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Волейболистите от националния
отбор на България започнаха
перфектно участието си на евро-
пейското първенство. Момчетата
на селекционера Силвано Пранди
разгромиха Гърция с 3:0 (25:22,
25:16, 25:20) гейма в първия си

мач от Група "А", игран в Мон-
пелие (Франция). Днес "лъвове-
те" ще изиграят втората си среща
в групата срещу Румъния. Двубо-
ят е от 18,15 часа българско
време и ще бъде излъчен на
живо по БНТ 3. ç

а индустрията въпросът дали идва криза
не стои - всъщност кризата дойде. Това е
мнението на председателя на Асоциация-
та на индустриалния капитал Васил Ве-
лев, изказано вчера пред БНР. "За юни
статистиката отчете спад на износа с 6,4%.
За юни и юли отчете спад на индустриал-
ното производство. Стопанската конюнк-
тура за август е -3,1%. За пръв път от
много време несигурността изпреварва
проблема с човешките ресурси", коменти-
ра той. Васил Велев отчете, че "и в маши-
ностроенето, и в електротехниката, и в
текстила и облеклото, в производството
на мебели, на метали имаме спад в про-
дажбите и то от месеци". "Очакваме за
цялото трето тримесечие спад на индуст-
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Å
д Мъроу е легендарно име в американската
радио- и телевизионна журналистика. По вре-
ме на Втората световна война предава на жи-
во по радиото от бомбардирания от нацистите
Лондон, от бойните полета на Втория фронт,

Øïèîíîìàíèÿ,
îáëå÷åíà âúâ âëàñò

дойде!

През последните два месеца
14 български предприятия са
получили одобрение от Генерал-
ната митническа администрация
на Китайската народна република
(КНР) да доставят млечни про-
дукти в Китай, съобщиха от Аг-
рарното ни министерство. Пър-
вите четири одобрения са дадени
през юли, а другите десет - от
началото на този месец.  "МЗХГ
и БАБХ полагат всички усилия
за възможно най-скорошно
одобряване от страна на Генерал-
ната митническа администрация
на КНР и на останалите 7 бъл-
гарски предприятия", допълниха
от министерството.

14 ðîäíè ìàíäðè
ñòúïèõà íà
êèòàéñêèÿ ïàçàð
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от освобождаването на концлагера в Бухенвалд. След
войната започва работа в телевизията и бързо се прев-
ръща в един от най-разпознаваемите американци. В
предаванията му се
обсъждат най-важ-
ните политически
теми на деня, а Мъ-
роу не може да нап-
рави и няколко
крачки по улицата,
без да бъде спрян
от някой, които ис-
ка да си говорят за
политика. "От една
страна, славата ме
изморява, казва
журналистът, но пък
от друга, ми помага
да върша полезна
за обществото ра-
бота." Това, послед-
ното, не просто го
казва, но и го доказва с действия, когато започва бит-
ката си с печално известния "ловец на съветски шпио-
ни" Джоузеф Маккарти.

Още преди сенаторът да се заеме с любимите си
занимания, в Конгреса  действа Комисията за антиаме-
риканска дейност. Тя си е поставила за цел да разобли-
чи всички "комунистически шпиони" на територията на
Съединените щати. Разбира се, в подривна дейност са
обявени хората с леви убеждения или просто симпати-
зиращите на Съветска Русия. Особена популярност при-
добиват разследванията срещу работещите в Холивуд -
актьори, режисьори, сценаристи. Много от тях наистина
са с леви убеждения и симпатизират на Съветска Русия.
Това е напълно достатъчно за Комисията да ги обяви за
шпиони. Така стотици хора губят работата си, а някои от
обвинените се озовават и в затвора.

С появата на  Джоузеф Маккарти антикомунистичес-
ката и шпионска истерия достига нови висоти. Едва ли
не всеки ден сенаторът "разкрива" нови и нови "руски
агенти". Според него целият държавен апарат, включител-
но и военната система, са просмукани от "съветски шпи-
они". В тази обстановка на страх и параноя журналистът
Ед Мъроу решава, че колкото повече се мълчи, толкова
по-гадно ще става. Със своя екип той изготвя специална
телевизионна програма, в която доказва цялата несъсто-
ятелност на "лова на шпиони". При това използва основ-
но изказвания на самия Маккарти, акцентирайки върху
тяхната противоречивост и несъстоятелност. Разбира се,
сенаторът получава право на отговор, но е толкова неу-
бедителен, че появата му има по-скоро обратен ефект.

Предаванията на Ед Мъроу имат ефекта на бомба,
чиято експлозия успява да извади американското об-
щество от страха му. Много хора, които до този момент
са се бояли да се противопоставят на параноята на
Маккарти от страх също да не бъдат обявени за шпио-
ни, сега открито издигат глас срещу неговите действия.
Постепенно настроенията в Съединените щати се обръ-
щат  и Джоузеф Маккарти от вдъхващ ужас сенатор се
превръща в посмешище. Основна заслуга за това имат
Ед Мъроу и неговият екип. Те нагледно са показали
цялата несъстоятелност и глупост на "ловците на руски
шпиони". Също така са показали, че налудността, кога-
то е облечена във власт, е опасна и трябва да бъде
разобличавана. В името на добруването на обществото.

Петър ВОЛГИН
От infacto.bg
Със съкращения, заглавието е на ЗЕМЯ

Ед Мъроу

Ñïàäúò â èíäóñòðèÿòà âîäè êúì ðåöåñèÿ, îáÿâè ïðåäñåäàòåëÿò
íà Àñîöèàöèÿòà íà èíäóñòðèàëíèÿ êàïèòàë Âàñèë Âåëåâ
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риалното производство в страната", прог-
нозира председателят на работодателската
организация. Според анализа на предсе-
дателя на АИКБ посоката на българската
икономика е към рецесия. "Когато индуст-
рията тръгне надолу, икономиката е инер-
тна, процесите се развиват бавно, но по-
соката е тази", аргументира се той. По-
късно през деня министърът на икономи-
ката Емил Караниколов отрече икономи-
ката ни да е изправена пред криза  Той се
позова на статистика, според която за пър-
вата половина на годината износът на
страната е в размер на 27 млрд. лв. и
обяви, че заедно с бизнеса ще търсят ре-
шения на проблемите в контекста на зап-
лахата от нова световна криза. < 5

Î÷àêâà ñå îùå 7 ïðåäïðèÿòèÿ äà
ïîëó÷àò îäîáðåíèå îò Ïåêèí

Русе. Изложбата "Mini Wonders -
чешката играчка вчера и днес" бе открита

в Русенския исторически музей.
Експозицията представя историята

на чешката детска играчка през последните
100 години. Чехия е една от страните,
водещи в дизайна на детски играчки. Снимка Пресфото БТА
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Изпълнителната коми-
сия на ГЕРБ в сряда
вечерта одобри и обяви
кандидат-кметовете си за
областните градове.  От
партията залагат на 8
нови лица в градове,
където  или не са имали
кмет досега, или са снели
доверието си от действа-
щия. В листите на ГЕРБ
ще има 6 жени. Кампания-
та ще се  финансира от
субсидията и няма да
приемат дарения, добро-
волни вноски от членове
на партията, както и
участие с лични средства
на кандидатите за местна
власт, съобщи "Нова
телевизия". Кандидатурите

на управляващите са:
Благоевград - Атанас
Камбитов, Бургас - Дими-
тър Николов,  Варна -
Иван Портних, Велико
Търново - Даниел Панов,
Видин - Огнян Ценков,
Враца - Калин Каменов,
Габрово - Таня Христова,
Добрич - Надежда Петко-
ва, Кърджали - Никола
Чанев, Кюстендил - Петър
Паунов, Ловеч - Корнелия
Маринова, Монтана -
Златко Живков, Пазар-
джик - Иван Панайотов,
Перник - Вяра Церовска,
Плевен - Мирослав Пет-
ров, Пловдив - Здравко
Димитров, Разград -
Валентин Василев, Русе -

ÃÅÐÁ óòâúðäè âñè÷êè êàíäèäàòè
çà êìåòîâå íà îáëàñòíèòå ãðàäîâå

ÂËÀÑÒÒÀ

Êàìïàíèÿòà íà óïðàâëÿâàùèòå
ùå ñå ôèíàíñèðà ñàìî îò
ïàðòèéíàòà ñóáñèäèÿ, áåç
äàðåíèÿ è äîáðîâîëíè âíîñêè

Народното събрание прие Го-
дишния доклад за състоянието на
националната сигурност за 2018
година. "Против" гласуваха депу-
татите от БСП. Според тях доку-
ментът е небалансиран и не от-
чита сериозните проблеми пред
сигурността, социалните дисба-
ланси и срива в Търговския ре-
гистър.  Депутатът Таско Ермен-
ков коментира и текстовете, свър-
зани с отбранителните способнос-
ти на армията ни. В доклада е
написано, че българската армия,
българските въоръжени сили мо-
гат частично да изпълняват свои-
те конституционни задължения,
което естествено поражда въпро-

Ïðèåõà Ãîäèøíèÿ äîêëàä çà ñúñòîÿíèåòî íà
íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò çà 2018 ãîäèíà

:

са, а частично кое не могат да из-
пълняват, попита управляващите со-
циалистът. Депутатът от ГЕРБ Ва-
лентин Радев отговори на критики-
те и определи доклада като добър.
Нямало интерес към националната
сигурност, даже и залата не беше
пълна. Няма, защото нямаме усе-
щане, че я няма тази национална
сигурност. Добре, но ако вие бяхте
на наше място и сте управляващи,
какъв доклад мислите, че щяхте да
напишете? Някакъв по-различен ли?
Кое толкова глобално е различно,
че вътре дори изводите да бъдат
различни, противопостави се на
опозиционния си колега Радев, ци-
тиран от БНР.ççççç

Èçñëóøâàíåòî è ãëàñóâàíåòî íà êàíäèäàòóðàòà
çà íîâ ãëàâåí ïðîêóðîð ùå áúäå â åäèí äåí
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Събития
” 335 г. - Император
Константин Велики и
представители на
православното духовенство
освещават църквата
"Възкресение Христово", в
Йерусалим.

” 1872 г. - Иларион
Макариополски е
посрещнат тържествено в
Търново като митрополит
на Търновската епархия.
” 1902 г. - Във
Великобритания за първи
път като доказателство за
вина са използвани
пръстови отпечатъци, снети
от мястото на
престъплението.
” 1907 г. - Осъществен е
първият свободен
контролируем вертикален
полет с хеликоптер от
французина Пол Корню.

” 1922 г. - В Ал Азизия,
Либия, е измерена най-
високата температура на
сянка в света - 57.8 °C.

” 2008 г. - В Делхи,
Индия, избухват поредица
от бомбени експлозии,
които убиват 30 души и
раняват други 130.
Родени
” 1903 г. - Клодет Колбер,
американска актриса от
френски произход
” 1924 г. - Морис Жар,
френски композитор и
диригент

” 1929 г. - Николай
Гяуров, български оперен
певец
” 1940 г. - Оскар Ариас
Санчес, президент на Коста
Рика, Нобелов лауреат
” 1944 г. - Жаклин Бисет,
английска киноактриса
” 1987 г. - Цветана
Пиронкова, българска
тенисистка
Починали
” 1592 г. - Мишел дьо
Монтен, френски писател
” 1924 г. - Димо
Хаджидимов, български
революционер
” 1996 г. - Тупак Амару
Шакур, американски певец

Диана Иванова, Силистра -
Юлиян Найденов,  Сливен
- Стефан Радев, Смолян -
Николай Мелемов, София -
Йорданка Фандъкова,
Стара Загора - Живко
Тодоров, Търговище -
Дарин Димитров, Хасково
- Станислав Дечев,  Шумен
- Любомир Христов, и
Ямбол - Димитър Иванов.

На заседанието си ИК

на ГЕРБ реши още, че ще
финансира предизборната
си кампания със средства
от партийната субсидия.
По време на кампанията
няма да се приемат даре-
ния, доброволни вноски от
членове на партията, както
и участие с лични средст-
ва на кандидатите за
местна власт, коментира
"Нова телевизия".ççççç

Единственият кандидат за нов
главен прокурор Иван Гешев ще
бъде изслушан от Висшия съде-
бен съвет на 24 октомври. В съ-
щия ден ще бъде и гласуването
на неговата кандидатура. Това ре-
ши единодушно и без дебати пле-
нумът на Висшия съдебен съвет,
съобщи Българското национално
радио.

Датата беше известна още
при приемането на специалната
хронограма при откриване на
процедурата, част от нея е гла-
суването днес, за да бъдат уточ-
нени мястото и часът.

