- една капка от тях е доста-
тъчна за килограм суха зах-
ранка. Впрочем, на опаков-
ката на предлаганата стока
трябва да има указания за
ползването на ароматизато-
рите и трябва да се съобра-
зяваме с тях, за да не се сти-
га до предозиране. Максима-
та "колкото повече- толкова
по-добре" в случая е зловред-
на. Не бива да забравяме,
че рибите - за разлика от хо-
рата, са изключително чувс-
твителни и към най-слабата
миризма. И ако на нас при-
готвената захранка ни ми-
рише приятно, това е знак,
че за рибите може би арома-
тите вече са предозирани.
Най-добре е да успеем така
да ароматизираме захранка-
та си, че от нея да лъха лек,
загадъчен аромат. Най-близ-
ката по характер житейска
аналогия е с разумното или
прекаленото използване на
човешките парфюми.

Разваряваме добре 300-400 грама про-
со в половин литър вода. Трябва да полу-
чим каша с консистенцията на лепило за
хартия. Отделно стриваме в хаванче до
ситно брашно дребно кюспе и го пресява-
ме със сито, за да отделим остатъчните
по-едри парчета. Запържваме кюспето в
малко сгорещено олио, след което го до-
бавяме към кашата от просо, която вече
би трябвало да е изстинала. Омесваме два-
та продукта до получаване на стегнато и
еластично тесто, което да не лепне по ръ-
цете ни. За да постигнем този ефект вари-
раме с добавката на допълнителни коли-
чества "брашно" от кюспето.

Приготвената по този начин каша е
отлична стръв за шаран, каракуда, бял
амур, платика, бабушка, уклей... При ри-
болова оформяме от нея топчета с необ-
ходимата според вида на рибите големи-

Сами и то сравнително
лесно можете да си напра-
вите изкуствена примамка,
която е почти абсолютно ко-
пие на месната синя муха
(едрите мухи, които отвре-
ме-навреме ни тормозят през
топлите дни). Известно е, че
от пролетта до късната есен
на това насекомо, подадено
като стръв, налитат много
видове риби, но като че ли
първи стигат до него реч-
ните кефали.

Ето как трябва да дейст-
вате. От коркова тапа или
по-твърд стиропор с помощ-
та на остър нож се изрязва
телцето на насекомото (с про-
дълговата овална форма и
добре преценена големина). С
малка фина пиличка (за нок-
ти) се изглажда и дооформя.

Íàïðàâè ñàì „Месна муха“ за речен кефал
 От неголямо парче фо-

тографска лента с измита
предварително емулсия се
изрязват крилцата на бъде-
щата "муха". За целта лен-
тата се сгъва на две и с но-
жичка се изрязват двете рав-
ностойни противостоящи
крилца. Корпусът на телце-
то се разцепва по дължина
на две половинки, между тях
се слага куката. Големината
й се подбира според големи-
ната на очакваните риби, а
извитата й част и острието
се монтират откъм частта,
която ще бъде "главичка" на
насекомото. Куката се зас-
тъпва с крилцата от фотог-
рафска лента, отгоре се сла-
га другата половинка от тел-
цето. Чрез привързване на
две-три места с тънък коп-

ринен конец се оформя окон-
чателно "месната муха". От
начина на привързване за-
виси дали крилцата ще стър-
чат повече или по-малко из-
вън телцето на изкуствено-
то насекомо. За да му се при-
даде натурален синкав цвят,
можете да ги покриете с во-
доустойчива боя или лак. А
преди те да изсъхнат, вни-
мателно отстранете наслоя-
ванията от боя (лак) по кри-
лата - така те ще придобият
естествена полупрозрачна
окраска, характерна за това
насекомо.

Сред безспорните достой-
нства на тази изкуствена
примамка са изключителна-
та й плаваемост и достатъч-
на здравина. Те я правят
подходяща за всички видо-

ве риби, в чието меню вли-
зат падащи върху повърх-
ността на водата насекоми.

Почти същата техноло-
гия и ред за работа трябва
да следвате и ако искате да
разполагате с друго по вид
изкуствено насекомо - нап-
ример, пеперуда или водно
конче. Но ако сте се ориен-

тирали към изкуствената пе-
перуда, вместо фотографска
лента за крилца трябва да
използвате различни по цвят
птичи перушинки. А ако сте
избрали да имате в арсена-
ла си "водно конче", монти-
райте между разрязаните по-
ловинки на тялото лентич-
ки от целофан.

Îò ðúêàâà íà êëàñèêàòà

Кашата от просо е чудесна стръв за шарановите риби
Êóëèíàðèÿ

Продукти: глава от едра риба
(шаран, толстолоб, сом), опашката,
гръбнака, кожата и перките, кромид
лук, чеснови скилидки, кисели крас-
тавички, моркови, олио, лимонов сок,
маслини, резенчета лимон, желатин.
Подправки: сол, черен пипер, лю-
тив червен пипер (чили), мащерка,
девисил, магданоз.

Приготвяне: В 1,5-2 л вода с
малко сол и оцет варим ситно на-
рязаните зеленчуци (моркови, лук,
чесън) и подправките (мащерка, де-
висил). След това ги отцеждаме и
оставяме настрани. В бульона от ва-
ренето пускаме осолената глава за-
едно с останалите рибни продукти
(опашка, перки, кости, кожа). Ва-
рим, докато очите на рибата побе-
леят. Изваждаме ги и внимателно

Мезе от рибена глава

на. Ако при приготвянето на стръвта сме
проявили майсторлък, те се задържат не-
очаквано добре върху куката, тоест, стръвта
е издържлива. А същевременно трудно се
разкисват във водата и са достатъчно ме-
ки, за да не възпират рибите от кълване.

отделяме месото от костите. Смес-
ваме го с отцедените и ситно на-
рязани зеленчуци. Добавяме наря-
заните кисели краставички.

Към бульона от варенето сип-
ваме предварително разреден с во-
да желатин, а после и сместа от
месо и зеленчуци. Разбъркваме
добре всички продукти. Разсипва-
не мезето в купички с вместимост
около 200 грама. Поръсваме с на-
рязан магданоз и лютив червен пи-
пер (чили). Купичките държим око-
ло час в хладилника, докато про-
дуктите се желират добре.
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На 26 януари 1905
г. в рудника "Преми-
ер" в Южна Африка е
открит най-големият
диамант в света,
който получава
названието "Кули-
нан", кръстен така по
името на собственика
на рудника, в който е
намерен - Томас
Кулинан.

Историята на
откритието е неверо-
ятна. Управителят на
рудника Фредерик
Уелс правел вечерен
обход, когато нещо
просветнало пред
погледа му. Оглеж-
дайки се откъде
идва проблясъкът,
Уелс забелязал
нещо светещо върху
кариера, намираща
се на 9 метра от
него. И там той
намира камъка с
внушителните раз-
мери 10х6,5х5 сан-
тиметра. По-късно
се оказва, че диа-
мантът тежи 621,2
грама и е 3 106
карата. Сивобял на
цвят, той се отлича-

Историята на най-големия

Историята на
знаменития бри-
лянт "Хоуп" започ-
ва от средата на
XVII век, когато
известният фран-
цузин търговеца
Жан-Батист Тавер-
ние станал прите-
жател на голям син
диамант с маса
около 115 карата
по съвременни
мерки. Този камък
бил неудачно обко-
ван във формата
на триъгълник .
Специали с ти т е
смятали, че е бил
изкопан в Индия.

През 1668 г. Та-
верние продал то-

Историята на брилянта "Хоуп"

вал от жълтеникави-
те диаманти, нами-
рани в Африка.
Дълго време диа-
мантът бил съхраня-
ван в автентичния
си вид в банка в
Йоханесбург. През

1907 г. срещу 150
000 фунта стерлинги
става притежание на
Трансвалската ре-
публика и бил
поднесен като пода-
рък на английския
крал Едуард VII,

Скиптърът и короната на Британската империя

след примирието-
финал на Англо-
бурската война.

Най-любопитното
е, че крал Едуард не
харесал диаманта.
Нарекъл го "невзрач-
но стъкълце". Наре-

диамант в света

дил да го разбият
на части, като за
целта го дават на
холандския ювелир
Йозеф Аскор, който
да прецени как може
да стане това, с
възможно по-малки

щети.
В продължение на

4 години Аскор се
занимава с тази
специална задача.
През 1912 г. той
успява да раздели
"Кулинан" на 105
брилянта - 2 големи,
7 средни и 96 малки.
Най-големият бил
кръстен "Кулинан I"
и послужил за
украса на скиптъра
на крал Едуард VII.
"Кулинан II" пък
украсил короната на
Британската импе-
рия. И двете реликви
се съхраняват в
двореца Тауър.

Красивите диадеми на Русия
Достигналите

до наши дни
диадеми и бижута
на руските импе-
ратрици и велики
княгини са малки
частици от изгубе-
ното богатство от
наследството на
Романови. Много
украшения на
императорското
семейство, а те
били немалко, са
продадени на
аукцион или
изчезнали. Винаги
богато украсени,
посвоему тълкува-
щи европейската
мода, романтични-
те диадеми практи-
чески е невъзмож-
но да се сравняват
с други.