Според практиката при избо-
ра на тримата големи в съдебна-
та власт, след като Иван Гешев
представи вече публикуваната си
концепция, въпроси ще му зада-
ват съдебните кадровици. Той ще
трябва да отговаря и на предва-

рително изпратени въпроси на
професионални и неправителст-
вени организации. Следва обсъж-
дане на представянето му и гла-
суване. Минимум 17 гласа са
нужни, за да може Иван Гешев
от заместник на главния проку-
рор да стане следващ обвинител
номер 1.

Междувременно на сайта на
ВСС продължава да расте броят
на позициите в подкрепа на за-
местника на Сотир Цацаров. Не-
гативните становища са едва ня-
колко, но за втори път тази сед-
мица пред Съдебната палата ще
има протест срещу единствения
номиниран. Той е организиран от
движение "Боец" и се очаква да
премине при засилени мерки за
сигурност заради оперативна ин-
формация за възможни прово-
кации.ççççç
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БСП - София подкрепи
Мая Манолова за кмет на
София, а лидерът на Градс-
кия съвет Калоян Паргов -
за водач на листата с об-
щински съветници. Това ре-
шиха делегатите на петото
заседание на XIII конферен-
ция на Софийската градс-
ка организация. Досегашни-
ят омбудсман на Републи-
ка България остана единс-
твен кандидат, след като ос-
таналите 16 номинирани от
районните организации си
направиха отвод. При яв-
ното гласуване с мнозинс-
тво от 175 гласа, нито един
против и двама въздържа-
ли се делегатите на конфе-
ренцията решиха да подк-
репят Мая Манолова за
кандидат на БСП за кмет
на София. Калоян Паргов
беше избран за водач на
листата с общински съвет-
ници с мнозинство от 177
гласа, без против и въздър-
жали се.

Делегатите на конферен-
цията гласуваха Изпълни-
телното бюро на Градския
съвет на БСП - София да
упълномощи представители
на организацията, които да
разговарят с подкрепения
кандидат за кмет и да об-
съдят общите политики, зад
които да застанат.

"Конференцията прие и
платформата за управление
на София, което за нас е
най-важното - политиките.
Взехме решение и конфе-
ренцията упълномощи Из-
пълнителното бюро на Град-
ската организация и бъде-
щата листа да се срещнат
с кандидата за кмет, да
представят нашата плат-
форма, да я обсъдят с нея,
да намерят общите точки и
политики, зад които ще зас-
танем заедно, каза Корне-
лия Нинова. - Тази среща
предстои вероятно другата
седмица, за да се стиковат
нашите идеи". На въпрос,
ако не се намерят общи
точки, дали решението за
подкрепа на Манолова ще
се промени, Нинова отго-
вори: "Днес сме решили,
няма начин това решение
да бъде променяно, просто
трябва да се разговаря за
политиките, да се намерят
общите. Вярвам, че това ще
стане и слушайки Мая Ма-
нолова какво говори за уп-
равлението на София, виж-
дайки нашата платформа -
движим се в една посока".

Лидерът на БСП - София
Калоян Паргов оцени шан-
совете на Мая Манолова
като значителни. "Решени-
ето, което взе градската
партийна конференция, е

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ
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информирано, базирано на
подкрепата и по-точно пред-
почитанията, които са изра-
зили основните партийни
организации, както и на съ-
ответните проучвания, кои-
то сме си направили до то-
зи момент, за да можем да
излезем с най-доброто в
София. Оценявам шансове-
те й като значителни в бит-
ката за кмет на София", ко-
ментира Калоян Паргов.

Ние сме пред местни из-
бори, с което затваряме
един цикъл от нашата по-
литическа дейност, който се
изразява  в президентски,
каза лидерът на БСП
Корнелия Нинова парла-
ментарни, европейски избо-
ри и сега - местни. За тези
години ние имаме безапе-
лационно спечелени прези-
дентски избори, удвоихме
резултата на парламентар-
ните избори, единствената
партия сме, която увеличи
резултата си на Европейс-
ки избори и като подкрепа,
и като брой европейски де-
путати. Ако гледаме тези
процеси в тенденция,
БСП за тези години
расте като доверие в
българското общество.

И обратно - нашият по-
литически опонент за тези
години, ако следите резул-
татите спрямо предходните
избори, ще видите, че вър-
ви надолу. При това в тези
години работихме в изклю-
чително сложна и трудна си-
туация. Още в първия мо-
мент, в който заявихме, че
искаме да демонтираме па-
ралелната държава, да се
борим със статуквото и зад-
кулисието, цялото това зад-
кулисие с цялата си финан-
сова и медийно мощ се из-
прави срещу нас и това не
спря 3 години. Беше ни из-
ключително трудно, не ус-
пяхме след президентските
избори да наложим победа
на БСП и алтернатива на
парламентарните и евро-
пейските. Тоест не успяхме
през национални избори да
го направим. Мисля, че е
времето да го направим
чрез местни. Очевидно го-
лямата промяна ще дойде
отдолу. Ние я започнахме
през 2016 година, сега тряб-
ва да я продължим  и зат-
върдим на местните избо-
ри, което е абсолютно въз-
можно. На Европейските
избори ние сме първа по-
литическа сила в 60 общи-
ни, при положение че има-
ме 30 кметове. В 120 общи-
ни бихме били на балотаж,
ако имаше такъв. Това по-

казва възможности на мес-
тните избори, които са още
по-значими за всички ни -
имаме огромен шанс този
резултат да го затвърдим и
увеличим.

На национално равнище
си поставихме за цел удво-
яване  на кметовете и уве-
личение на  общинските съ-
вети с 30 процента - абсо-
лютно възможна цел.. Как-
во ни трябва, за да го нап-
равим - идеи, силни личнос-
ти, които да олицетворяват
тези идеи, както и много ра-
бота в екип. Само ние има-
ме платформа и на нацио-
нално равнище, и местни
платформи - "Визии" за все-
ки град и за всяка община.
В това сме първенци, за съ-
жаление, сме единствени.
Никой не говори за идеи за
управление на общините.

Силните личности ще ги
изберете вие за София.
Мисля, че партията в тази
кампания проявява изклю-
чителна мъдрост и единст-
во за издигане на такива
кандидати, но ние всички -
и кметове, общински съвет-
ници, НС и парламентарна
група,  трябва да работим
в екип.

Кампанията съвпада с
най-активния политически
сезон в България - приема-
нето на бюджета и съпътст-
ващите го закони. От пар-
ламентарната група ще има-
те пълна подкрепа за оне-
зи политики, които, за да
станат общински, е нужна
държавна политика. Парла-
ментарната група ще внесе
закон за местно самоуправ-
ление и местна админист-
рация с реална децентра-
лизация, с оставяне на част
от данъците, събрани от об-
щините, там, за да ги полз-
ват техните граждани. С нов
здравен модел, който пос-
тавя съвсем нова рамка към
общинското здравеопазва-
не, със закон за публични-
те предприятия - държавни,

общински, което ще даде
възможност да се развие
на място политиката, за то-
ва комуналните услуги да се
изпълняват от общински
дружества, а не да се да-
ват на концесия. Със закон
за възрастните хора, който
ще даде възможност да се
говори за социалните услу-
ги, за социалните домове
за възрастни по общините
и т. н. Това ще бъде наша
държавна политика през ця-
лата кампания. Започнаха
вече да внушават на хора-
та - "нека парламентът да
не се използва за полити-
канстване по време на кам-
панията". Парламентът е
място за политика и за ни-
що друго. Ние ще го изпол-
зваме във всичките му за-
конови и политически фор-
ми, за да покажем една об-
щност, екипност  и после-
дователна политика на Бъл-
гарската социалистическа
партия по тези въпроси.

Спечелването на избори
не може и не трябва да бъ-
де наша цел. Това е средст-
во за постигане на истинс-
ката цел,  а тя е да проме-
ним модела на управление
на страната и в частност -
модела на управление в Со-
фия. Победата в София по
всички прогнози, проучва-
ния, настроения, е  възмож-
на и зависи от тези неща,
които ви казах - идеите, лич-
ностите и екипната работа.
Вие ще изберете кандидата
за кмет, когото ще подкре-
пим, вие ще подредите лис-
тата. Личното ми мнение  -
човек с голямо доверие, кой-
то е уважаван от БСП, но
може да събере и допълни-
телна подкрепа извън нас,
с ясни ангажименти към со-
фиянци и с нашата сила ка-
то партия и екип, може да
бъде успешен модел за спе-
челване на София и промя-
на на София. Личността е
много важно нещо - но аз
бих искала бъдещият канди-

дат да отговори на въпроси
и да поеме ангажименти, за-
щото
над всеки един от нас
стои политиката на БСП.

И те са  - ще се работи
ли за  това - почистването
да се възлага на общинско
дружество, ще се въведе ли
безплатно ползване на
транспорта със зелен билет,
ще има ли видеонаблюде-
ние по спирки, детски гра-
дини и подлези. Ще има ли
специален фонд за строи-
телство на общински жили-
ща и облекченото им оси-
гуряване на бедни семейс-
тва, ще има ли стипендии
за студенти и за учащи, нап-
ример лекари, които да
имат ангажименти за об-
щинското здравеопазване в
София, ще се поеме ли ан-
гажиментът да не се увели-
чават местните данъци и
такси, и да се преразгледа
договорът за концесия със
Софийска вода? Единство-
то на идеи, личности и екип
може да се постигне само
ако се обединим около
платформата.

Бих поставила така въп-
роса - в каква степен бъде-
щият кандидат ще припоз-
нае нашата платформа, ще
поеме конкретни ангажи-
менти и ще ги изпълняваме
заедно. Спечелването на
София може да бъде част
от пътя за промяна на цяла
България. Възможно е -  не-
ка да се стегнем и да го
направим, завърши Нинова.

Моделът на управление
в София очевидно достиг-
на тавана на компетент-
ността си, а за да има но-
ва перспектива, е необхо-
дима консолидация на она-
зи част от обществото, ко-
ято иска промяна, каза ли-
дерът на БСП - София

Каузата на БСП в пред-
стоящата кампания за мес-
тните избори ще бъде да се
пребори с липсата на проз-
рачност, компетентност и
експертност в Столична об-
щина. Това каза лидерът на
БСП - София Калоян Пар-
гов в студиото на "Тази сут-
рин" по bTV. Целта на сто-
личните социалисти ще бъ-
де да участват във форми-
рането на мнозинство в
СОС с нов кмет, което ще
бъде гаранция за промяна
на модела на управление.

"В момента имаме 7 об-
щински съветници, на които
делегатите на Градската кон-
ференция вчера дадоха мно-
го добра оценка за работа-
та им, каза Калоян Паргов. -
Поставихме си за цел мини-
мум двойно увеличаване на
броя на общинските съвет-
ници от БСП, за да можем
да участваме във формира-
нето на мнозинството. ç

На заседание Градската конференция БСП-София определи кандидат за
кмет на София, подреди листата за общински съветници и прие предизбор-
ната си платформа за столицата. На снимката: председателят на БСП-
София Калоян Паргов (в средата) и лидерът на БСП Корнелия Нинова.
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Съдът в Дупница даде ход
на дело за незаконно прис-
вояване на земеделски зе-
ми в бобовдолското село
Мламолово, съобщи "Нова
тв". Собственици на ниви и
черешови градини твърдят, че
с фалшиви подписи и с из-
мама земите им са били
присвоени от кмета на се-
лото Георги Александров.
Бавното съдопроизводство
възмути местните хора и вче-

Êìåòúò íà
Ìëàìîëîâî âçåìàë
ãîäèøíî ïî 450 000
ëeâà ñóáñèäèè îò
ïðèñâîåíè íèâè

През последните два
месеца 14 български
предприятия са получили
одобрение от Генералната
митническа администра-
ция на Китайската народ-
на република (КНР) да
доставят млечни продукти
в Китай, съобщи българс-
кото Министерство на
земеделието.

Първите четири одоб-
рения са дадени през
юли, а другите десет - от
началото на този месец.

"През септември 2016
г. по време на първи
мандат на Десислава
Танева като министър на
земеделието и храните
беше подписан Протокол
между Министерството на
земеделието и храните на
Република България и
Генералната администра-
ция за надзор на качест-
вото, инспекция и каран-
тина на КНР за ветери-
нарните и здравни изиск-
вания за износ на млечни

продукти", съобщават от
Агроминистерството. По
това време Генералната
администрация за надзор
на качеството, инспекция
и карантина на КНР е
китайският национален
компетентен орган.  От 20
април 2018 г. това вече е
Генералната митническа
администрация на КНР.
След подписването на
документа 21 български
фирми са заявили жела-

ние да изнасят млечни
продукти за Китай.

През последните три
години Българската аген-
ция по безопасност на
храните (БАБХ)  е изпра-
щала попълнени изисква-
ните от китайската страна
въпросници и допълнител-
на информация за тези
български предприятия.

"МЗХГ и БАБХ полагат
всички усилия за възмож-
но най-скорошно одобря-

ра те излязоха пред сграда-
та на съда, за да поискат
справедливост.

Наследници на земедел-
ски земи в района твърдят
пред "Нова тв", че кметът Ге-
орги Александров чрез под-
ставена фирма е получавал
близо 450 хил. лева годиш-
но от субсидии за техните
площи, а самият той отказ-
ва коментар. Това е заявил
и в съдебната зала по вре-
ме на първите заседания по
случая. Местни хора разказ-
ват, че преди няколко ме-
сеца случайно един от друг
разбират, че са дали на кме-
та земите си за по 15 годи-
ни напред. Ощетените са де-
сетки.

"Тръгнахме да продаваме
имоти и излезе договор за
15 години, който не съм под-
писвала, и оттам беше из-
ненадата", каза Радка Хрис-
това, една от ощетените жи-
телки на Мламолово.

По думите на Петър Ва-
силев кметът е правил само
фиктивни договори, като зе-
мята не е обработвана, не
са получавани добиви и не
е давана на собствениците
аренда. Договорите за арен-
да ограничават онези от соб-
ствениците, които сега ис-
кат да продадат земите си.

Съдебното дело е отла-
гано няколко пъти досега за-
ради отсъствия, а местните
хора се притесняват, че съ-
дебният състав може да е
предубеден и обмислят да
искат неговия отвод.

Междувременно черешо-
вите масиви, които са прис-
воени от хората, са почти
унищожени при пожар, въз-
никнал при странни обстоя-
телства. Местните се съмня-
ват, че насажденията са жер-
тва на умишлен палеж. Не-
зависимо от всичко хората
чакат земите си обратно. ç
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ване от страна на Гене-
ралната митническа
администрация на КНР и
на останалите 7 български
предприятия", допълниха
от министерството.

Одобрените досега
фирми са: "Хаджийски и
фамилия", "Кондов Екоп-
родукция", "Шипка 99",
"Маклер Комерс", "Лакти-
ма", "Зоров-91-Димитър
Зоров", "Чех - Йосиф
Новосад", "Деари фууд
България", "Еко-Ф", "Фили-
пополис-РК", "Млечни
продукти", "Млечни про-
дукти Тракия", "Меггле
България" и "Ел Би Булга-
рикум". Списъкът на
одобрените до момента
български предприятия е
публикуван на интернет
страницата на Генерална-
та митническа админист-
рация на КНР. ç

Цветелина Недкова от с. Горна
Липница, Великотърновско, е най-

младата фермерка, която завършва
Стопанска академия "Д. Ценов" в

Свищов. Обича високите скорости,
кара и мотор, но биволите й са

присърце. Изцяло е поела грижите
за тях, включително и доенето,
което извършва на пасището,

направата на несравнимото по
вкусови качества сирене и сега

целта е да се справи с кашкавала.
Когато стане въпрос за изкуствено

осеменяване на биволиците,
на помощ идва баща й, който е

техник осеменител с дългогодишен
стаж. Максималната млечност

достигната от малакиня (на първа
лактация) е 16 литра. В тази

ферма се селектират и мъжки
малачета за разплод, съобщава на
фейсбук страницата си Асоциация-

та по биволовъдство в Шумен.

Министърът на земеде-
лието вече ще има възмож-
ност да променя сроковете
за ловуване, както и да заб-
ранява или ограничава от-
стрелването на някои видо-
ве дивеч. Това  предвиждат
окончателно приети вчера
промени в Закона за лова
и опазване на дивеча.  Из-
мененията са свързани с
мерките срещу разпростра-
нението на африканската
чума по свинете.

Промените в Закона за
лова, внесени от Алексан-
дър Сабанов от "Обедине-
ни патриоти", предвиждат в
случай на епизоотия земе-
делският министър да мо-
же със заповед да ограни-
чава или да забранява ня-
кои видове дивеч, да при-
лага санитарен обстрел на
диви животни и да проме-

Çàðàäè ÷óìàòà ïî ñâèíåòå àãðîìèíèñòúðúò ïîëó÷è
ïðàâî êîãà äà ïóñêà ëîâöèòå â ãîðèòå è ïîëÿòà

ня сроковете за ловуване
на дива свиня. Заповедта
ще се издава както и досе-
га след съгласуване с ми-
нистъра на околната среда
и водите, по предложение
на изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция
по горите или на изпълни-
телния директор на Българ-
ската агенция по безопас-
ност на храните. Обжалва-
нето на заповедта няма да
спира нейното изпълнение.

От БСП подкрепиха про-
мените, но депутатите Фи-
лип Попов и Драгомир
Стойнев отбелязаха, че уп-
равляващите са "проспали
превенцията". "Бързаме с
този закон да влезе ведна-
га в сила. Ние го подкрепя-
ме, той принципно е добър
- като текстове, но не е нав-
ременен", каза Попов. "Ние

не предприехме абсолютно
никакви мерки, освен да
построим една телена огра-
да, нито предупредихме сто-
паните в Северна България,

нито им забранихме да отг-
леждат свине, нито предп-
риехме някакви мерки да
има нужните екарисажи",
заяви Стойнев. ç
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Парламентът въведе санкции
за нарушения на правилата за
цените на роуминг услугите в Ев-
ропейския съюз. Депутатите при-
еха на второ четене промени в
Закона за електронните съобще-
ния, предаде БТА. От 15 май
2019 г. са в сила нови правила,
ограничаващи цените, които дос-
тавчиците на съобщителни услуги
с номера могат да налагат на
потребителите за мобилни и фик-
сирани гласови и текстови съ-
общителни услуги в рамките на
ЕС. С промените в Закона за
електронните съобщения се це-
ли своевременно да се въведе
система от ефективни, пропор-
ционални и възпиращи санкции
за нарушение на тези правила.

Предвидени са санкции за
нарушение на изискването дос-
тавчиците да не прилагат цени
на дребно (без данък върху до-
бавената стойност) за потреби-
тели на регулирани съобщения
в рамките на ЕС, надвишаващи
0,19 евро цента на минута за
повиквания и 0,06 евро цента
за текстови съобщения. За та-
кива нарушения ще се налага
имуществена санкция от 20 000
до 400 000 лева.

Също така са предвидени
санкции за доставчиците за неп-
редоставяне на информация от
значение за националния регу-
латорен орган за упражняване
на регулаторните правомощия по
отношение на цените на дребно
на регулирани съобщения в рам-
ките на ЕС, както и за непре-
доставяне на преддоговорна ин-
формация на крайните потреби-
тели. За нарушаване на разпо-
редбите за предоставяне на ин-
формация на потребителите за
тарифите е предвидена санкция
от 500 до 5000 лева. ç

"За индустрията въпро-
сът дали идва криза не
стои - всъщност кризата
дойде", заяви пред БНР
председателят на Асоциа-
цията на индустриалния
капитал Васил Велев. "За
юни статистиката отчете
спад на износа с 6,4%.
За юни и юли отчете спад
на индустриалното произ-
водство. Стопанската
конюнктура за август е -
3,1%. За пръв път от
много време несигурност-
та изпреварва проблема
с човешките ресурси",
посочи Велев в интервю
за предаването "Преди
всички" на програма
"Хоризонт". "И в машинос-
троенето, и в електротех-
никата, и в текстил и
облекло, в производство-
то на мебели, на метали
имаме спад в продажбите
и то от месеци. Очакваме
за цялото трето тримесе-
чие спад на индустриал-

Èíäóñòðèàëöèòå: Êðèçàòà äîéäå!
Â ìàøèíîñòðîåíåòî, â åëåêòðîòåõíèêàòà, â òåêñòèë è îáëåêëî, â ïðîèçâîäñòâîòî
íà ìåáåëè è íà ìåòàëè èìà ñïàä â ïðîäàæáèòå, è òî îò ìåñåöè, îáÿâè Âàñèë Âåëåâ

О Б Я В А
Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис ІІІ" - София, обявя-

ва конкурс за длъжността "професор" в област на висше образование 7. Здравеопаз-
ване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
"Обща хирургия" с допълнително изискване: кандидатите да притежават специалност
"гръдна хирургия"  за нуждите на Клиника по хирургия и специалност "Неврология" за
нуждите на Клиника по неврология.

Подаване на документите в канцеларията на болницата 2 месеца след обнарод-
ване в Държавен вестник на адрес гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 108,
ет. 4. Телефони за връзка 932 24 85; 932 24 27

Ñëåä 10 ãîäèíè îòíîâî ñìå íà 37-î ìÿñòî â ñâåòà ïî èêîíîìè÷åñêà ñâîáîäà

Áúëãàðèÿ âå÷å ùå
ìîæå äà ãëîáÿâà
ïðè íàðóøåíèÿ â
ðîóìèíãà â ÅÑ

О Б Я В А
На основание: чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавна собственост (ЗДС),

чл. 13 и чл. 51 от ППЗДС и Заповед  № 663/12.09.2019 г. на Ректора,
ВСУ "Любен Каравелов",

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ:
Част от първи приземен етаж на студентско общежитие, бл. 5 с вход от юг - 868 кв. м

Начална тръжна наемна цена - 2667,36 лв. без ДДС и прилежаща открита площ: 135 кв. м
Начална тръжна наемна цена на открита площ - 122,85 лв. без ДДС;

УЧАСТНИЦИ В ТЪРГА - юридически и физически лица.
ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ -  в размер на - 300 лв., внесени в сметка с IBAN BG 90 BNBG

9661 3300 1461 01, БНБ - Централно управление BIC: BNBGBGSD
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - се предоставя на всички заинтересовани лица след запла-

щане на такса в размер на 100 лв.
ОГЛЕДИ НА ОБЕКТИТЕ - всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ - не по-късно от 15,00 часа на 15.10.2019 г.

в деловодството на училището.
ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 16.10.2019 г. от 10.00 часа в административната сграда на

ВСУ "Л.Каравелов", гр.София, ул. "Суходолска" № 175, ІІІ ет. - заседателна зала.
Информация на тел. 02/80 29 180

България се изкачва бав-
но в класацията "Икономи-
ческата свобода по света"
на канадския институт
Fraser, като в последното му
издание за 2019 г. тя заема
37-о място от 162 държави
и територии, на фона на
46-то място само преди го-
дина. Използваните данни
в изследването са за 2017
г. Тази висока позиция
всъщност е връщане на то-
ва най-високо място от 2009
г., когато е пак на 37-о мяс-
то. От 2009 до 2015 година
има влошаване, а от 2015 г.
се наблюдава обръщане на
тенденцията.

Няма изненади в под-
реждането на лидерите по
икономическа свобода и та-
зи година - на първите мес-
та се нареждат Хонконг (със
стойност на индекса 8,91 от
възможни 10), Сингапур
(8,71) и Нова Зеландия (8,5),
а челната десетка се допъл-
ва от Швейцария, САЩ, Ир-
ландия, Обединеното крал-
ство, Канада, Австралия и
Мавриций, като всички  са

Гражданите на 53 стра-
ни, сред които и България,
ще могат от 1 октомври да
посещават Санкт Петербург
и Ленинградска област с
електронна виза, пише РИА
Новости. Облекчението е
част от поетапното въвеж-
дане на електронната виза
за цялата територия на Ру-
сия, което трябва да стане
факт от 1 януари 2021 г. До-
сега с електронна виза мо-
жеше да се отиде в Далеч-
ния изток и Калининград,

със стойност на индекса
над 8. На другия край на
класацията са Венецуела,
Либия и Судан, като пове-
чето от страните на дъното
са в условия на гражданс-
ка война, тежка икономи-

търговия и регулации.
През тази година Бълга-

рия е на 37-о място от 162
държави и територии, като
се е изкачила с девет места
в рамките на една година.
Точно над нея се нареждат

Ïúòóâàìå çà Ñàíêò Ïåòåðáóðã
ñ åëåêòðîííà âèçà

като режимът беше въведен
през лятото.

Желаещите да ползват
електронната виза трябва
да попълнят информация за
себе си на сайта на външ-
ното министерство на Ру-
сия не по-късно от 4 дни
преди пътуването. Елект-
ронната виза важи 30 ка-
лендарни дни, като позво-
леният престой в страната
е не повече от 8 дни. За
издаването на визата не се
искат такси. ç

ното производство в
страната", добави още
Велев.