Те получават
специални имена
като tiare russe. До
днес те напомнят
руска традиционна
украса за глава.
Ювелирите на
Романови майсто-
рели красиви и
величествени
царски диадеми.
Уникалните диаде-
ми били на мода
при Николай I.
Днес тези образци
може да се видят
във всички монар-
хии по света - от
Монако до Япония.

За годината на
раждане на тези
уникати се смята

зи камък на краля на Франция Луи
XIV. През 1673 г. придворният ювелир
го преправил около 69-каратов по съв-
ременни мерки брилянт.

В кралската инвентарна книга запи-
сан като брилянт със стоманено сиво
син цвят. Нарича се "Синият брилянт
на короната". По времето на Луи XV
този камък краси ордена "Златното ру-
но". Освен това от изходния камък на
Таверние били направени още наколко
малки по размер брилянта. Те украся-
вали пръстена на императрица Мария
Фьодоровна, а сега, се съхраняват в
Елмазния фонд.

През 1792 г. скъпоценностите на
френската кралска фамилия са открад-
нати и изчезват. В първата четвърт на
XIX век Синият брилянт се появява в
Лондон. Предполага се, че пътят му ми-
нава през Амстердам, където е прера-
ботен до размер  - 45,52 карата.

По някои данни камаъкът бил в ръ-

цете на английския крал Георг IV, а
след неговата смърт през 1830 г. бил
продаден.

Този път станал собственост на Хен-
ри Филип Хоуп. Именно на него той
дължи името си днес. След дълги съдеб-
ни процеси след смъртта на Хоуп зло-
получният камък е присъден на племен-
ника - Хенри Томас Хоуп, а след това
преминава в ръцете на правнука му.

През 1901 г. лорд Френсис Хоуп,
правнук на Хоуп, получил разрешение от
британския Канцлерски съд да продаде
брилянта и да изплати дълговете си от
игра на карти. След още препродажби
брилянтът през 1909 г. стига до ювели-
ра Пиер Картие който го купил за 550
хоиляди франка. Известната дама от
Вашингтон Евелин Уолш Маклин взе-
ла кулие под наем, за да блесне в обще-
ството. За това я уговорил Кратие, кой-
то поставил брилянта в центъра на раз-
кошно колие.

Императрица Мария Фьодоровна
с руска тиара

1800-а, създател е
Яков Дювал, а
първата собстве-
ничка е Мария
Фьодоровна,
съпруга на импе-
ратор Павел I.
Както пише в
своята книга
изкуствоведката
Лилия Кузнецова,
отначало диаде-

мата е украсена
по маниера на
древно-руските
образци. Прекрас-
ни брилянти с
различни цветове
и големина били
внесени от Индия
и Бразилия, а
като цяло те
тежали около
1000 карата.

Части от
"Кулинан"
красят
английската
корона и
кралския
скиптър
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Джулиано Долло е
фотограф и оператор с
интересна биография.
Артистичният му псев-
доним е Хулио Дожо.
Роден е през 1992 г. в
Германия, откъдето е
баща му - агент по
недвижими имоти. Май-
ка му е българка и по
професия е художничка.
Владее двата си родни
езика, английски, испан-
ски, но на български се
изразява по-добре в
разговор, отколкото в
писмена форма. Като
дете всяка година е
прекарвал ваканциите
при семейството си в
България - в Добрич,
където е родена майка
му, или в село Подслон
- при баба и дядо.

Оттогава датира и
страстта му към фотог-
рафията и кратките
филми. Първо снима с
камерата на баща си,
след това се сдобива
със собствена. По обра-
зование е инженер, но
преди няколко години
решава да се отдаде
изцяло на любовта си
към киното. През април
тази година на фестива-
ла Master of Art Джулио
спечели наградата за
кратък филм с "Умната"
- петминутно видеопъте-
шествие из България.

"Филмът е посветен
на моята баба Мария
Димова, която си отиде
преди две години. Тя е

Джулиано Долло: България е красива страна и бих искал да
бъда посланик на тази красота чрез моите кратки филми…

Иван Хаджийски е виден български
социолог и публицист, родоначалник
на социално-психологическата школа
в България. Роден е на 13 октомври
1907 г. в Троян. Учи прогимназия в
родния си град, а 1925 година завър-
шва Търговската гимназия в Свищов.
От 1927 до 1932 година следва фило-
софия в Софийския университет
"Свети Климент Охридски", а по-
късно завършва и право.

За десет години написва 4 книги и
над 20 студии и статии, смятани за
основополагащи за българската соци-
ологическа наука. Сред най-важните
му трудове са социологическите му
изследвания за българската народоп-
сихология - "Бит и душевност на
нашия народ".

Хаджийски участва във Втората
световна война срещу Германия. На
4 октомври 1944 г. загива като разуз-
навач на кота 807 на връх Висока
чука, при Власотинци, Сърбия, при
сражение с елитната хитлеристка SS
дивизия "Принц Ойген".

На Хаджийски посмъртно е присъ-
дена наградата "Златен знак с лента"
от Института по социология
при БАН - "За изключителни заслуги
и изключителен и оригинален принос

Иван Хаджийски: Прочутата масова болест у нас е завистта

сред хората, които бяха
моят модел за подража-
ние, когато се изграж-
дах като личност, и тази
загуба е много труден
момент. Моята баба
постоянно ми напомня-
ше: "Умната!" В смисъл
на: "Бъди мъдър в свои-
те решения и действия".
Тя ме караше да вярвам

в себе си, че всичко ще
се развие по най-добрия
начин благодарение на
тази вяра. Освен че
имам смесен произход,
семейството ми е свър-
зано също с Испания,
където живяхме доста
години - Коста Бланка,
което е в източната част
на страната. Така че

имам контакт с много
култури. Искаше ми се
културният микс, който
е дълбоко в личността
ми, да бъде показан в
този кратък филм. Идея-
та за него ми дойде
отвътре. Имам добро
сътрудничество с музи-
канти, с които заедно
обсъждахме музиката, за

да може тя да допълни
и развие идеята. През
годините съм направил
стотици кратки филми.
За "Умната" пътувах из
България осем седмици
- по брега на Черно
море, почти до граница-
та с Румъния, нос Кали-
акра, Варна и надолу
чак до с. Резово".

към българската социология".
Днес неговото име носят Институ-

тът за социални ценности и структури
в София, училища в Троян и София.
Община Троян учредява национална
награда "Иван Хаджийски" за принос
в народопсихологията и социологията.

Ето какво пише в "Бит и душев-
ност на нашия народ":

"Коя опозиционна партия, след
като в агитациите си е обещавала
ревизиране богатствата на членовете
на управляващата партия, след дохож-
дането й на власт е създала този
опасен прецедент?

Вярно е по-нататък, че понятията
"честност", "чест" и "доблест" нямат
високи курсове у нас. Честният човек
е онзи вечно измамван "балама",
който работи на доверие и не се
запасява предварително с писмени
документи. Един мой чичо, възпитан
в патриархалните традиции на абсо-
лютната честност, напразно се опит-
ваше да стане член-съдружник в
някои софийски фирми.

- Защо бе, джанъм, съмнявате ли
се в моята честност? - питаше той с
отчаяно недоумение.

- Та тъкмо в твоята честност е
всичката беля - бе отговорът."Паметник на Иван Хаджийски в Троян
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Цигарена фабрика
„Дунав“ (Видин-БТ)

Фабриката е с над
120-годишна история и е
една от най-старите в
България. Правиха някакви
опити за спасяване, дори и
съвместно дружество
"Вида-Табак" в сръбския
град Парачин, но не можа
да избяга от съдбата си.
През 2004 година е обявена
ликвидация и отива в
архивите и спомените на
бившите работници и
пушачи.

Държавно
индустриално
предприятие „Вида“
(ДИП „Вида“)

По известно като "дипа".
Предприятието съществува
от 1962 година, като до
1990 година преминава
през различни трансформа-
ции.

До промените през 1989
г. е най-голямото предприя-
тие в страната за лека
конфекция, с основна
производствена гама мъж-
ки и детски ризи и дамски
блузи, водещо в отрасъла
"Шивашка промишленост" и
на територията на Югоиз-
точна Европа.

През 1995 година фирма-
та е приватизирана и лека-
полека отиде в небитието.

Жалко за дипа, там
шиеха доста качествени
дрехи и ако не се лъжа,
преди години се шиеха
дрехи за българския
контингент в Афганистан.

 "Випом" - помпи

Заводът за помпи във
Видин е заработил в нача-
лото на 50-те години.
През 80-те години произ-
веждаше годишно 100 000
помпи, включително за
големите дунавски помпени
станции. Експортираше
95% от продукцията си и
конкурираше световни
фирми, в т. ч. и "Сигма".