Според него има два
начина на поведение - да
се правим, че нищо не се
случва, за да не се свива
допълнително потреблени-
ето и оттам да не се
усилва допълнително
кризата, другото - да се
каже честно на хората да
бъдат по-разумни. Запи-
тан дали ще се стигне до
рецесия в България,
Васил Велев отговори:
"Когато индустрията
тръгне надолу, икономика-
та е инертна, процесите
се развиват бавно, но
посоката е тази". След
големия харч за изтреби-
тели може да се окаже в
един момент, че ERM II
ще се отдалечи поради
голям дефицит, ако не се
вземат своевременно
мерки, изказа мнение
председателят на Асоциа-

цията на индустриалния
капитал.

От МТСП е поискана
подкрепа за експортно
ориентираните компании,
при които има проблем.
Време е да се действа,
няма какво да чакаме,
категоричен е Велев. По
думите му очакваната
помощ от държавата е за
десетки хиляди работни

места: "Не са огромни
средства и те безалтер-
нативно трябва да се
намерят. Не трябва да
допускаме грешката от
миналата криза, когато
не подкрепихме предпри-
ятията. Надяваме се тази
да не е нито толкова
дълбока, нито толкова
дълга - няма такива
предпоставки". ç

ческа криза или и двете.
Индексът "Икономическа

свобода по света" комбини-
ра множество индикатори,
които изграждат пет подин-
декса - размер на правител-
ството, правна система и за-
щита на правата на собст-
веност, стабилни пари, сво-
бода на международната

Испания и Швеция, а под нея
- Израел и Белгия. Общият
ръст в стойността на индек-
са е 0,12 - от 7,43 до 7,55. За
сравнение, в първата годи-
на, в която страната участ-
ва - 1985, стойността му е
била 5,27. Въпреки номинал-
ното подобрение на Бълга-
рия в индекса на Fraser тази

година обаче, последното де-
сетилетие като цяло е тако-
ва на стагнация на икономи-
ческата свобода в страната,
и битката за нейното подоб-
рение не бива да бъде изос-
тавяна. ç
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Ôàëøèâèÿò „øïèîíñêè" ñêàíäàë íå çàùèòàâà,
à çàñòðàøàâà íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò

От няколко дни държа-
вата се тресе от т. нар. шпи-
онски скандал.

С белезници (като сви-
детел!) за разпит в Специ-
ализираната прокуратура
бе отведен Юрий Борисов
- журналист, интелектуалец
и общественик.

Бяха задържани и раз-
питвани активисти на Наци-
онално движение "Русофи-
ли", в което членуват бъл-
гарски граждани с различ-
ни политически убеждения.

Всичко това - по един де-
монстративен начин, в гру-
бо нарушение на основни

права и свободи, закрепени
в Българската конституция:

- Свободата на съвестта
и словото;

- Свободата на възгледи-
те и убежденията;

- Правото на свободно
сдружаване на български-
те граждани.

Въпреки обясненията на
прокуратурата, че не се
преследват идеи, а датата
9 септември била избрана
случайно, повече от ясно е,
че в България се възраж-
дат авторитарни властови
рефлекси и политически
репресии срещу неудобни-

Шестнадесетият
национален събор на
приятелите на Русия
в България, органи-
зиран съвместно от
Национално движе-
ние "Русофили" и
Община Казанлък,
ще се проведе на 14
септември 2019 г.
(събота) край язовир
"Копринка", в подно-
жието на легендар-
ния връх Шипка.

Тази година събо-
рът е посветен на 140-
годишнината от уста-
новяването на дипло-
матически отношения
между България и Ру-
сия.

Всяка година през
втората събота на сеп-
тември за участие в
събора край язовир
"Копринка" се събират
около 15 хиляди почи-
татели на руската кул-
тура и радетели за

XVI Íàöèîíàëåí ñúáîð íà ïðèÿòåëèòå íà Ðóñèÿ
българо-руско приятел-
ство от всички краи-
ща на нашата страна,
както и руски гражда-
ни, живеещи в Бълга-
рия.

Основни акценти от
програмата тази годи-
на ще бъдат:
� Поклонение пред

Паметника на свобода-
та на връх Шипка, 9:00
-10:00 часа.
� Поднасяне на

цветя пред паметника
на ген. Скобелев в Ка-
занлък, 10:00 часа.
� Концерт на лау-

реатите на VI национа-
лен фестивал на рус-
ката поезия, песен и
танц "Пусть всегда
будет солнце", 9:30 -
13:00 ч.
� Награждаване

на победителите в
конкурса "Обичам мо-
ята Родина", 11:45 -
12:00 ч.

� Официално отк-
риване на събора,
13:00 - 13:50 ч.
� Художествена

програма с участие на
български и руски ар-
тисти и състави, 14:00
- 17:00 часа.

За доброто настро-
ение на присъстващи-
те е предвидена бога-
та културна програма
с участието на оркес-
тър "Плам", Ана-Мария,
Христо Кидиков, група
"Грамофон".

Гост на програмата
ще бъде Сергей Широ-
ков - заслужил деятел
на културата на Мос-
ковска област.

Сред официалните
гости ще бъдат: Нико-
лай Земцов - депутат в
Парламента на Руска-
та федерация, член на
Комисията за развитие
на гражданското об-
щество и по въпроси-

те на обществените и
религиозните обедине-
ния; Ги Метан - депу-
тат в Женевския пар-
ламент, председател на
Руско-швейцарската

търговско-промишлена
палата; Андрей Зарен-
ков - ръководител на
неправителствената
организация "Естония
без нацизъм".

Очакват се привет-
ствия от президента и
министър-председате-
ля на Република Бъл-
гария, от патриарха на
БПЦ и други.

Â ñâîÿ Äåêëàðàöèÿ ñòîëè÷íèòå ñîöèàëèñòè àëàðìèðàò, ÷å áúëãàðî-ðóñêèòå îòíîøåíèÿ áèâàò
ñàáîòèðàíè â íàâå÷åðèåòî íà ðåàëèçàöèÿòà íà ñòðàòåãè÷åñêèòå åíåðãèéíè ïðîåêòè

те и несъгласните с управ-
ляващите.

Този фалшив скандал не
защитава, а застрашава на-
ционалната сигурност на
Република България и прес-
ледва следните цели:

- Предизборно отклоня-
ване на общественото вни-
мание от социално-иконо-
мическите проблеми;

 - Преразпределение на
ресурси и икономическа
власт;

- Съзнателно разделе-
ние и противопоставяне на
българските граждани;

- Саботаж на българо-

руските отношения след
техния рестарт на най-ви-
соко равнище и в навече-
рието на реализацията на
стратегически енергийни
проекти;

- Пореден опит за демо-
низация на Русия в очите
на българите след скандал-
ната Декларация на МВнР
по повод 75 години от Ос-
вобождението на Източна
Европа от нацизма;

Градската конференция
на БСП категорично се про-
тивопоставя на политичес-
ките гонения и ще отстоява
правото на Република Бъл-

гария самостоятелно да
формира и провежда своя-
та външна и вътрешна по-
литика, съобразно нацио-
налния интерес.

Ние, делегатите на Град-
ската конференция на БСП,
предупреждаваме, че уп-
равлението на ГЕРБ въвли-
ча България в опасни кон-
фликти с непредвидими
последици, които противо-
речат на обществения кон-
сенсус за балансирана по-
литика в днешния многопо-
люсен свят.

София, 11 септември
2019 г.

Снимка Пресфото БТА
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Íèêîëàé Õàéòîâ - ðèöàðÿò
íà áúëãàðñêèÿ äóõ

България е родина на
одарени люде. Те са
национален капитал; ала
това духовно богатство е
по-ценно при щастливо
съчетание на талант с
непоколебима гражданска
позиция и добродетелен
характер. Възхищават ме
даровити люде с постоян-
ство и твърди като скала
убеждения. "Остаряват
хора и дървета; падат
дни, нощи, листа и дъжд;
неизменен в есента и
летото, камък, ти оставаш
все същ!" (Атанас Далчев).

Тия думи сякаш са
изречени за Николай
Хайтов, който е съчетание
на изключително дарова-
ние с твърда и последова-
телна позиция в защита на
българския национален дух.
Писателят се изповядва:
"Моето постоянно агрегат-
но състояние е национа-
лист". Затова бе осенен от
рядко случващото се за
голям творец щастие -
приживе да получи заслу-
жени най-високи почести и
признание.

Предстоеше изборът му
за член на Българската
академия на науките.
Срещнах се с изявени ака-
демици. С някои от тях
Хайтов влизаше в открити
сблъсъци по теми от близ-
кото и далечното минало и
на съвремието. Особено
остър бе спорът им във
връзка с неговата мисия
да се издири гробът на
Васил Левски. Приятно се
впечатлих, когато и негови
опоненти категорично се
изказаха за безспорните
му творчески и научни
качества, поради което
твърдяха, че избирането
му за член на БАН е чест
за най-високата българска
научна институция.

Днес никой не спори,
че Николай Хайтов е
сред класиците на
българската литерату-
ра. Камък на народ-
ностния дух.

От "Съперници" (1957) и
"Искрици от огнището"
(1959) до близо 40-те
книги! Сред тях и блестя-
щите "Диви разкази"…

Може ли да си предс-
тавим небивалия подем на
българската кинематогра-
фия без сценариите му,
телевизионната поредица
"Семейство Калинкови",
филмите "Краят на песен-
та", "Козият рог", "Ламята",

"Дърво без корен", "Мъжки
времена", "Капитан Петко
войвода", "Орисия"…

"Козият рог" е сред най-
гледаните български
филми. Големият режисьор
Методи Андонов и талант-
ливият актьорски екип
начело с Катя Паскалева и
Антон Горчев пресъздават
по неповторим начин
Хайтовите герои. Казвали
са ми, че в едно квартал-
но кино на испанската
столица филмът дълго е
прожектиран при пълен
салон. По "Козият рог"
композиторът Красимир
Кюркчийски и балетмайс-
торът проф. Петър Люцка-
нов сътвориха един от
най-вълнуващите спектакли
в българския балет.

След незабравимите
премиери на "Капитан
Петко войвода" и "Мъжки
времена" авторът, режи-
сьорите и актьорите се
радват на възторжени
срещи в цялата страна.
Пиесите "Пътеки", "Лодка в
гората", "Кучета", "Празни-
кът", "Ламята"… продължа-
ват да поддържат несек-
ващ зрителски интерес.

Впечатляващи са
трудолюбието и творчес-
ката воля на писателя.
Чрез своя герой аго Асан
Мешов Хайтов се изпо-
вядва: "Най-лошо е,
синчо, че сърцето ме
тегли нещо да върша, да
мърдам, да копам, да
кося, а ногите не държат,
кръста не държи, не смея
да се наведа, че не мога
да стана… Като спре да
ме тегли сърце за работа

сигурно на другия ден ще
мра…"

Забележителното
творчество на Николай
Хайтов заслужено му
отрежда място сред
първенците на българската
култура. Защото е олицет-
ворение на оригинална и
възвишена мисъл и вдъх-
новена художествена
защита на всичко родно.

За пръв път срещнах
името на писателя през
50-те години на миналия
век. Бях чел негови допис-
ки, литературни скици на
трудови хора, разсъжде-
ния за исторически съби-
тия. Те подсказваха, че
авторът им е способен
журналист. Но едва ли
тогава сме си представя-
ли, че само след няколко
години творчеството на Н.
Хайтов ще е явление в
съвременната литература.

Запознахме се в нача-
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лото на 60-те години,
когато стана сливенски
зет. Заедно с красивата
си и интелигентна съпру-
га, преводачката Жени
Божилова, бяха на посе-
щение в Сливен. Николай
Хайтов вече шеметно
навлизаше в българската
белетристика. Много
негови ярки разкази се
драматизираха и оживява-
ха по сцените на софийс-
ките и на почти всички
театри в страната. На
националния преглед на
българската драма и
театър постановките на
"Пътеки" и "Лодка в гора-
та" бяха посрещнати най-
ласкаво от вещи ценители
на изкуството.

Николай Хайтов
имаше невероятното
чувство да усеща
пулса на живота
и да откликва с ясна
позиция и конструктивно
предложение по важни
проблеми. Издаването на
неговата книга "Хайдути"
съвпадна с мащабния
научноизследователски
проект за отбелязване на
историческите заслуги на
първите смели борци
срещу турската робия и с
Националния фолклорен
събор за прослава на
хайдутството на прочутото
сборище Агликина поляна
в Сливенския балкан.