И други закрити
заводи, предприятия
и цехове:
�Оцетна фабрика
� Тухлена фабрика
�Керамична фабрика -

"Катюша"
�Драгажен флот
�Държавни угоителни

стопанства
�Държавно автомобилно

предприятие
�Държавно стопанско

предприятие "Млекопрера-
ботване" (Млекоцентрала)
�Държавно предприятие

за зърнени храни "Септемв-
ри"
�Държавно индустриал-

но предприятие "Текстилни
влакна"
�Държавно индустриал-

но предприятие "Бдин"
�Държавно индустриал-

но предприятие "17 парти-
зани"
�Държавно индустриал-

но предприятие "Украйна"
�Държавно предприятие

"Пренос - превоз"
�Държавно земеделско

стопанство
�Държавно стопанско

предприятие "Винпром"
�Държавно стопанско

предприятие "Булгарплод"
"17 партизани"
�Държавен машиностро-

ителен завод "Георги Димит-
ров" (ДМЗ)
�Ремонтен технически

завод - филиал на ДМЗ
�Трудовокооперативно

земеделско стопанство
"Ернст Телман"
�Трудовокооперативно

земеделско стопанство
�Трудовопроизводителна

кооперация "Червения
септември"
�Трудовопроизводителна

кооперация "Тройка"

"Димитър Благоев"
�Хлебозавод (Градско

стопанско предприятие
"Хлебни изделия")
�Вакуумната фабрика за

производство на консерви
�Завода за строителни

конструкции "Крум Бъчва-
ров"
�Стопанско предприятие

"Сортови семена и посадъ-
чен материал"
�Научноизследователски

институт по млекарство
�Екарисаж
�Машинно-тракторна

станция
�СМК
�БКС
�СЕП
�АПК
�Наркооп
�Обществено хранене

От стр. 8

�Две кравеферми
�Люплна
�Дърводелски цехове
�АПК
�Фуражен завод
�Лимонадена фабрика
�Построен цех за произ-

водство на Пепси но след
10 ноември всичко отиде в
историята.

с. Страцимир
�Месопреработвателно

предприятие "Върголия"
град Кула
�Птицекомбинат - фили-

ал на "Върголия"
�Завод за технически

каучукови изделия - Кула
�Завод "Единство" за

пресукване на коприна
�Хлебозавод
�Млекоцентрала
�АПК
�Промкомбинат
�БКС
�Шивашки цех
�ДАП
�Растителна защита
�Военен завод
�Сладкарски цех
�Лимонадена фабрика
�Дърводелски цех
�Химическо чистене
�Бозаджийски цех
�Картонажна фабрика
�Печатница
с. Цар Петрово
�Филиал на шивашкия

цех от Кула
с. Старопатица
�Филиал на военния

завод от Кула
с. Киреево
�Филиал на завода за

технически каучукови
изделия от Кула

с. Раковица
�Леярен завод
�Бивш завод за метало-

режещи машини "Васил
Коларов" - филиал на
софийския завод

с. Бойница
�Филиал на завода за

технически каучукови
изделия от Кула
�ТПК-Боян Чонос
с. Раброво
�Филиал на завода за

технически каучукови
изделия от Кула

с. Чупрене
�Шивашки цех "Асен

Балкански"
�Цех за лимонада
�Филиал на завода

"Миджур" от с. Горни Лом
�Бубинажен цех
�Дърводелски цех
� АПК, с развито живот-

новъдство и растениевъдст-

во, шилеугоителен комп-
лекс, в който са се отглеж-
дали агнета и са изнасяни в
арабските страни и Италия
�МТС, състояща се от

три тракторни парка в
Чупрене, Търговище и
Средогрив
� Горско стопанство с

дърводобив
�ЛКМ и животновъдство
с. Горни Лом
�Завод "Миджур"
град Белоградчик
�Завод за телефона

техника
�Полимерни керемиди

"Ведерник"
�Мебелен завод
�Завод "Ведерник"
�Завод за производство

на юргани
с. Ново село
�Филиал на завода за

помпи "Видапомп"
� ТПК Ракета
�Предприятие за безал-

кохолни напитки "Панема"
� "Новоселска гъмза"
град Димово
�Филиал на завода за

помпи от Видин
�Млекоцентрала
�Военен завод
�ТПК
�Наркооп
�АПК
�ДМЗ
с. Ружинци
�Содо-лимонадена

фабрика
�АПК
�МТС
�Хлебокомбинат

Това не са всички
предприятия,

съществували по онова
време.

В селата е имало филиа-
ли на някои предприятия и
цехове и във всяко едно
село е имало ТКЗС-та със
зеленчукови и овощни
градини.

Нека да знаем, че много
от заводите са имали готов
пазар и в по-голямата си
част пазарът е бил в СССР.

В днешно време единст-
вено се развиват гробищ-
ните паркове. Във Видин
има два гробищни парка -
старото гробище и новото,
а като гледам накъде
вървим с пълна сила, до
10-ина години ще има "най-
новото гробище", тъй
като новото вече ще е
запълнено.

Умиращите са два пъти
повече от новородените.
90% от студентите не се
връщат, а търсят препита-
ние в града, дето са учили
висшето си образование,
най-често в София.

Като споменах София,
трябва също да спомена,
че сега в Костинброд има
повече заводи и предприя-
тия от всички заводи, взети
заедно, от Западна Бълга-
рия.

Представете си само как
един завод с 600-700
работни места ще раздви-
жи Видин… но на тоя етап
няма как да стане и всичко
е в бъдещите ни фантазии.

�Трудовопроизводителна
кооперация "Бор"
�Трудовопроизводителна

кооперация "Мир"
�Окръжно предприятие

"Автотранспред"
�Окръжно изкупвателно

предприятие
�Окръжно търговско

предприятие
�Окръжно търговско

предприятие "Топливо"
�Промкомбинат "Мико

Нинов"
�Промкомбинат "Метал"
�Промишлен комбинат

"Възход"
�Месокомбинат "Родопа"
�Мебелен комбинат

"Бдин"
� Градско търговско

предприятие "Здрава храна"
� Градско търговско

предприятие "Градска
търговия"
� Градската мелница
�Шивашка трудово-

производителна кооперация
"Боян Чонос"
�Шивашко предприятие -

�Водно стопанство
�ДСО "Кореком
� "Пристанищен комплекс

,,Видин"
�СО МАТ (филиал)
�Фабриката за безалко-

холни напитки (Лимонадена-
та фабрика)
�Ремонтстрой
�Химремонтстрой
�Водстрой
�Бирената фабрика
�Растителна защита
�Химическо чистене
� Градско стопанско

предприятие "Комунални
услуги"

с. Кошава
�МПК - Кошава
град Брегово
�ДАП
�Филиал на завода за

помпи от Видин
�Аграрно-промишлен

комплекс "Тодор Петров"
с. Антимово
�АПК-Златорожие
град Дунавци
�Свинекомплекс
�Две овцеферми

Ивайло ЦЕКОВ
От vidin-online.com
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Â Òåðâåë ùå
îòäàäàò ïî÷èò
íà Áàø ìàéñòîðà

На 18 май в Исто-
рическия музей на
Тервел дъщерята на
актьора Веселина Гос-
подинова ще предста-
ви своята книга "Баш
майстора завинаги".
Публиката за пореден
път ще се посмее и на
прожекцията на фил-
ма "Баш майстора на
море".В добруджанс-
кия град пазят светли
спомени за изпълни-
теля на десетки фил-
мови роли, който е
бил почетен член на
местния творчески
клуб "Дъга". Кирил
Господинов е водил в
добруджанската рав-
нина Армен Джигарха-
нян и други големи ак-
тьори. През 1998 г. той
играе и на сцената на
драматичния театър
"Йордан Йовков" в
Добрич в спектаклите
"Предложение" по Че-
хов и "Албена" на Йов-
ков, посочват от об-
щината в Тервел. В
края на жизнения си
път, сполетян от здра-
вословни проблеми,
актьорът пожелава да
бъде погребан при
майка си в Тервел. ç :

Íàêðàòêî
Каварна посвещава
Нощта на музеите на
морето
Празничният афиш
за 18 май включва
"Добруджа и морето"
в реставрираната
турска баня в града.
Ще бъдат показани и
документални филми
за морското дело,
предоставени от
почетния консул на
Италия във Варна
Антонио Таркуинио.
Ще има изложба на
морски пейзажи и
макети на кораби.

Квадрат 500 представи
"Кирил Шиваров -
скулпторът"
Монография от
Румяна Иванова бе
представена вчера
като първо по рода
си изкуствоведско
изследване за голе-
мия български скулп-
тор Кирил Шиваров.
Неговото огромно по
обем и значимост за
българската худо-
жествена култура
творчество е разгле-
дано обстойно, в
контекст и взаимов-
ръзка със сложните
обществено-полити-
чески събития у нас.

"×åòèðèìàòà áëèçíàöè" - ïðèêàçêà çà
ìàëêè è ãîëåìè â Ìóçèêàëíèÿ òåàòúð

На 18 и 19 май от   11.00
ч. на голямата сцена на
Музикалния театър е преми-
ерата на мюзикъла за
малки и големи "Четирима-
та близнаци". Композиторът
Георги Костов написва
творбата по пиесата "При-
казка за калпаците" ("Щрък-
лица")  от Панчо Панчев -
Дядо Пънч, през 1997
година. Премиерата е
същата година на сцената
на Националния музикален
театър по повод неговия 50-
и юбилеен сезон. От тогава
до днес тази музикална
комедия не слиза от теат-
ралните сцени в България.

"Четиримата близнаци"
се поставя за втори път.
Режисьор на новата поста-
новка е Стефан Донев,
диригент Людмил Горчев.
Сценографията и костюми-
те са дело на Нела Стояно-
ва. Хореограф е Десислава
Николова. В главните роли
ще видим звездите на
Музикалния театър: Людми-
ла Козарева, Калина
Ангелова, Деница Шопова,
Лъчезар Лазаров. Най-
сложната роля - на четири-
мата близнаци - ще се
играе от един актьор.