Най-живи са спомените
ми от съвместната работа
с Николай Хайтов през 70-
те години. Предложих му
и той се съгласи да огла-
ви Столичния съвет за
култура. Рядко съм сре-
щал деец, който проявява
на обществена длъжност
енергията и вдъхновение-
то, с които се отличаваше
работата на Н. Хайтов.

Дългогодишен редактор на
списание "Родопи", Нико-
лай Хайтов внесе аргумен-
тирано предложение да
издаваме списание "Со-
фия", на което стана
главен редактор. Още
първите книжки привляко-
ха вниманието на широки
обществени среди. Списа-
нието се превърна в
извор на новаторски идеи
за културното и икономи-
ческото развитие, за
градоустройството на
столичния град, както и за
популяризиране делото на
най-заслужили негови
строители от миналото и
съвременността.

След няколко години
Хайтов настоя, поради
голямата си заетост, да
потърсим друг главен
редактор. Дълго обсъждах-
ме кой би бил най-подхо-
дящ да го замести. Спрях-
ме се на Стефан Продев.
Той вече беше написал
"Фред, или Пролетта" и
други бележити творби.
Лозан Стрелков, дългого-
дишен директор на БТА,
ме покани да обсъдим
възможности за разшире-
ние на сградата, без което
е трудно агенцията да
изпълнява задачите си на
основен информационен
източник. Помолих го да
ми посочи работното
място на Стефан Продев.
Лозан Стрелков взе да
хвали журналиста: "Агенци-
ята работи на печалба
главно поради големия
интерес и многохилядния
тираж на списание "Пара-
лели". Учудих се, когато
видях Продев да чука на
пишещата машина в малка
стая в приземния етаж,
която нямаше дори про-
зорци. Казах на Стрелков,
че искаме да го привлечем
за главен редактор на
списание "София".

- Дума да не става,
няма с кого да го заменя.

- Едва ли е така -
засмях се, - като виждам
при какви условия създа-
ва списанието, от което
печелите най-много.

И така, Стефан Продев
оглави списание "София" и
заработи заедно с Хайтов
в рядко срещано творчес-
ко съдружие.

Председателят на
Столичния съвет за култу-
ра Николай Хайтов в
продължение на месеци
посети десетки предприя-
тия, разговаря със стоти-
ци труженици, запозна се
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с работата на библиотеки-
те, с проявите на худо-
жествена самодейност и
клубовете за култура в
предприятията, с издава-
ните вестници и малоти-
ражки. В Дома на киното,
на разширено заседание
на Столичния съвет за
култура, в присъствието
на министри, директори
на предприятия и видни
стопански и културни
дейци Хайтов изнесе
доклад, който прикова
вниманието на всички.
Направи ценни предложе-
ния за обогатяване на
културната дейност сред
работническите колективи,
призова националните
културни институти и
творчески съюзи да бъдат
по-чувствителни към
духовните потребности на
трудовите хора.

През тези години
софийското градско ръко-
водство изгради много
жилища и ателиета за
художественотворческата
интелигенция. Насърчаваха
се творби, посветени на
историята и съвременния
динамичен живот на
столицата. Решихме да се
присъжда и ежегодна
голяма награда на София
за литература.

Нейни носители стана-
ха Нобеловият лауреат
Михаил Шолохов, акаде-
миците Георги Карасла-
вов, Емилиян Станев,
Венко Марковски, Елиса-
вета Багряна. Преди
връчване на наградите с
Н. Хайтов посещавахме
бъдещите лауреати и с тях
обсъждахме не само
сценария за тържеството,
но и проекти за издаване
на техни творби. Няма да
забравя с какво уважение
и топлота големите бъл-
гарски творци се отнасяха
към Николай Хайтов.

Бяхме във вилата на
акад. Георги Караславов в
Драгалевци. И друг път съм
идвал в спретнатата къща,
потънала в зеленина,
поддържана от агрономка-
та Дана Караславова. Като
благодари за честта,
застаряващият класик на
литературата заразказва
спомени от дългия си
живот. Учител в Казанлъш-
кото педагогическо учили-
ще му е бил Тодор Павлов.
Поради бедност не успява
да завърши агрономство в
Чехия. Много млад, още
през 30-те години навлиза
в редиците на лявата
интелигенция. От това
време са и уврежданията
на здравето му. Бай Георги
беше почти неподвижен.
Болежките му бяха следст-
вие от побои по време на
митинг на прогресивни
граждани и антифашисти,
на който е говорил Алек-
сандър Малинов. На същия
митинг големият държавник
получава сърдечен удар и
умира, без да довърши
речта си. "Върху гърба ми

се стовариха тежки удари
със сопа, бяха ми счупени
гръбначни прешлени. Какво
съм преживял, само аз си
зная… Докато бях по-млад,
ходех, макар и бавно.
Тътрех си краката. Но вече
съм почти неподвижен.
Дано е жива кака ви Дана,
да ми помага и се грижи
безропотно за мен…"

Приключвайки разказа
си, каза: "Ех, Николай,
Николай, и ти много
преживя. Какъв ли не те
изкараха. Пък и тогава не
беше още изявен писател.
Трябва да си благодарен
на Орлин Василев. Той
привлече нашето внима-
ние; убеждаваше ни колко
си способен. Разказваше
с каква помия и заплахи
те обливат. Сега вече се
радваш на почести и
добър живот. Нареди се
сред големите писатели.
Но винаги съм се учудвал
на твоята незлобивост. Не
зная да си търсил отмъ-
щение. Постъпи много
правилно, че забрави тези
тегоби, отдаде се на
дарбата си. И ето те сега
на върха…" Николай
слушаше и от време на
време пускаше своята
характерна усмивка. Само
част от едната му устна
леко се надигаше. Не
правеше коментар за
униженията, на които е
подлаган.

Изминаха няколко
години. На два-три пъти
Николай уж между другото
подхвърляше: "Не смяташ
ли, че вече трябва да се
оттегля… Много ми ста-
на…" Отвръщах: "Нали ти
намерихме заместник за
списание "София"?". "Да,
ама аз имам големи
задължения в Творческия
фонд на Съюза на писате-
лите." Председателят акад.
Пантелей Зарев нямал
желание да се занимава с
битовизмите на писатели-
те, с поддържането на
материалната база. "Всич-
ко е оставил на мен…" По
това време към Творчес-
кия фонд на СБП наистина
бяха съсредоточени много
интереси. Завистливци
измисляха поводи, за да
злепоставят Хайтов. Едни
го ревнуваха, други негоду-
ваха, че не ги подпомага
щедро от Творческия фонд.
Неуморен в злобата си
среден писател, който
претендираше за неговото
място в Столичния съвет
за култура, ми дотягаше с
"информация" за Хайтов.
Николай търпеше, не
обръщаше внимание на
злепоставянето.

Покани ни в дома си
заедно със съпругата ми.
Жени беше приготвила
вкусна вечеря. Николай
ме помоли да отидем в
кабинета му. Зад бюрото,
в голям шкаф, бяха подре-
дени десетки папки.
Извади една от тях:
"Всичко това мене чака.
Трябва да го преработя в
книги, сценарии, статии…

Започваше да говори, че
България е длъжна да
съхрани това най-ценно
богатство; в бъдеще,
когато водата и дървеси-
ната ще бъдат като злато-
то, страната ни ще има на
какво да се уповава.
Професията му на лесни-
чей, дългогодишната му
работа в горските стопан-
ства на Родопа и Рила
очевидно бяха превърнали
любовта му към природа-
та в смисъл на живота му.
В ония години понятията
екология, защита на
природата, на редките
видове, устойчиво разви-
тие, бяха далеч от общест-
веното внимание. Това
възмущаваше писателя.
Той написа забележител-
ната книга "Бодлите на
розата". Днес има много
радетели на екологическа
защита, няколко екологи-
чески партии, но малцина
знаят, че Николай Хайтов
първи изрече най-силни
думи в защита на българс-
ките природни ценности.
Той може би запали на
тази тема и Георги Джага-
ров, за да напише пиеса-
та "Тази малка земя", в
която страстно воюва
срещу безогледното
застрояване на плодород-
ната българска земя.

Николай Хайтов
неуморно диреше
извори за българската
история и оригинални
писания на
стари автори.

Веднъж ми показа
папка и каза, че съдържа-
нието й е безценно.
Ставаше дума за "Споме-
ни от царско време" на
Добри Ганчев. Хайтов има
голяма заслуга книгата да
стане публично достояние.
Години наред търсеше
записките на Панайот
Хитов. След "Моето пъту-
ване по Стара планина", в
условията на свободна
България в Русе, вече

Íèêîëàé Õàéòîâ - ðèöàðÿò
íà áúëãàðñêèÿ äóõ

Кажи ми как да се опра-
вям? Нали разбираш
защо искам да бъда
освободен поне от задъл-
женията ми в Столичния
съвет за култура?" Можех
ли да не го разбера. Та
той сподели всичко това,
както се казва, по друж-
ба. И нашата дружба
продължи без прекъсване
до края на дните му.

С Николай обсъждахме
кой да го замести в
Столичния съвет за култу-
ра. Спряхме се на поете-
сата Лиляна Стефанова. В
градския партиен комитет
дойде и Людмила Живко-
ва, която наскоро бе
избрана за председател
на Комитета за култура -
на мястото на поета
Павел Матев.

"Наистина Лиляна е
подходяща. Тя, освен че
пише много добре, е и оп-
равна" - отсече Людмила.

Винаги съм се
впечатлявал от
невероятната
гражданска
чувствителност
на Н. Хайтов.

През 70-те години
университетският профе-
сор Мирослав Янакиев
публикува статия, в която,
ратувайки за чист българ-
ски език, се изказваше
против диалектите. Хайтов
влезе в лют публичен
спор. Написа книгата
"Вълшебното огледало".
Без да е учен филолог,
обосновано отстояваше
разбирането, че диалекти-
те не ощетяват, а обогатя-
ват езика, че пренебрежи-
телното отношение към
различните говори и
абсолютизирането на
някои правила в литера-
турния език го умъртвяват,
а не го развиват. В про-
дължение на месеци беше
отдаден на този спор.

Щом чуеше думите
гора, вода, природа,
Хайтов се оживяваше.

грамотен, старият войвода
оставя спомени. Според
Хайтов тяхното издаване
би било историческо и
културно събитие. Ходи по
следите на записките,
рови се къде ли не, ала
не ги откри. През послед-
ните месеци на живота си
сподели: "С нея, както и с
други нереализирани
творчески замисли, ще
легна в земята".

Неутолимата жажда на
Н. Хайтов да има свой
прочит, свое тълкувание и
обяснение за исторически
събития и личности,
определили националната
ни съдба, може би трябва
да обясни неукротимата
му страст да дири къде е
погребан Левски. Това е
цяла епопея. Издаде и
книги за гроба на Левски,
докрай ратуваше за
истината.

Посети ме в Министер-
ския съвет и разпалено
ми заговори, че е по
следите на един факт,
който ще слиса обществе-
ността и ще се превърне
в национално събитие. С
голям интерес изслушах
тирадата му за гроба на
Левски. Разтвори обемис-
та папка, заизважда
документи, публикации
отпреди десетки години,
записки и спомени на
живели преди век. Разб-
рах, че е решил докрай да
се бори, за да докаже
своята правда. Беше
събрал данни, които
уличават археолога Ста-
мен Михайлов в злоумиш-
лено покриване на чувал
с кости на покойник,
намерени в подножието
на олтара на църквата
"Света Петка Самарджий-
ска". Това станало през
1956 г., когато се изгражда
административният център
на столичния град. Нико-
лай Хайтов убедено твър-
деше, че това са костите
на Апостола.

Учени историци, пред-
вождани от проф. Николай
Генчев, започнаха да го
обвиняват, че пак се бърка
в работи, които не разби-
ра. Направено бе внуше-
ние, че навлиза в светая
светих на няколко българс-
ки историци, които имаха
самочувствието, че темата
за Левски може да бъде
разработвана, осветлявана
и публикувана единствено
от тях. Спорът между Хай-
тов и историците доби об-
ществена гласност. Заедно
с акад. Ангел Балевски -
председател на БАН, пре-
ценихме, че е потребно да
се организира широка
обществена дискусия.
Натоварихме подпредседа-
теля на академията, исто-
рика академик Николай
Тодоров, да ръководи
няколкодневните спорове
в Националния археологи-
чески музей. Протоколите
се обсъдиха в Президиума
на БАН, който стигна до
заключението: има народ-
ни предания и някои
научни данни, че в църква-
та "Света Петка Самар-
джийска" е възможно да е
бил погребан Васил Левс-
ки. Решението на най-
висшата научна институ-

От стр. 7

На стр. 17
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Тя заяви, че рядко е
номинирана за награди,
а филмите с нейно учас-
тие често получават
критични отзиви и едва
години по-късно стават
култови.

"Много неща, които

правя, започват да се
харесват по-късно", каза
тя в интервю за радио
"Сириус ХМ". Като при-
мер Дънст даде "Мария-
Антоанета" и "Убийстве-
ни мадами".

"Може би не играя

"Нетфликс" приключи
прослушванията на актьо-
ри за своя най-нов филм
"Блондинка", който разказ-
ва историята на незабрави-
мата Мерилин Монро.
Снимките се очаква да за-
почнат в най-скоро време в
Ел Ей, съобщава "Холивуд
Рипортър".

Главната роля във фил-
ма ще бъде изпълнена от
Ана де Армас. Освен нея в
лентата ще се снимат Боби
Канавале, Ейдриън Броуди,
Лили Фишър, Джулиана
Никълсън. Режисьор и сце-
нарист на продукцията е Ен-
дрю Доминик.

В основата на сюжета е
романът на Каръл Оутс за
личния живот на Мерилин
Монро. Филмът разказва за
ослепителната блондинка и
нейната творческа кариера
през 50-те и 60-те години
на миналия век, когато тя е
на върха на славата.

Ана де Армас ще играе Мерилин
Монро в „Блондинка“

The Resurrection of Christ,
както е наречена продукци-
ята, се съсредоточава вър-
ху времето от третия час
на Разпети петък до деня
на Възкресението - неделя.
На фокус са събития, за ко-
ито рядко се е говорило във
филмите.

Актьорският състав, как-
то и реквизитът са същите
като в предния филм на
Мел Гибсън - "Страстите
Христови" от 2004 г.

Тогава Христо Шопов
получи много добри оцен-

Мел Гибсън отново снима
филм за Христос

ки за играта си, а самата
продукция беше номинира-
на за "Оскар" в три катего-
рии.

В ролята на Иисус и в
новия филм ще е Джим Ка-
вийзъл, Мая Моргенщерн
ще изиграе пак неговата
майка - Богородица. "Ня-
кои неща ще шокират зри-
телите", споделя Кавийзъл.
"Това ще е най-големият
филм в историята. Възкре-
сението е огромна тема.

Стремим се да я пока-
жем по един убедителен и

Кирстен Дънст: Холивуд
ме игнорира

достатъчно добре?",
предположи актрисата,
прочула се с "Обречени
да умрат" и поредицата
"Спайдърмен".

Актрисата печели
"Златен глобус" в начало-
то на своя творчески път

през 1994 г. за участието
си в "Интервю с вампир",
където партнира на холи-
вудските любимци Том
Круз и Брад Пит. За
участието си във филма
на датския режисьор Ларс
фон Триер "Меланхолия"

тя е отличена с наградата
на кинофестивала през
2011 г.

Все пак Кирстен
Дънст получи признание-
то на Холивуд. Тя се
сдоби със своя звезда на
Алеята на славата.

поучителен начин, за да до-
несем светлина и да избег-
нем странните моменти."

Самият Мел Гибсън до-
бавя, че няма как един та-
къв филм да бъде просто
описание на онова, което
всички можем да прочетем
в Новия завет. Интерпре-
тацията води към изслед-
ване и търсене на по-дъл-
бок смисъл и съдържание.

Продукцията е с бюджет
от 20 млн. долара и трябва
да се появи в кината дого-
дина около Великден.

Мерил Стрийп посяга към
досиетата от Панама

Компанията Netflix пуб-
ликува първия си трейлър
за драмата "Досиетата от
Панама". Главните роли се
изпълняват от Мерил
Стрийп, Гари Олдман, Ан-
тонио Бандерас. Действи-
ето се развива около сек-
ретните документи на па-
намската юридическа фир-
ма Mossack Fonseca, които
скандално изскочиха в
пресата.  Компанията зап-
литала незаконни финан-
сови схеми, помагайки на
милиардери и политици да
се спасят от данъци.

В основата на сцена-
рия е книгата на Джейк
Бернщайн "Светът на тай-
ните: разследване на па-
намски документи за не-
законни парични мрежи и
глобалния елит". С адап-
тацията се заема сцена-
ристът Скот Бьорнс.

По линията на сюжета
мошеничества в сферата на

Актрисата Скарлет Йо-
хансон засвидетелства подк-
репата си за режисьора Уди
Алън, заявявайки, че му вяр-
ва и е готова отново да рабо-
ти с него. Редица звезди на
киното се дистанцираха от
Алън, след като на фона на
движението "Аз също" осино-
вената дъщеря на режисьора
Дилън Фароу напомни, че в
детството си е била жертва на
сексуално посегателство от не-
гова страна.

Сред знаменитостите, ко-
ито публично изразиха съжа-
ление, че са работили с Уди
Алън, бяха актьорите Тимъ-
ти Шаламе, Колин Фърт и
Майкъл Кейн и режисьорка-
та Грета Гъруиг.

"Обичам Уди. Вярвам му
и бих работила отново с не-
го", казва Скарлет Йохансон
в интервю за "Холивуд ри-
портър".

Актрисата допълва, че  не-
веднъж е разговаряла откро-
вено с режисьора за обвине-
нията срещу него и че той
поддържа невинността си, съ-
общават Асошиейтед прес и
Франс прес, цитирани от
БТА.

Уди Алън има съществен

Скарлет Йохансон
вярва в Уди Алън

принос за кариерата на Скар-
лет и издигането й до върхо-
вете на Холивуд. Йохансон,
която наскоро беше обявена
от сп. "Форбс" за най-скъпоп-
латената актриса в света, се
е снимала в три филма на
Алън - "Мач Пойнт" (2005),
"Сензацията" (2006) и "Вики
Кристина Барселона" (2008).
Неотдавна звездата на френ-
ското кино Катрин Деньов съ-
що се обяви в защита на Уди
Алън, припомня Франс прес.
"Трябва да правим разлика
между кинодееца и човека",
заяви актрисата.

застраховането разкрива
вдовицата Мерил Стрийп.

Става дума за афера на
юридически партньори от
Панама Сити, които не-
законно използват светов-
ната финансова система.

В лентата се снимат
също Дейвид Швимер,
Джефри Райт, Робърт Пат-
рик.
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Кийра Найтли иска да е актриса
още на 3 години
Между клишето и истината
за Япония

Мрачен и неприятен
стереотип, но все пак
такъв, на който може
би е добре да се обър-
не внимание. Често се
говори за изключител-
ния работохолизъм на
японците и как той ги
изтощава дотолкова, че
да пожелаят да сложат
край на живота си. За
разлика от нашата
християнска вяра, за
която самоубийството е
грях, според самурайс-
кия кодекс на честта то
е достоен начин да
напуснеш този свят.

И макар в това да
има известна доза
истина, нещата бързо
се променят към по-
добро - въвеждат се
нови празници и почив-
ни дни, прокарват се
закони, които огранича-
ват часовете, прекара-
ни на работното място
извън работно време -
мерки, които явно дават
резултат. Преди години
Япония наистина е
оглавявала класацията
по брой самоубийства -
но днес тя е на 14-о
място, а значително над
нея, с почти двойно по-
сериозен проблем, са
страни като Унгария,
Белгия, Южна Корея.

Японците ядат
много суши

Истината обаче е, че
има и немалко разлики
между западното виж-
дане за суши и японс-
кото. В Япония то да-
леч не е този делика-
тес, за който ни е
представяно тук - всъщ-
ност много японци биха
казали, че е сред най-
бързите и лесни за
приготвяне храни. Все-
ки, свикнал на сушито,
сервирано по българс-
ките японски ресторан-
ти, сигурно се възмуща-
ва, четейки това. У нас
получаваме малки и
многоцветни "ролца" с
авокадо, краставица,
лук, сусам, унаги и
драконов сос, хайвер,
темпура, майонеза.

Истинското суши
обаче се приготвя
тъкмо с обратната цел
- да се насладим само

Броят на самоубийствата
в Япония е най-високият
в света

на един вкус, този на
рибата. Популярните у
нас комбинации от
сьомга, риба тон и
скариди накуп в едно
ролце суши са на
практика нечувани в
Япония…

Японците
носят кимоно

запазени само за много
специални случаи като
някои церемонии, нап-
ример навършването на
20 години, сватба и
други. Има една друга
дреха, която за неопит-
ното око е досущ като
кимоното - "юката",
можем да я опишем
като летния и неофици-
ален вариант на кимо-
но. За разлика от ис-

тинските кимона, които
се състоят от множест-
во слоеве - катове
дрехи, юката е просто
един цветен плат. Раз-
ликата е по-очевадна
ценово - едно качестве-
но кимоно често струва
няколко хиляди долара,
а една юката - двайсет-
трийсет.

Истината е, че в
Япония отлично се
съчетават модерното и
традиционното - и така
в ежедневието си
японците се обличат не
много по-различно от
западния човек. Когато
дойде време за фести-
вал, идва ред на цвет-
ните юкати. Романтична
разходка с любим
човек или просто жела-
ние за нова снимка
също са чудесни пово-
ди човек да се облече
с юката. При разходка
из някой традиционен
град като Киото можем
да се насладим на
забележително коли-
чество цветущи тради-
ционни дрехи.

По улиците няма
никакви боклуци

Да! Но това си има
своята цена. По японс-
ките улици липсват две
неща, с които тук сме
добре запознати -
всевъзможни хартийки,
пликчета и други отпа-
дъци, които замърсяват,
както и смрадливи
кофи за боклук. Къде
тогава хвърлят японци-
те боклука си? Не го
хвърлят. Носят си го
вкъщи, където го съби-
рат разделно - а след
това в определен ден
от седмицата го изкар-
ват пред дома си рано
сутрин, за да бъде
събран от почистваща-
та организация. Тези

определени дни вари-
рат според общината, в
която живее човек, но
са отбелязани дори на
календарите!

Тъжно е, но в Япо-
ния гейшите клонят към
изчезване - предполага
се, че броят им е око-
ло няколкостотин до
2000 според източници-
те. А през първата
половина на миналия
век е имало повече от
80 хиляди! Причините
за спада на интереса
към професията е
въвеждането на задъл-
жително средно обра-
зование.

Гейшите традиционно
са започвали обучение-
то си на около 13-го-
дишна възраст и това
обучение е изисквало
те да напуснат семейс-
твото си и да заживеят
в специална къща,
където са обучавани от
"старша" гейша в про-
дължение на години -
като по правило е бил
забранен всякакъв
контакт с външни
лица, дори със семей-
ството.

Тези правила в
голяма степен важат и
до днес - но момичета-
та, които са готови да
се откажат от образо-
ванието и още повече -
от родителите си,
не са никак много.
Всъщност в последните
десетилетия професия-
та се е поотворила и
към чужденците.

Филмът на BBC
Geisha Girl от 2006
година предлага чуде-
сен поглед по-надълбо-
ко в тази тайнствена
професия, като пред-
ставя живота на млада-
та Юкина, която се
отказва от образовани-
ето си, за да стане
гейша.

И да, и не. Наистина,
традиционните дрехи в
Япония не са загубили
своята популярност,
така че всяко домакинс-
тво притежава поне по
някое мъжко и женско
кимоно - в пълен конт-
раст със ситуацията в
България и народните
ни носии. Тези кимона
не се носят като всеки-
дневни дрехи - те са
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Кристен Стюарт получа-
ва наградата "Златно око"
на Международния кино-
фест в Цюрих, където ще
покажат последната й рола
в "Сибърг", пише Variety.

За първи път зрителите
видяха филма, в който
влиза в образа на амери-
канска актриса от епохата
на "новата вълна", във
Венеция. На швейцарската
премиера в Цюрих ще
пристигнат режисьорът
Бенедикт Андрюс и самата
Стюарт.

Основателите на фести-
вала Карл Споери и Надя
Шилдкнехт подчертават, че

Кристен Стюарт получава награда в Цюрих
след "Мрак" актрисата
успешно балансира ролите
си. "Смелият й прочит на
ролята на Джийн Сибърг
доказва, че може да бъде
наречена разностранна
актриса".

Кристен е играла във
филмите "Снежанка и
ловецът" и "На пътя",
екранизация по романа на
Джон Керуак, "Ангелите
на Чарли", а в "Под
водата" е учен от изследо-
вателска станция. Фести-
валът в Цюрих е от
26 септември по 6 октомв-
ри, начело на журито е
Оливър Стоун.