Ìóçåÿò çà õðèñòèÿíñêî èçêóñòâî ïðåäñòàâÿ "Îò Âúçêðåñåíèåòî
íà Ëàçàð äî Ñâåòè Äóõ"

Музеят за християнско
изкуство към Национална-
та галерия представя екс-
позицията "От Възкресени-
ето на Лазар до Свети Дух".
Откриването се състоя в
Криптата на храм-паметни-
ка "Св. Александър Невс-
ки" на 16 май.

Подредени са за пръв път
около 60 непоказвани произ-
ведения на църковното изкус-
тво от периода 16 - 19-и век.

Обединени са в тематич-
ни групи, които илюстрират
в хронологичен ред евнгел-
ските събития и празниците
от Възкресението на Лазар
до Свети Дух.

Основната част са икони
върху дърво, които разкри-

Õðàìúò â ñåëî Êîñòè ñúõðàíÿâà öåííè èêîíè è èìà íàä 110-ãîäèøíà èñòîðèÿ

Тя е поверена на младия
солист на Музикалния
театър Александър Панайо-
тов, като ще се дублира с
Иван Христов и Алексей
Римша. Като хубавата
Бонка, за ръката на която
четиримата братя си
съперничат, ще гледаме
Боряна Йорданова и
Пламена Михова.

"Четиримата близнаци" е

музикална комедия от
Георги Костов, написана в
духа на фолклорната
традиция. Това е приказка
за порастването, изборите
в живота и отстояването на
любовта. "В тази приказка
за малки и големи побеж-
дава доброто" - казва
авторът на либретото
Панчо Панчев. "Тук облога
за момата спечелва не

Църквата "Св. св. Кирил
и Методий "  в китното
странджанско село Кости
вече над 110 години пос-
реща миряни от цялата
страна. Храмът е изграден
през 19-и век от майстор
Яни, когато селото е било
населено предимно от гър-
ци. Първоначално е бил
наречен "Св. Константин и
Елена", но не е осветен с
това име. През 1903 г., по
време на Илинденско-Пре-
ображенското въстание,
храмът е разрушен.

През 1909 г. обаче е пос-

троен отново и осветен с
името "Св. св. Кирил и Ме-
тодий". Църквата представ-
лява трикорабна базилика
с открит притвор. Забеле-
жителен е дърворезбова-
ният иконостас на храма,
който е дело на един от
последните странджански
резбари - Пандил. Дърве-
ната камбанария се изди-
га над южната част. Хра-
мът е построен от дялан
камък и хоросан. В църк-
вата има и изключително
ценни икони, които дати-
рат от 14-18-и век. Част от

разбойникът, не алчният
кръчмар, не и забравилият
родния си кът чуждопок-
лонник, а работливият и
верен на обичта си момък.
Много е важно тази истина
да ни се повтаря поне в
театъра, защото в живота
често печелят не най-
добрите... Нека направим
живота такъв, какъвто е в
приказките!" ç

Пламена Михова и Мадлен Янкова

ват разнообразието в раз-
витието на иконографията и
стила на сюжетите през ве-
ковете. Има и произведения,
свързани с поклонничество-
то на Божи гроб, сред кои-
то са реликвата - отпечатък
от последната стъпка на
Христос на земята преди не-
говото Възнесение, както и
една от най-ранните йеру-
салимии в България.

Празничният дух се до-
пълва от везана плащеница
от 17-и век и фрагменти от
дърворезбени иконостаси.
Изложбата е насочена към
широката публика, затова
произведенията са придру-
жени с подробни текстове,
обясняващи съдържанието

на празниците, как те са се
празнували през вековете,
иконографията на сцените и
евангелските и литургичните
текстове.

Произведенията са соб-
ственост на Националната
галерия, Националния ар-

хеологически институт с
музей при БАН, Национал-
ния църковен историко-ар-
хеологически музей при
Светия синод, частната ко-
лекция "Светлин Русев".
Може да се види до 15 сеп-
тември. ç

тях са донесени от бълга-
рите бежанци от Малък Са-
моков, Паспалово, Магало-
во, които се заселват през
1913 г. в село Кости. През
1925 г. към църквата е отк-
рито и училище. "Вече де-
сетилетия жителите на
Кости много старателно и
с много любов поддържат
храма", разказа Петко
Нанчев, който дълги годи-
ни е живял в селото. Един
от малкото храмове, кои-
то се намират на терито-
рията на българската част
на Странджа. çХрамът в село Кости

Â ãëàâíèòå ðîëè íà êîìåäèéíèÿ ìþçèêúë ãëåäàìå ìëàäèòå çâåçäè íà òåàòúðà
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Украинският парламент
насрочи за понеделник
встъпването в длъжност на
избрания за президент
Володимир Зеленски, който
спечели над 73 на сто от
гласовете, предаде АФП.
Продължителните разиск-
вания по този повод
показват според агенцията
колко може да е държавно-
то управление за "този
актьор без политически
войски" зад гърба си.

Тържественото заседа-
ние на Върховната рада
по този случай ще започ-
не в 7 ч., гласи решение-
то, прието с гласовете на
315 депутати при необхо-
дими 226.

Зеленски бе поискал
от депутатите да насро-
чат церемонията по
встъпването му в длъж-
ност за неделя, но идея-
та срещна съпротива, тъй
като на този ден Украйна
ще почете паметта на
милионите жертви от
сталинските репресии.

Гръцките медицински
сестри
от държавните болници
започнаха вчера стачка в
протест срещу съкращенията
на персонала и на заплатите.
Медицинските заведения
приемаха за лечение само
спешни случаи. След
началото на финансовата
криза в Гърция през 2010 г.
бюджетните икономии
накараха около 18 000
лекари и хиляди медицински
сестри да емигрират, главно
във Великобритания,
Германия и страните от
Персийския залив.

Повече от половината
европейци
очакват  ЕС да се разпадне
в следващите 10 до 20
години, въпреки че подкре-
пата за Съюза достига нива,
които не са виждани от
повече от четвърт век, пише
британският в. "Гардиън". Във
Франция, Германия, Италия,
Холандия, Австрия, Словакия,
Румъния, Гърция, Чешката
република и Полша мнозинс-
твото от анкетираните
смятат, че дезинтеграцията
на ЕС е "реалистична
възможност".

Кметът на Ню Йорк
Бил де Блазио обяви, че се
включва в надпреварата за
президентската номинация
на американските демократи.

Филипинският
външен министър Теодоро
Локсин заяви вчера, че
посланикът и консулите на
Филипините в Канада са
отзовани заради спор с
Отава за неизвозен боклук.
Локсин посочи, че причината
за отзоваването на диплома-
тите е неизпълнено от Канада
задължение да прибере
обратно 69 контейнера с
боклук, които според
филипинските власти преди
години са били внесени
незаконно на територията на
Филипините от частни
канадски компании. Филипин-
ският президент Родриго
Дутерте заплаши миналия
месец да натовари боклука
на кораби и да го изпрати в
Канада, както и да стовари
част от отпадъците в
канадското посолство в
Манила, ако Канада не
извози боклука до 15 май.

Íàêðàòêî

:

Äî 27 ìàé ìîæå äà ðàçïóñíå Ðàäàòà
è äà ñâèêà íîâè èçáîðè çà ïàðëàìåíò

Íà 20 ìàé ùå âñòúïè â äëúæíîñò
áúäåùèÿò ïðåçèäåíò Çåëåíñêè

Володимир Зеленски ще встъпи в длъжност като президент на Украйна
на 20 май, реши вчера Върховната рада (парламентът), който трябва-
ше да определи датата. Зеленски настояваше да встъпи в длъжност

през май, защото това му дава възможност да разпусне парламента и
да свика предсрочни избори, докато има висок рейтинг.

Ìàêðîí: Ôðàíöèÿ íÿìà çà öåë äà áëîêèðà "Õóàâåé"
Френският президент

Еманюел Макрон каза, че
Франция не си е постави-
ла за цел да блокира ки-
тайската компания "Хуавей",
нито да започва някакъв
вид технологична война,
предаде Ройтерс.

Той говори ден след ка-
то правителството на САЩ
вписа китайския телекому-
никационен гигант в "черен
списък". Президентът До-
налд Тръмп забрани на "Ху-
авей" да купува ключови
американски технологии без
специално разрешение и
забрани на американските
телекомуникационни мрежи
да инсталират техника на
"Хуавей" по съображения за

Доброволци приготвят храна в
благотворителна кухня,

разположена в стария град на
сирийската столица Дамаск. За
седма поредна година инициа-
тивата, известна като "Победи

глада", събра млади хора,
които да помогнат на бедните
в града по време на свещения

за мюсюлманите месец
Рамазан.

Снимки Пресфото БТА/Интернет

Австралийският премиер Скот Морисън (вдясно) хапва боровинки
на пазар в Сидни по време на финалната си предизборна обиколка
преди гласуването за парламент в събота. Проучванията показват,
че консервативната коалиция на Морисън изостава от опозицион-

ната Партия на труда. Консерваторите са на власт от 6 г.

националната сигурност.
"Нашата перспектива не

е да блокираме "Хуавей" или
която и да е друга компа-
ния, а да запазим национал-
ната си сигурност и евро-
пейския суверенитет. Мисля
обаче, че е неуместно да за-
почваме сега технологична
или търговска война", под-
черта Макрон, говорейки на
събитие в Париж.

Холандският в. "Де Фолк-
скрант" цитира неназовани
разузнавателни източници,
че "Хуавей" разполага със
скрита "задна врата" в мре-
жата на холандска телеко-
муникационна компания.
Според вестника холандска-
та разузнавателна агенция

6 политически сили
имат шанс да преодолеят
5-процентната бариера и
да влязат във Върховната
рада след изборите,
очаквани в края на октом-
ври. Това съобщи пред
журналисти Олга Балаки-
рева, която оглавява
Украинския институт за
социални проучвания.

Най-голяма е подкрепа-
та за партията на Зеленс-
ки "Слуга на народа", за
която са готови да гласу-
ват почти 30 на сто от
всички избиратели - 40 на
сто от онези, които са
решили да упражнят
правото си на глас.

В парламента може да
изпратят депутати още
партиите "Опозиционна
платформа - За живота"
(с 8-11 процента подкре-
па), Блокът на Петро
Порошенко (7,8-10,6 на
сто), "Баткившчина" (6,7-
9,1 на сто) и "Сила и
чест" (3,8-5,1 на сто).

На ръба е партията

"Гражданска позиция", за
която смятат да гласуват
3,7 на сто от всички запи-
тани и 5 процента от
твърдо убедените, че ще
участват във вота.

След като клетвената
церемония на Зеленски ще
се състои на 20 май,
според законодателството
новият държавен глава би
могъл до 27 май да разпус-

не Върховната рада и да
свика предсрочни избори
за парламент.

Обещал "да пречупи
системата" на постсъветс-
ката власт, Зеленски -
актьор без никакъв поли-
тически опит, лесно
спечели на 21 април
втория изборен тур срещу
досегашния президент
Петро Порошенко. ç

AIVD сега проверява дали та-
зи ситуация дава възмож-
ност на китайското правител-
ство да шпионира. В статия-
та няма никакви конкретни
данни дали въпросната "зад-
на врата" е хардуер или соф-
туер, как действа и дали
изобщо е била използвана.
Говорител на "Хуавей" отре-
че пред вестника тези обви-
нения. "Ние спазваме зако-
ните и правилата във всяка
страна, в която оперираме -
каза той. - "Хуавей" държи
затворена вратата за прави-
телствата или за онези, кои-
то искат да използват наша-
та мрежа за действия, кои-
то биха застрашили кибер-
сигурността." ç
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Президентът на Русия
Владимир Путин нареди
Въздушно-космическите
сили на страната да бъдат
въоръжени с нови маши-
ни, включително с изтре-
бители от пето поколение
Су-57. Производителят
направи отстъпка от
цената и руският бюджет
ще може да купи почти
пет пъти повече такива
самолети от предвидено-
то, пише "РБК".

До 2028 г. с изтребите-
ли Су-57 трябва да бъдат
преоборудвани най-малко
три полка от руската
армейска авиация, заяви
Путин на военно съвеща-
ние в Сочи. Руските
многоцелеви изтребители
Су-35С и Су-57 са "машини
с уникални характеристи-
ки, най-добрите в света",
отбеляза президентът.
Главнокомандващият

Âëàäèìèð Ïóòèí íàðåäè äî 2028 ã.
äà áúäàò îñèãóðåíè 76 ñàìîëåòà
Ñó-57 çà òðè àâèîïîëêà

Áîéíàòà àâèàöèÿ íà Ðóñèÿ ñå ïðåâúîðúæàâà
ñ èçòðåáèòåëè îò ïåòî ïîêîëåíèå

Òðúìï ïîìèëâà àâòîðà íà
õâàëåáñòâåíà çà íåãî áèîãðàôèÿ

Президентът Доналд
Тръмп обяви пълно помил-
ване за Конрад Блек ,
бивш издател на вестни-
ци и автор на хвалебстве-
на за него политическа
биография, предаде АП.

Някогашната медийна
империя на Блек включ-
ваше чикагския в . "Сън
таймс" и лондонския "Дей-
ли телеграф". Той беше
осъден за финансова из-
мама през 2007 г. и пре-
кара три години и поло-
вина в затвора. Апелатив-
ният съд отмени две от
присъдите, но остави две

Изтребителите от пето поколение Су-57 могат да носят оръжия от клас "въздух-въздух" и "въздух-земя".
От февруари 2018 г. машини от този модел бяха изпробвани в бойни условия в Сирия.

Германската канцлерка Ангела Меркел поздравява членовете на правител-
ството преди дебатите в Бундестага по повод 70-годишната на германс-
ката конституция, приета на 23 май 1949 г. Основният закон е приет като

временно заместващ конституцията на териториите на западните
окупационни зони, а след това продължава действието си във ФРГ. От

1990 г. е пълноценна конституция на обединена Германия.

Снимки Пресфото БТА/Интернет

Архивна снимка от 3 септември 2000 г. на бившия лидер на баската
сепаратистка организация ЕТА Жозу Тернера, който вчера бе задържан

във Франция. Испанската полиция издирва Тернера от 2002 г., когато той
мина в нелегалност, за да избегне наказателно преследване за ролята си
в атентат на ЕТА в Сарагоса през 1987 г. Тогава загинаха 11 души, сред
които 5 деца. ЕТА извърши голям брой атентати в Испания в името на
независимостта на Страната на баските, в които бяха убити повече от
800 души. Тернера записа "финалното обръщение", с което ЕТА обяви

окончателното си разпускане през май м. г.

други в сила.
Говорителката на Белия

дом Сара Сандърс заяви,
че Блек "има огромен при-
нос за бизнеса, както и
за политическата и исто-
рическа мисъл". През 2018
г. Блек публикува хвалеб-
ствена биография на До-
налд Тръмп. През 2015 г.
Блек написва есе за сп.
"Нешънъл Ривю", озаглаве-
но "Тръмп е добрият". Сан-
дърс каза, че Блек е ав-
тор на няколко забележи-
телни биографии, включи-
телно книги за президен-
тите Франклин Рузвелт и

Състоялият се неотдавна
в Пекин II форум на инициа-
тивата "Един пояс, един път",
в който участваха 37 държав-
ни и правителствени  ръко-
водители и много други ви-
сокопоставени представите-
ли на 150 държави, продъл-
жава да привлича внимание.

Проф. Захари Захариев,
който на форума бе изб-
ран за член на ръководст-
вото на създадената в не-
говите рамки глобална
Мрежа за изследвания на
различните аспекти на
"Един пояс, един път", ко-
ментира  за в. "Земя" зна-
чението на  голямото меж-
дународно събитие в Пе-
кин.

II световен  форум на
"Един пояс, един път" бе  не

Ïðîô. Çàõàðè Çàõàðèåâ êîìåíòèðà çà "Çåìÿ"
II ôîðóì â Ïåêèí íà "Åäèí ïîÿñ, åäèí ïúò"

само безспорен успех  за не-
говите организатори, но и до
голяма степен той бе отго-
вор на обвиненията, отпра-
вяни срещу Китай от някои
западни страни, коментира
проф. Захариев.

Той посочи, че обвинени-
ята всъщност имат един общ
суфльор - администрацията
на президента на САЩ  До-
налд Тръмп. По-нататък проф.
Захариев  напомни:

"След наложените мит-
нически санкции от Ва-
шингтон Китай предприе
конкретни  стъпки  за
оборване на всички обви-
нения и критики. Начало-
то бе поставено по вре-
ме на априлските заседа-
ния на Китайския парла-
мент и на Политическия

консултативен съвет".
На форума бяха подпи-

сани договори за икономи-
ческо сътрудничество на об-
ща стойност 64 млрд. дола-
ра. Жалко, че както на Пър-
вия форум, така и сега Бъл-
гария бе официално предс-
тавена  само от своя пос-
ланик в Пекин, отбеляза
проф. Захариев. Това спо-
ред него е  повече от стран-
но, при положение че става
дума не само за един гло-
бален икономически проект,
но и за една уникална плат-
форма за сътрудничество и
развитие с цивилизационни
измерения по отношение бъ-
дещето на света в условия-
та на четвъртата индустри-
ална  революция и изкуст-
вения интелект. ç

Ричард Никсън, но не спо-
мена книгата му за Тръмп.

Бившият медиен магнат
бе осъден за измама на
инвеститори. Британски
гражданин и бивш член на
Камара на лордовете ,
Блек бе осъден на повече
от 6 г. затвор след приз-
наването му за виновен от
съд в Чикаго през 2007 г.,
но беше пуснат под гаран-
ция две години по-късно,
за да внесе обжалване, в
което постигна частичен
успех. Съдията намали
присъдата му на три го-
дини. ç

разпореди в същия срок
да се модернизира и
нейният хеликоптерен
парк с най-малко 100
съвременни бойни лета-
телни апарата Ми-28НМ.

Държавната програма
на Русия за покупка на
въоръжения предвиждаше
войските да получат 16
Су-57 до 2027 г., напомня
вестникът. Печатът обаче
цитира уточнение на
Владимир Путин, че
военната промишленост
прави двайсетпроцентова
отстъпка от цената, благо-
дарение на което ще
бъдат купени 76 такива
самолета.