Самоличността й оста-
ва до днес тайна, макар че
преди три години "Тайм" я
включи сред стоте най-вли-
ятелни личности в света.
Една от хипотезите е, че зад
този псевдоним се крие съп-
ругата на писателя Доме-
нико Старноне, но издате-
лите на Елена Феранте от-
ричат…

Нова книга от нея в
Италия ще излезе на 7 но-
ември. Нейното мълчание
продължи четири години.
За това признаха италиан-

Елена Феранте пуска нова книга
след четири години Кристофър Гортнър се

завръща на българския
пазар с поредната си блес-
тяща историческа сага, ко-
ято разкрива непознатата
досега история на папска-
та принцеса Лукреция Бор-
джия. "Ватиканската прин-
цеса", издадена от "Енту-
сиаст", е необичаен роман
за една противоречива
личност, която повечето ав-
тори, увлечени от нейния
образ, виждат като безск-
рупулна и развратна кра-
савица, дори отровителка.
Кристофър Гортнър е поз-
нат на българските чита-

„Ватиканската принцеса“ разказва
историята на Лукреция Борджия

Уникална историческа
колекция на руски икони за
първи път ще има своя
постоянна експозиция в га-
лерия "Уфици" във Фло-
ренция.

Руското религиозно из-
куство получава собствено
пространство в самото сър-
це на Флоренция - в "Па-
лацо Пити", бивша резиден-
ция на великите херцози на
Тоскана. Кога и как руските
икони са се оказали в Ита-
лия, не е известно.

През 1761 г. те вече се
намират във Флоренция.

ският и английският изда-
тел на Елена Феранте. Заг-
лавието засега пазят в тай-
на, а действието в романа
се развива в Неапол. Реак-
циите на читателите са раз-
нопосочни - от истински
възторг до леко раздразне-
ние заради булото на не-
известността.

Елена Феранте нашумя
със своите неаполитански
романи, които се превърна-
ха и в тв поредица. Според
версиите за живота й е би-
ла омъжена, а също така е

живяла известен период в
Гърция. Досега са публику-
вани едва няколко интервю-
та с нея, за които тя е изб-
рала писмена форма, както
и няколко писма. Кредото
си обобщава още със своя
дебют през 1991 г.: "Вярвам,
че веднъж написани, кни-
гите не се нуждаят от своя
автор. Ако имат какво да ка-
жат, рано или късно ще на-
мерят своите читатели. Ано-
нимността от своя страна
запазва творческата свобо-
да на техните автори".

тели със световнопризна-
тите исторически романи
"Признанията на Катери-
на Медичи", "Тайната на
Тюдорите", "Обетът на кра-
лицата. Роман за Исабел
Кастилска", "Последната
кралица. Историята на Ху-
ана Лудата" и "Интригите
на Тюдорите". Този път оба-
че Гортнър разказва за Лук-
реция, една необикновена
жена, надарена с невероя-
тен ум и проницателност,
раздирана от противоречи-
ви страсти, обичаща до по-
луда и обречена на много
страдания и упреци.

В галерия „Уфици“
показват руски икони

Възможно е православна-
та общност на Ливорно да
е засвидетелствала почит
към великия херцог Фран-
ческо II на Тоскана, защо-
то дал разрешение да се пос-
трои православен храм
"Света Троица" през 1757-
1760 година. Най-значими
творби в колекцията са две
икони, съставляващи ка-
лендар на религиозните
празници. Всяка част има
20 хоризонтални реда с об-
рази на светци и религи-
озни сцени, за които се съ-
ди по надписите.
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Седят двама психо-
лози на един висок
мост. Единият казва:

- Ти винаги си твър-
дял, че си по-добър в
професията от мен.
Ако успееш да нака-
раш трима души да
скочат от моста и да
се пребият, признавам
те за по-добър.

Другият приел. Ог-
ледал внимателно хо-
рата наоколо, прибли-
жил се до един и му
казал:

- Вие сте америка-
нец, нали?

Човекът потвърдил.
- А знаете ли, че сте

разорен, кредитните
ви карти са блокира-
ни, къщата и колата ви
са конфискувани от
банката?

- Че аз защо да жи-
вея тогава!?

Скочил и се пре-
бил. Психологът се ог-
ледал и си избрал вто-
ри човек.

- Вие сте францу-
зин, нали? А знаете
ли, че жена ви е из-
бягала с най-добрия
ви приятел, а любов-
ницата ви е напусна-
ла?

- Че аз защо да жи-
вея тогава?

Скочил и се пре-
бил.

Приближил се до
трети:

- Вие сте българин,
нали?

- Да.
- А знаете ли, че от

този мост е забране-
но да се скача?

  

Един човек страдал
от безсъние. Отишъл
при психолог.

- Докторе, по цяла
нощ не мога да спя.
Сънувам, че бутам
един влак и сутрин
съм като парцал.

- От къде до къде

Анекдоти го буташ този влак? -
попитал психологът.

- Ами от София до
Варна.

- Към 00:00 часа къ-
де си по трасето?

- Ами в Горна Оря-
ховица.

- Ок. Остави го там
и лягай да спиш, аз
ще го поема и ще го
добутам до Варна.
Прибрал се човекът
спокоен и започнал
да си спи всяка нощ
след 00:00 часа. Един
ден го срещнал не-
гов приятел и му се
оплакал, че не може
да спи, тъй като съ-
нува по цяла нощ,
че оправя мадами.
Приятелят го изслу-
шал и го изпратил
при своя психолог.
Отишъл оня при него
и му разказал за
проблема си, а пси-
холога го пита:

- По колко мадами
оправяш през нощта?

- Ами по 5-6.
- Ок. Аз ще взема

да оправям три, а ос-
таналите три, ти ще
си ги оправяш, но са-
мо да се разберем -
аз ще ги оправям до
00:00 часа, тъй като
след това бутам един
влак от Горна Оряхо-
вица до Варна...

  

Разпитват митничар:
- Как си построих-

те такава вила?
- Хванах златната

рибка и тя ми изпъл-
ни едно желание.

- Как ще го докаже-
те?

- Че не виждате ли
вилата?

  

Къща в циганската
махала. Асан човърка
касетофона, а Айше
мие чинии.

Малкият Асанчо:
- Тате, тате, коя е

столицата на Бълга-
рия?

Анатолий

СТАНКУЛОВ

Асан:
- Не знам.
Асанчо:
- Тате, тате, кой е

най високият връх на
земята?

Асан:
- Не знам.
Асанчо:
- Тате, тате, колко

са планетите?
Асан:
- Не знам.
В този момент Ай-

ше плесва малкия по
врата и му казва:

- Стига бе, остави
татко ти на спокойст-
вие!

Асан:
- Хай, остави дете-

то, ма! Нека пита - не-
ка да знае!

  

Доктор към възрас-
тен пациент:

- Дядо, как е нови-
ят слухов апарат? Оп-
равяш ли се с него?

- Докторе, чудесен
е!!! Едва втори ден го
нося, а вече трети път
си сменям завещани-
ето.

  

Синът се прибира
рано сутрин.

Майка му го чака на
вратата:

- Къде ходиш бе, ма-
ме, цяла вечер, поне
дадоха ли ти малко да
поспиш?

- Не се вълнувай,
мамо. И ми дадоха, и
поспах!

  

- Имате ли шампо-
ан?

- За какъв тип ко-
са?

- За мръсна!

  

- Жоре, искам да те
предупредя че мъжът
ми се връща след 40
минути!

- Ама добре де, аз
нищо не правя!

- Именно, а време-
то лети!

Ако...
� Ако Нютон беше българин, още нямаше да е

открит законът за гравитацията.

� Ако на българин му падне ябълка на главата,
той ще псува два часа, след което ще вземе една
брадва и ще отсече ш*баното дърво. Не може
некви скапани плодове да му падат на главата,
ше се изтрепеме тука.

� Ако Шекспир беше българин, световният те-
атър щеше да изглежда по съвсем различен на-
чин. По сцената щяха да се разхождат хора с
анцузи и татуировки и да си почесват топките.
Хамлет нямаше да се чуди "да бъде или да не
бъде", а щеше да разсъждава върху екзистенци-
алния въпрос "да се напиеме ли довечера с Жор-
ката, или да си дръпна некво филмче от замунда-
та и да си лежим на дивана".

� Ако Колумб беше българин, нямаше да отк-
рие Америка. Щеше да се търкаля на плажа в
Китен, да играе белот и да дъвче варена цареви-
ца. Къде ше ходи да гони Михаля по чужбината,
тук си му е идеално.

� Ако Галилей беше българин, изобщо нямаше
да се интересува от астрономия. В астрономията
нема кинти, това всеки го знае. Пък и на кого му
пука върти ли се земята, или не се върти. Важно-
то е да сме живи и здрави. Ае наздраве!

� Ако Моцарт беше българин, щеше да пише
чалги за "Пайнер". И да е женен за някоя силико-
нова певица. Салиери щеше да му е спонсор и
да чука жена му.

� Ако Дарвин беше българин, щеше да открие,
че еволюцията върви в обратна посока. Щото в
България хората се превръщат в маймуни. А по
празници - в свине.

� Ако Леонардо да Винчи беше българин, Мо-
на Лиза нямаше да е усмихната, а вечно кисела.
Ц*ците й щяха да са много по-големи и щеше да
е с надупени устни, тип duck face.

� Ако Гутенберг беше българин, в печатницата
му нямаше да се печатат книги, а фалшиви бюле-
тини. И жълти вестници.

� Ако Ван Гог беше българин, щеше да реже
ушите на други хора.

� Ако братята Люмиер бяха българи, изобщо
нямаше да си говорят. Щяха да са се изпокарали
за некъв наследствен имот.

� Ако Лионел Меси беше българин, щеше да е
царят на кючека в чалготеките. Футболната му
кариера щеше да е трагична, но на него изобщо
нямаше да му пука. По време на мачове щеше
постоянно да храчи по тревата, да псува съдията
и да си изкарва безсмислени червени картони. В
интервюта щеше да казва "пак казвам".

� Ако Робеспиер беше българин, нямаше да
има френска революция. Щеше да има ежеднев-
ни разходки с тъпани и свирки пред Бастилията
и скандирания "Кой предложи Луи XVI?" После
всички щяха да се приберат вкъщи и тихо да
псуват пред телевизорите....

Мъж се прибира вкъщи и казва на жена си:
- Ставай, ставай, ставай!
Тя му отговаря:
- Стига бе, пак ли си пиян?!
Той, развълнуван, продължава:
- Ставай, ставай, ставай, моля ти се, ставай!
Тя:
- Остави ме да спя бе, утре съм на работа.
Той:
- Ставай, спечелих от тотото 20 милиона!!!
Жената станала и още по-развълнувана от мъ-

жа си, започнала:
- Къде ще ходим сега, всички молове са затво-

рени...
И мъжът казал:
- Кви молове ма? Ставай и заминавай!
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Родината на тази риба е
Северна Америка, откъдето
произлиза и името й - аме-
рикански сом. В Западна Ев-
ропа е разселена масово, у нас
се развъжда от края на се-
демдесетте години на мина-
лия век. Нейната приспосо-
бимост и непретенциозност, а
и сериозният "рандеман" (в
случая - бързото нарастване
на рибите) са оценени по дос-
тойнство. Към днешно време
може да се лови в доста на
брой водоеми, но най-вече в
частните или арендовани во-
доеми. Спокойно може да се
каже, че случаят с американ-
ския сом е един сполучил опит
за аклиматизация към наши-
те условия на чужд рибен вид.
Затова названието "мигран-
тът" е доста точно.

Каналният сом е топло-
любива риба и се храни ак-
тивно, когато температурата
на водата достигне 18-20 гра-
дуса. По-малките екземпляри
се хранят с ларви, червеи,
дребни ракообразни, а по-ед-
рите им събратя са хищници
и то почти всеядни. По фор-
мата на тялото си тази риба
се различава доста от своя род-
нина - европейския сом. Тя-
лото му е вретеновидно, леко
странично сплеснато в опаш-
ната част. Гърбът е с тъмна
окраска, страните са гълъбо-
восиви, а коремът - бял. Гор-
ната и долната му челюст са
осеяни с множество ситни зъ-
би, но за разлика от европей-

„Мигрантът“ поема стръв от дъното
ския сом, устата му е сравни-
телно малка на фона на ед-
рото тяло (на тегло рибите
достигат до 10-12 кило-
грама).

Мнозина смятат, че тази
хищна риба се лови почти
безпроблемно. Причината е,
че я сравняват с европейския
сом - той се лови трудно,
просто защото по-рядко се
среща. Но и уловът на аме-
рикански (канален) сом може
да бъде проблематичен, ако
не се спазват някои изисква-
ния. И най-важното от тях:
каналният сом е дънна риба,
която търси и приема храна-
та на дъното или в непосред-
ствена близост до него.