Су-57 е първият руски
изтребител от пето поко-
ление; точните му харак-
теристики не се съобща-
ват. Знае се, че той може
да носи оръжия от клас
"въздух-въздух" и "въздух-

земя". От февруари 2018 г.
машини от този модел се
изпробваха в бойни
условия в Сирия, припом-
ня "Известия".

По данни на "Комер-
сант" договорът за покупка
на 76 изтребителя Су-57 е

на стойност около 170
млрд. рубли. "Това го
прави най-големия в
историята на авиацията и
гарантира, че мощностите
на авиационния завод в
Комсомолск на Амур ще
бъдат натоварени най-

малко десетилетие напред.
Споразумението може да
бъде подписано в присъст-
вието на президента по
време на въздушно-косми-
ческото изложение МАКС-
2019" през юли т. г., добавя
всекидневникът. ç
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Локомотив (Пловдив) е
новият носител на Купата
на България. "Смърфовете"
стигнаха до историческия
си първи трофей от надп-
реварата, след като
надделяха над градския
съперник Ботев с мини-
малното 1:0 пред около 20
хиляди зрители на стади-
он "Васил Левски". Героят
във финала се оказа Ален
Ожболт, който вкара
невероятен гол, донесъл
така ценния успех. Това се
случи в 73-та минута,
когато Анте Аралица бе
изведен зад защитата на
"жълто-черните", които се
намесиха в първия мо-
мент добре, изтласквайки
го в страни. Това обаче не
му попречи да се завърти
и да пусне страхотен пас
към Ален Ожболт. Слове-
нецът пък се възползва по
най-добрия начин и с пета
отбеляза гола на победа-
та.

За "канарчетата" това
бе 13-и финал в турнира,
като те са спечелили 3 от
тях. "Смърфовете" от своя
страна излязоха за пети
път в последния мач от
надпреварата, като това е
първият им успех.

Треньорът на Локомо-

Ôóòáîëèñòèòå íà Ëîêîìîòèâ (Ïä)
íàïèñàõà èñòîðèÿ íà êëóáà
"Смърфовете"
сразиха Ботев
(Пд) за първа
Купа на
България

тив (Пд) Бруно Акрапович
благодари на феновете и
определи триумфа като
нещо фантастично. "Имах-
ме много труден мач
срещу силен отбор. Само
такъв отговор мога да
дам. Няма никакво значе-
ние, ако можеш да гово-
риш много. Трябва да
говориш на терена. До-
пуснахме няколко поло-
жения през второто
полувреме. Направихме
някои промени, но впос-
ледствие нещата се
оправиха. Съперникът
игра толкова, колкото му
позволихме. Днес не
направихме толкова
много грешки. Аз позна-
вам качествата на моите
играчи. Привържениците
и на двата отбора бяха

фантастични", заяви след
срещата  босненският
специалист.

Треньорът на Ботев
(Пд) Николай Киров
посочи причините за
загубения финал. "Двубо-
ят се разви така, че се
виждаше, че всичко ще
се реши от една грешка.
За жалост, я направихме
ние. През първото полув-
реме имаше доста брак в
подаванията ни, играта ни
не вървеше, защото ние
сме отбор, чиято сила е в
контрола върху топката.
Имаше доста напрежение
и това най-вероятно
доведе до този брак в
действията ни. Не можах-
ме днес да покажем
нашата игра. През втора-
та част подобрихме

Ìîì÷èë Öâåòàíîâ - ïåò ïúòè
íîñèòåë íà òðîôåÿ ñ ÷åòèðè îòáîðà

представянето си, но
точно след една наша
атака в тяхното наказа-
телно поле последва
контра и получихме този
гол", анализира Киров.

"Като цяло се получи
равностоен двубой. Една
грешка реши мача. Имах-
ме доста проблеми,
особено по десния фланг
на защитата през първо-
то полувреме. Затова и
на почивката направихме
промяна, но не се получи
желаният резултат. Тази
загуба най-вероятно ще
натежи. Неуспех на
финал срещу градския
съперник е доста тежко,
но трябва да намерим
начин да излезем от
ситуацията", завърши
треньорът на Ботев.ç

Героят на Локомотив (Пд) Ален
Ожболт, който отбеляза единстве-
ния гол във финала за Купата на
България, разкри, че това е бил
единственият начин да отиграе си-
туацията пред вратата на Ботев (Пд).
"При такава атмосфера дойдоха тол-
кова много хора от цялата страна,

Ãîëìàéñòîðúò: Òîâà áåøå åäèíñòâåíèÿò
íà÷èí äà îòèãðàÿ ñèòóàöèÿòà

не играх за себе си, а за феновете,
дори когато си изморен. Заслужа-
вахме да победим. Най-важното бе-
ше, че не позволихме на Ботев да
създаде шансове. Това трябваше
да направим. Знаехме, че имаме
трима нападатели и че ще имаме
шансове. На първо място беше

Локомотив (Пловдив) получи
повод за двоен празник. Ден след
спечелването на Купата на Бъл-
гария "черно-белите" получиха и
концесията на стадиона в парк
"Лаута". Това означава, че стади-
онът трябва да бъде реконструи-
ран, за да отговаря на изисква-
нията на УЕФА за четвърта кате-
гория. Успоредно с това е пред-
виден ремонт и на базата в ком-
плекса, както и на недовърше-
ния хотел в него.

Концесията се учредява за 35
години, а до края на втората го-
дина от сключване на договора
концесионерът е задължен да мо-
дернизира стадиона.

Общата инвестиция, която се
изисква от дружеството, което ще
вземе концесията, е в размер на
17 милиона лева. Още 6 милио-
на концесионерът трябва да вло-
жи в изграждането на трениро-
въчния комплекс с няколко иг-
рища.ç

"

Собственикът на Локомотив
(Пд) Христо Крушарски в типи-
чен свой стил обеща успехи и
на европейска сцена, където ще
се подвизава тимът през новия
сезон. "Тази победа дойде след
една редовна наша игра и мно-
го сериозно отношение на фи-
нала от момчетата. Те се надъ-
хаха повече, отколкото аз ги на-
дъхах преди мача. Заслугата е
тяхна. Аз съм бил винаги локо-
мотивец - от четири години пра-
вя всичко за Локомотив. Аз бях
тук, когато разбрах, че фено-
вете имат проблем по пътя и
веднага се намесих. Този мач в
Пловдив щеше да има още по-
добра атмосфера. Такъв праз-
ник не се е случвал скоро на
български стадион. Оттук ната-
тък Локомотивът въври към Ев-
ропа. Ще имаме добри успехи
и там", оптимист е  Крушарски.

"Аз обещания не поемам, а
правя това, което мога, и го вър-
ша що-годе перфектно. Всеки си
има собствено мнение, малко
ли бяха критиките. Човек тряб-
ва да е над нещата, да приема
негативите и да се радва на по-
зитивите. Футболистите казаха,
че премиите не ги интересуват,
а какво ще им дам аз, това вече
е мое решение", допълни босът
на "смърфовете".ç

Áîñúò íà
"÷åðíî-áåëèòå":

Âúðâèì
êúì Åâðîïà

Ùå ðåêîíñòðóèðàò ñòàäèîíà
â ïàðê "Ëàóòà"

Момчил Цветанов постигна ус-
пех, който рядко се среща по
футболните терени. След триум-
фа с екипа на Локомотив (Пд)
той стана играчът, ликувал с Ку-
пата на България с четири раз-
лични отбора.

 Малкия Шивач вдига два пъ-
ти държавния трофей с екипа на
Литекс през 2008 и 2009 годи-
на.  И забележете само какво

се случва през последните се-
зони: 2016-а печели Купата с
фланелката на ЦСКА, 2018-а със
Славия  и сега с Локомотив (Пд).
Така Цветанов вече е 5 пъти но-
сител на трофея с четири тима.

Малкия шивач, както го на-
ричат, освен това е двукратен
шампион на България с Литекс
и веднъж носител на Суперку-
пата.ç

Историческа първа Купа на България за Локомотив (Пд)

Снимка Пресфото БТА

защитата", каза словенският фут-
болист. "Това беше единственият
начин да вкарам, защото топката
беше зад мен, нямах време да я
спирам. Имах в близост и защит-
ник, затова трябваше да я отиг-
рая с първото си докосване", до-
бави Ален Ожболт.ç

Атрактивното изпълнение на Ален Ожболт, което реши финала

Христо Крушарски
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07.30 "България се събужда" с водещ Стоил
Рошкев

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

ние)
10.30 Новини
10.40 Предизборна хроника
10.50 "Безценната перла", сериал, 12 еп.

(п)
11.40 ТВ пазар
11.55 "Холивудски знаменитости": Джулиан

Мур (п)
12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 "Безценната перла", сериал, 13 еп.
16.30 "Пльонтек" (1991 г.), (п) Любимите

български филми
18.10 "Холивудски знаменитости": Ръсел

Кроу
18.30 Новини - централна емисия
18.50 Предизборна хроника
19.00 "В обектива" с водещ Валерия Касиян
20.00 Актуално от деня
20.30 "Горещо пладне" (1965 г.), Любимите

български филми
22.00 Новини
22.15 Предизборна хроника
22.20 "Романови", Киносалон БСТВ
23.10 Новини - късна емисия (п)
23.25 "България се събужда" (п)
02.10 "Студио Икономика" (п)
03.10 "Дискусионен клуб" (п)
04.10 "В обектива" (п)
05.10 "Следобед с БСТВ" (п)
07.00 Актуално от деня (п)

ÁÍÒ 1

05.30 Още от деня /п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок - информационно пре-

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

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

нен блок с водещи Анна Ангелова,
Александра Гюзелева, Димитър Стоя-
нович и Михаил Заимов

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

10.45 Спортисимо /п/
11.15 Културното наследство на България:

Среща на културите - документален
филм/п/

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

ална тематика с водеща Ирен Леви
15.00 Предаване за хора с увреден слух
15.15 Разследването на Мун - тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Културното наследство на България:

Богове и герои - документален филм
17.00 Бързо, лесно, вкусно "Новодомци" -

кулинарно риалити с водещ Ути Бъч-
варов

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо - спортно-развлекател-

но 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
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев - обзорно

политическо предаване
22.00 Нощни птици - вечерно токшоу с

водеща Искра Ангелова
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина

23.30 Джипси Кинг на Пако Балиардо -
Международен джаз фестивал - Бан-
ско 2018

00.40 Въздушен сблъсък - игрален филм
/САЩ, 2012 г./, режисьор Лиз Адамс,
в ролите: Реджиналд ВилДжонсън,
Джордан Лад, Джералд Уеб и др. (14)

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

bTV

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

тие" - анимация, сериал, с. 3, еп. 2
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал,

еп. 9
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал, с.

5, еп. 35
16.00 Премиера: "Сестра Бети" - сериал,

еп. 11
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. 13, еп. 9
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая" - сериал,

еп. 2
21.00 Премиера: "Столичани в повече" -

сериал, с. 13, еп. 12
22.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу, с. 13, еп. 36
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 5,

еп. 3
01.00 "Вечно твоя" - сериал, еп. 147, 148
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.15 "Животинско царство" /п./ - сериал,
еп. 6

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс
Прайм" /п./ - сериал, с. 2, еп. 22, 23

07.00 "Трансформърс Прайм" - сериал,
с. 2, еп. 24, 25

08.00 "Монк" /п./ - сериал, с. 5, еп. 13
09.00 "Платина" /п./ - сериал, с. 3, еп. 6
10.00 "Легендите на утрешния ден" /п./ -

сериал, еп. 5
11.00 "Библиотекарите" /п./ - сериал, с. 4,

еп. 2
12.00 "Луцифер" /п./ - сериал, с. 2, еп. 11
13.00 "Гробницата на дракона" - фантасти-

ка, екшън, приключенски (Великоб-
ритания, Китай, 2013), в ролите: Скот
Адкинс, Долф Лундгрен, Хуан И,
Джеймс Ланс и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.5,еп.14
16.00 "Платина" - сериал, с. 3, еп. 7
17.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 12
18.00 "Библиотекарите" - сериал, с. 4, еп. 3
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на

утрешния ден" - сериал, еп. 6
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Твърде лично"

- сериал, с. 2, еп. 10
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Мисията невъзможна" -

екшън, трилър (САЩ, 1996), в роли-
те: Том Круз, Джон Войт, Еманюел
Беар, Хенри Чърни, Жан Рено, Крис-
тин Скот Томас, Ванеса Редгрейв

00.15 "Твърде лично" /п./ - сериал, с. 2,
еп. 10

01.15 "Легендите на утрешния ден" /п./ -
сериал, еп. 6

02.15 "Монк" /п./ - сериал, с. 5, еп. 14
03.15 "Луцифер" /п./ - сериал, с. 2, еп. 12
04.15 "Библиотекарите" /п./ - сериал, с. 4,

еп. 3

bTV COMEDY

05.00 "Без пукната пара" - сериал
06.00 "Без пукната пара" - сериал, с. 5, еп.

17, 18

07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Монстър Хай: Гимназия за чудови-

ща" - сериал, еп. 2-4
09.00 "Шоуто на Слави" (2019)
10.00 "Сержант Билко" - комедия (САЩ,

1996), в ролите: Стив Мартин, Дан
Акройд, Фил Хартман, Джон Ортиз

12.00 "Проби и грешки" - сериал
13.00 "Кухня" - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" - сериал
15.30 "Барът на Пепе" - сериал
17.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 13,

еп. 11
18.00 "Приятели" - сериал, с. 6, еп. 1, 2
19.00 "Столичани в повече" - сериал
20.00 Премиера: "Барът на Пепе" - сериал,

еп. 6
22.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

еп. 7, 8
23.00 "Кухня" - сериал, еп. 15, 16
00.00 "Сержант Билко" /п./
02.00 "Без пукната пара" - сериал
03.00 "Монстър Хай: Гимназия за чудови-

ща" - сериал
04.00 "Столичани в повече" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Хрониките на Шанара" /п./ - сериал,
с. 2, еп. 1, 2

08.00 "Апостол Карамитев" - док. филм
09.15 "Зоуи" - фантастика, романтичен

(САЩ, 2018), в ролите: Юън Макгре-
гър, Леа Сейду, Тио Джеймс, Рашида
Джоунс, Кристина Агилера, Миранда
Ото, Матю Грей Гублър и др.

11.15 Телепазар
11.30 "Хрониките на Шанара" - сериал, с. 2,

еп. 3, 4
13.30 Телепазар
13.45 "Панаир на суетата" - драма, роман-

тичен (САЩ, Великобритания, 2004),
в ролите: Рийз Уидърспун, Ромола
Гарай, Джеймс Пюърфой, Гейбриъл
Бърн, Джонатан Рис Майърс, Рис
Ифънс, Джим Бродбент, Боб Хоскинс

16.45 "Бягство" - екшън, трилър (САЩ, Бъл-
гария), в ролите: Итън Хоук, Селена
Гомес, Джон Войт, Калоян Воденича-
ров, Деян Ангелов, Велизар Пеев

18.30 Телепазар
18.45 "Любовта се случва" - романтичен,

драма (САЩ, Канада, Великобрита-
ния, 2009), в ролите: Дженифър Анис-
тън, Ерън Екхарт, Дан Фоглър, Джон
Каръл Линч, Мартин Шийн, Джуди
Гриър и др.

21.00 "На ръба на утрешния ден" - фантас-
тика, екшън (САЩ, Канада, 2014), в
ролите: Том Круз, Емили Блънт, Брен-
дън Глийсън, Бил Пакстън, Масайоши
Ханеда и др.

23.15 "Вълната" - екшън, трилър, драма
(Норвегия, Швеция, 2015), в ролите:
Кристофер Йонер, Ане Даал Торп,
Йонас Хоф Офтебро, Фридтьоф Со-
хем и др.

01.30 "Трусът" - екшън, трилър, драма (Нор-
вегия, 2018), в ролите: Кристофер
Йонер, Ане Даал Торп, Едит Хоген-

руд-Санде, Йонас Хоф Офтебро и др.
03.30 "Гордост и слава" - трилър, кримина-

лен (САЩ, Германия, 2008), режи-
сьор Гавин О`Конър, в ролите: Едуард
Нортън, Колин Фарел, Ноа Емърик,
Джон Войт, Дженифър Ийли, Джон
Ортиз, Шей Уигъм, Кармен Иджого и
др. [16+]

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" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Господин Х и морето" (премиера) -

сериен филм, финал
22.00 "Съдби на кръстопът" (премиера) -

предаване на NOVA
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериен филм,

21 сезон
00.30 "Комисар Рекс" - сериал, 14 сезон
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

Êèíî Íîâà

05.50 "Касъл" - сериал, сезон 8 /п/
06.45 "Инспектор Джордж Джентли" - сери-

ен филм
08.50 "Дървото на желанията" - семеен

филм с уч. на Джейсън Джедрик,
Ерика Сера, Ричард Хармън, Терил
Ротери, Джон Инес и др.

11.00 "Касъл" - сериал, сезон 8
12.00 "Светлина между два океана" - ро-

мантична драма с уч. на Майкъл
Фасбендер, Алисия Викандер, Рейчъл
Уайз, Флоренс Клери, Джак Томпсън,
Браян Браун и др. /п/

15.00 "Да срещнеш Джо Блек" - драма с уч.
на Брад Пит, Антъни Хопкинс, Клер
Форлани, Джейк Уебър, Марша Гей
Хардън, Джефри Тамбор и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
20.00 "От местопрестъплението" - сериал,

сезон 5
21.00 "Великолепната седморка" - уестърн

с уч. на Дензъл Уошингтъпн, Крис
Прат, Итън Хоук, Винсънт Д’Онофрио,
Хейли Бенет, Ли Бюн Хун, Питър
Сарсгарт, Мануел Гарсия - Рулфо,
Мат Бомър и др.

23.50 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 5 /п/

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

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 17 май ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ПППППроменливо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 91

ВОДОРАВНО: "Босоногите деца". Нобил. Вита-
мин. Санитар. Корита. "Ти". Онега. Анак. Ни. АНИ-
ТА. Акади. Нут. Ниман (Алберт). Ред. Барин. Надир.
Ла. Агора. Алада. Монета. Енина. Кабел. Никол. СОТ.
Радан. Нике. Рада. Етана. "Ам". Бора. Емили. Оса.
Танин. ТИСЕН. ПОМОРИН. "Манон". Ма. Окара (Габ-
риел). Оран. Ке (Шарл). Анали. "Атила". Рац ("Ста-
рият Рац"). "Ритон". Нол (Дитер). Пират. Масал. Ви.

ОТВЕСНО: Сонатина. Оборотомери. СОНИ. Уран.
Тарама. Ар. "Роби". Атигек. "Дано". Аца. Нитон. Но-
тара (Константин). Ирон. Соланин. РАБА. ЕНИКАР.
Ретина. "Едем". Налим. Лив (Егон). Гама. Елатит.
"Рита". Тика. Адан (Пол). Налима. Ос. Нето. Анилин.
НИСА. Ана. Дарак. Ранина. Енот. Семинар. Даки.
"Онорин". Цитадела. Окас (Евалд). "На лов". Пана-
кида. Алеман. "Нали".

Днес времето ще запа-
зи характера си. Темпера-
турите ще бъдат в диапа-
зона от 9 до 17 градуса.

В събота и неделя ат-
мосферата частично ще се
стабилизира. В низините
преваляванията ще бъдат на по-малко места, а краткотра-
ен дъжд с гръмотевици ще има в планините. Дневните
температури ще се повишат и ще са в границите от 12 до
22 градуса.

През следващата седмица очакванията са за затопляне
с температури от 13 до 26 градуса, на места и с по-
високи стойности.

bTV Cinema, "На ръба на утрешния ден" - фантастика,
екшън, в ролите: Том Круз, Емили Блънт, Брендън

Глийсън, Бил Пакстън, Масайоши Ханеда и др., 21.00 ч.
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Новият селекционер на
националния отбор Краси-
мир Балъков повика 27
футболисти за лагер-сбора
преди европейските квали-
фикации  - гостуване на
Чехия на 7 юни от 21,45
часа и домакинство на
Косово на 10 юни от 21,45
часа. "Лъвовете" се съби-
рат на 29 май в национал-
на футболна база "Бояна".
Сред избраниците на Бала
са трима от настоящия му
клуб Етър - вратарят
Христо Иванов, защитни-
кът Крум Стоянов и халфът
Георги Сърмов. Марсели-
ньо се завръща в състава
на "лъвовете", както и 37-
годишният Георги Илиев от
Черно море.

Сърмов не е играл за
националния отбор от
2013 година. Илиев за
последно беше част от
"лъвовете" преди пет
години при Любослав
Пенев, а Марселиньо не
получаваше повиквателни
от Петър Хубчев.

Виктор Генев от Черно
море, Кристиан Димитров
от Ботев (Пловдив), Янис

Карабельов от Славия и
Станислав Иванов от
Левски са изненадите
сред избраниците на
Красимир Балъков. Най-
големият сюрприз обаче е
присъствието в списъка
на Исмаил Иса от Дунав.

Ето и играчите, които
получиха повиквателни от
Красимир Балъков: врата-
ри - Николай Михайлов
(Левски), Пламен Илиев
(Лудогорец), Христо Ива-
нов (Етър); защитници:
Страхил Попов (Касъмпа-
ша), Васил Божиков
(Слован, Братислава),
Николай Бодуров (ЦСКА),
Иван Турицов (ЦСКА),
Камен Хаджиев (Академия
Пушкаш), Антон Недялков
(Лудогорец), Иван Горанов
(Левски), Кристиан Димит-
ров (Ботев-Пд), Виктор
Генев (Черно море), Крум
Стоянов (Етър); халфове и
нападатели - Ивелин
Попов (Ростов), Георги
Костадинов (Арсенал -
Тула), Кирил Десподов
(Каляри), Тодор Неделев
(Ботев-Пд), Галин Иванов
(Халадаш), Марселиньо

Ñåëåêöèîíåðúò íà íàöèîíàëíèÿ
òèì çàïî÷íà ñ ïðîìåíèòå
Трима от настоящия отбор на
Красимир Балъков с повиквателна
за европейските квалификации

Даниел Иванов-
Аоияма бе победен

от "йокодзуна" Какурю в
петия ден на големия
майски турнир по сумо
в Токио. За българина
това бе четвърта поред-
на загуба и балансът му
до момента е 1 победа
и 4 поражения.

Аякс спечели 34-та
титла

в холандското футболно
първенство. Възпитани-
ците на Ерик тен Хаг
разгромиха Де Грааф-
шап с 4:1 като гости в
последния 34-ти кръг на
Ередивизие и завършиха
на върха на класирането
с 86 точки, с 3 повече
от ПСВ Айндховен.

Манчестър Сити вече
е под сериозната
угроза

да не бъде допуснат до
участие в Шампионската
лига. УЕФА излезе с
официално съобщение,
че "гражданите" са в
нарушение на правилата
за финансовия феърп-
лей. Очаква се решение-
то на дисциплинарния
орган да бъде обявено в
следващите седмици.
Според информациите
от английските медии е
препоръчано отстраня-
ване на Манчестър Сити.
"Нашият клуб е разоча-
рован, но не изненадан
от изявлението на УЕФА
и очакваното решение
на органа, ръководен от
бившия белгийски
премиер Ив Летерм.
Изтеклите в медиите
информации през тази
седмица насочваха към
подобен развой. Ние
сме сигурни, че ще има
позитивен развой за
нашия клуб", обявиха
"гражданите".

:

Íàêðàòêî

(Лудогорец), Кристиян
Малинов (ЦСКА), Мартин
Минчев (Черно море),
Георги Илиев (Черно
море), Янис Карабельов

Членът на УС на БФС и пре-
зидент на Славия Венци Стефа-
нов директно обвини новия щаб
на националния отбор по фут-
бол начело с Красимир Балъков
в клубни пристрастия. "Не ми се
искаше да ги говоря тези неща,
но се налага. Няма как. Честно
казано, не очаквах, че уважава-
ният от мен и от цяла България
Красимир Балъков ще започне по
този начин работата си в БФС
като селекционер на национал-
ния отбор. Ама само вижте спи-
съка с играчите, които е извикал
за предстоящите европейски ква-
лификации с Чехия и с Косово!",
изригна Венци Стефанов пред
БЛИЦ.

"От неговия отбор Етър е из-
викал доста играчи, които, мои-
те уважения, ама едва ли са го-
тови да играят за представител-

Âåíöè Ñòåôàíîâ: Óõàå
íà êëóáíè ïðèñòðàñòèÿ

ния тим на България. Христо Ива-
нов на вратата? Ами да бяха из-
викали Георги Петков. Гледам и
ветеранът Георги Илиев от Чер-
но море е там. Има трима-чети-
рима, които имат договори с ме-
ниджър, родом от Бургас. Всич-
ко това какво ви говори. Не ис-
кам да си го помислям, но "ухае"
на клубни пристрастия и мени-
джърски интереси", добави бо-
сът на Славия.

"Дано не съм прав. Дано да
не бъда лош пророк. Но нищо
добро няма да ни очаква, защо-
то продължаваме да си тъпчем
на едно и също място. Как ще
се промени националният ни от-
бор?

Как ще тръгне нагоре към вър-
ховете? Как ще участваме пак
на голям форум", чуди се членът
на Изпълкома на БФС.ç

Тиаго Родригес получи награда-
та за най-добър футболист на
32-рия кръг в Първа лига. След ка-
то взе приза, халфът на ЦСКА приз-
на, че бил изненадан от напускане-
то на старши треньорът на отбора
Любослав Пенев. "ЦСКА е най-доб-
рият тим в България. Който не дой-
де в отбора с тази нагласа, е на
грешното място. Трудим се много
усилено да спечелим мачовете си",
заяви португалецът.

"Поднових договора си с ЦСКА за
три години. Ако не бях щастлив, ня-
маше да го направя. Ще се разда-
вам максимално за този клуб и ще
давам най-доброто да защитавам
"червената" фланелка. Има много
фактори, които влияят на това да не
отбелязваш гол. Много пъти създа-
ваш много положения и топката не
влиза. Понякога можеш да отбеле-
жиш с един удар", заяви Тиаго.ç

Òèàãî Ðîäðèãåñ áèë èçíåíàäàí îò
íàïóñêàíåòî íà Ëþáîñëàâ Ïåíåâ

Голмайсторът на Левски Ста-
нислав Костов, който бе награ-
ден за Играч на 33-тия кръг на
Първа лига, коментира новия тре-
ньор на "сините"  Петър Хубчев.
"Обявяването на Хубчев се прие

Ãîëìàéñòîðúò íà Ëåâñêè êîìåíòèðà îòíîøåíèÿòà ñè ñ Õóá÷åâ
нормално. Сменихме доста тре-
ньори.

Пожелавам му успех и се на-
дявам да имаме много поводи за
усмивки.

Никога не съм имал конфликт

с него. Ще тренирам, ще работя
и ако заслужавам, ще играя", за-
яви Костов.

"Надявам се повиквателните
на нашите футболисти в нацио-
налния отбор да се отразят по-

зитивно в съблекалнята. Дано
вземем максимума от мачовете
с Косово и Чехия", каза голмай-
сторът за предстоящите мачове
на България от европейските ква-
лификации.ç

(Славия), Георги Сърмов
(Етър), Станислав Иванов
(Левски), Станислав
Костов (Левски), Исмаил
Иса (Дунав).ç

Красимир Балъков повика в националния отбор трима играчи от
настоящия си тим Етър и веднага бе обвинен в клубни пристрастия

Тиаго Родригес получи наградата за най-добър футболист на 32-рия
кръг в Първа лига