За стръв се използват тор-
ни и земни червеи, "грозд" от
бели и шарени червеи, мал-
ки рибки, филе от белена ри-
ба, жабчета или попови лъ-
жички… За отбелязване е, че
за разлика от истинския на-
шенски сом, "американецът"
налита и на тестени примам-
ки, омесен хляб, кюспе, хлеб-
на троха. Има добре развито
обоняние и реагира бързо на
ароматна подхранка с компо-
ненти от животински произ-
ход. Реално погледнато, ако
подхранвате за шаранови ри-
би, особено ако сте добавили
в захранката червени или бе-
ли червеи, може да очаквате
и риби от този вид. Стига,
разбира се, да ги има във во-
доема.

Американският сом се ло-

вена близост до дъното, те
са за предпочитане. Бавно-
то им водене, при което за
кратко го докосват, или стъ-
паловидното им движение с
леки придърпвания, прово-
кират атаката на тези хищ-
ни риби. Като успешни цве-
тове за изкуствените примам-
ки могат да се посочат тъм-
ните и предизвикателните ок-
раски - преимуществено чер-
но, тъмнозелено, виненочер-
вено… Но определено може
да се каже, че уловът на ес-
тествени примамки е значи-
телно по-успешен.

Още две необходими пре-
дупреждения: първо - канал-
ният сом поема стръвта
стръвно и често куката се за-
бива дълбоко в гърлото на
рибата. Ваденето е трудно, за-
това трябва да разполагате с
едно специфично рибарско
приспособление - метална
скоба и кукоизваждач. Второ
- не е за препоръчване из-
ползването на много тънки
влакна и малки куки. Рибата
е борбена и силна, а при из-
важдане от водата оказва дос-
тойна съпротива. С влакна
по-тънки от 0,18 мм риску-
ваме да загубим битката. А
ако куките ни са по-малки от
№ 10-12, трябва да ги тър-
сим толкова навътре в гър-
лото на рибата, че значител-
на част от времето ни ще оти-
де за изваждане на закаче-
ните куки, вместо за реален
риболов.

ви и по трите класически на-
чини за монтаж на въдица-
та: на плувка, на дъно, с из-
куствени примамки. Кой мон-
таж ще бъде избран, зависи
от личните предпочитания на
въдичаря. Ако сте избрали
риболова на плувка, трябва
така да съчетаете отделните
елементи на линията, че ку-
ката със стръв да се задържа
по-дълго време на дъното -
независимо от вятър, вълни
или водни течения. Подхран-
ването на участъка повиша-
ва многократно улова. Зах-
ранката трябва да е оформе-
на като стегнати топки, кои-
то са достатъчно тежки и леп-
кави и не се разпръскват при
съприкосновение с водната
повърхност, а бързо пропа-
дат към дъното.

Кълването на рибата е
добре видимо и се отчита
много ясно - обикновено след
кратко побутване или потреп-
ване на плувката, тя или по-
тегля встрани, или рязко се
потапя.

Риболовът на дъно ("на
тежко" - както го наричат ня-
кои) също има достатъчно
привърженици. При него по-
не сме сигурни, че се спазва
изискването стръвта да е вър-
ху дъното. Има, обаче, ва-
рианти за монтаж, които ве-
че зависят от участъка за ри-
болов. Може да се избере
монтаж с подвижно олово, с
телена пружина (фидер), с не-
подвижно крайно олово и ку-
ка, завързана на къс повод
над него. При дънен монтаж
могат да се използва за стръв
парченца (кубчета) черен
дроб, или животински далак.

Общото за всички видове
монтажи е стръвта да стои
на куката по естествен на-
чин и да лежи (или докосва)
дъното.

Няколко думи и за изпол-
зването на изкуствените при-
мамки и преди всичко, на си-
ликоновите изкуствени при-
мамки (туистери и рипери).
Поради специфичната си иг-
ра и трептения в непосредст-

От всички техники за
улов на бабушки, тази пред-
ставлява особен интерес.
Причините са две: не е не-
обходимо да захранваме учас-
тъка дни наред преди изле-
та; няма нужда и от услож-
нена техника, в повечето слу-
чаи директен телескоп (лек
прът с дължина 5-6 метра) е
напълно достатъчен.

В захранката винаги мо-
гат да се добавят различни
видове брашна, така че да по-
лучим топки, в които да има
и варени зрънца, или бели
червеи. Въпрос на из-
бор. Ако, обаче, използваме
червеи, значително увелича-
ваме шансовете да привле-
чем и платики към захране-
ното място.

Захранка, включваща са-
мо конопени зърна, има по-
дълготраен ефект и е по-се-

Кой се вълнува от конопените зрънца?
лективна. Платиките реаги-
рат по-слабо на такава зах-
ранка, но за сметка на това
можем да уловим някой ке-
фал или скобар.

Когато пристигнем на из-
браното място, трябва да
хвърлим 2-3 големи щипки
конопено семе. После продъл-
жаваме да захранваме с по
десетина зрънца от време на
време. Ако бабушките при-
викнат с тази стръв, резул-
татът ще се прояви само след
половин час. Но хич няма
да е лошо, ако изберем мяс-
то за риболов там, където сме
сигурни, че и други наши ко-
леги са ловили риби с коно-
пено семе. В края на краи-
щата, имаме ли възможност,
нека посетим предната вечер
избраното място и хвърлим
там около половин килограм
варени конопени зрънца. То-

ва ще ни гарантира успешен
резултат на разсъмване на
другия ден.

Характерно за бабушките
е, че те предпочитат дълбо-
чинката, която започва вед-
нага след някой по-стръмен
склон под водата. Обикнове-
но такива участъци са на 5-
6 метра разстояние. Затова
можем да започнем с някой
по-къс прът (примерно 4-5-
метров), но за да бъдем под-
готвени и в случай, че риби-
те се оттеглят по-далече, тряб-
ва да имаме и резервен по-
дълъг прът. Кълването е фи-
но, реакцията ни трябва да е
почти светкавична. Затова не
бива да си позволяваме из-
лишното удължаване на ли-
нията. В такъв случай заси-
чането се отразява на куката
с известно закъснение, което
може и да е фатално. Прос-

Предложението е на руски въ-
дичари, които са убедени, че тях-
ната блесна по качествата си
превъзхожда много фирмени, ши-
роко рекламирани модели.

Ето за какво става дума.
От парче ламаринка (месин-

гов или меден лист) с дебелина
около 0,3-0,5 мм се свива ко-
нусче. Височината му да е 25-
30 мм, а основата - 10-12 ми-
лиметра. Това е вид заготовка
(форма), както го определят в
металургията. На 5 мм от осно-
вата на конусчето с игла или
шило се пробива тънък отвор

Конусовидна
блесна

мотки червени вълнени конци.
Блесната-самоделка се замя-

та като блесна със спинингова
макара и се изчаква да потъне
до дъното. Веднага след това с
рязък замах на пръчката я из-
дърпваме към горните водни сло-
еве, после пак се отпуска влак-
но и отново оставяме примамка-
та на падне върху дънния грунт.
Най-често хищните риби удрят в
момента на пропадане на блес-
ната.

Ако условията ви позволя-
ват и сте избрали риболов на
тролинг, можете да монтирате
на два различни повода с дъл-
жина 1,5-2 метра две конусо-
видни блесни. Разбира се, по-
водите трябва да са с различ-
на дължина, за да се избегне
доколкото е възможно оплита-
нето им.

(1 мм), в който се промушва сто-
манена тел с диаметър 0,08 ми-
лиметра. Задачата й е да "за-
пази" място за влакното. Във
връхната част на конусчето се
втъква кука с номер 3-4. После
кухината в конуса се запълва с
разтопено олово или калай. След
като заливката изстине добре,
телта се изважда. Отверстието
за влакното е готово.

Конусовидната блесна се
монтира като мормишка, а на ку-
ката й се нанизват два-три тор-
ни червея. Или в друг вариант -
на нея се навиват няколко на-

то, не ние закъсняваме с ре-
акцията си, а тя се забавя от
неправилно стъкмената ри-
боловна линия.

Поведението на плувката
показва какви събития се раз-
виват под водата. При вятър
се образуват малки вълнич-
ки, което подпомага риболо-
ва. В такъв случай е добре да
изберем къса, стабилизирана
с метален кил плувка, която
компенсира отклоненията,
предизвикани от вятъра или

Íàïðàâè ñàì

подводните течения. Доста-
тъчно е да подръпнем стръв-
та на няколко сантиметра от
дъното, за да заеме плувката
нормалното си положение. А
и да предизвикаме първото
кълване на някоя бабушка.

Впрочем, има още един
трик, за да предизвикаме къл-
ване - обелваме част от ко-
ричката на свареното коно-
пено зрънце така, че то ста-
ва на половина бяло и на-
половина - черно.

Êóëèíàðèÿ

(Рецепта от Испания)
Внимателно си измиват и по-

чистват главите, перките и опаш-
ните части. Особено внимание се
обръща на почистването на гла-
вите на рибите и на отстранява-
нето на някои части, които могат
да влошат вкусовите качества на
бульона. Обрезките се слагат в
емайлирана тенджера и се зали-
ват със студена вода. Нарязва се
копър, магданоз и кромид лук.
Загрява се до кипване. После се
намалява силата на огъня и при
полуотхлупен капак бульонът се
вари още около един час. Трябва

Бульон от рибни
глави

отвреме-навреме да се обира пя-
ната му и изплавалата на повър-
хността мазнина. Накрая бульо-
нът се прецежда. След като изс-
тине, може да се сервира. Може
да се добавят още зеленчуци.

Забележка: наскоро рецептата
за бульон от рибни глави спече-
ли първо място в кулинарната
рубрика на радио "Ла Рока FM"
за най-икономично и най-здра-
вословно ястие, приготвено от ри-
ба. Трябва да се има предвид, че
в Испания, където много ценят т.
нар. "морски дарове", тези части
могат да се купят отделно и то
много евтино. Но в случаите, ко-
гато разполагате с цяла риба, а
не с отделни нейни части, тя съ-
що може да бъде разфасована
по подходящ начин и от отдел-
ните части да сварите бульон по
рецептата от Испания.
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Карнавалите са триумф
на народното веселие

Независимо дали
обичате цветните преживя-
вания, или просто плани-
рате пътуване из Европа,
фестивалите са чудесен
повод за екскурзия.

Посещението на извес-
тен град по време на
фестивала само по себе си
е уникално изживяване.
Европейските карнавали
позволяват да се слеем с
многовековни традиции и
да почувстваме истинска
празнична атмосфера.

През октомври е инте-
ресен Октоберфест. Всяка
есен в Мюнхен е най-
мащабният народен праз-
ник в света и най-голе-
мият фестивал на бирата
и вурстове изобщо. Про-
веждан вече 200 години -
от 1810 г. досега, с 24
прекъсвания заради вой-
ни, болести, хиперинфла-
ция. Октоберфест е запом-
нящо се изживяване.
Еднолитрови халби бира,
сервитьорки с отворени
деколтета, скачане с чува-
ли - тази атмосфера
трябва да се почувства.

Всяка година датите на
фестивала са различни.
Тази есен той започва на

15. ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Авторката на „Мери Попинз“ не обичала
въпроса откъде е „долетяла“ героинята й

На 39 Памела Травърз
осиновява момченце, умира
на 96 години.

Мери Попинз - съвърше-
ната гувернантка на света, до-
лита с чадър, за да се пре-
върне в най-симпатичната
вълшебница за поколения де-
ца. Нейният образ е толкова
мил и загадъчен, че никой от
нас дори не се е запитвал има
ли прототип героинята на
любимата детска книжка?...

"Мери Попинз" е първи-
ят роман от поредицата на
Памела Травърз, разказваща
за едноименната детегледач-
ка на семейство Банкс, с по-
мощта на която децата в се-
мейството изживяват неверо-
ятни и вълшебни приключе-
ния. По книгата са създаде-
ни множество анимации и
мюзикъли.

Памела Травърз, с истин-
ско име Хелен Линдон Гофф,
е родена в Австралия през
1899 г. в семейството на ба-
ща ирландец, банков служи-
тел. Именно фамилията на
баща й става псевдоним на
бъдещата писателка. Г-н Тра-
върз умира, когато дъщеря му
е едва на 7. След смъртта му
осиротялото семейство се пре-
мества да живее в град Боу-
рал при възрастна братовчед-
ка на име Кристина Сарасет,
която всички наричали леля
Сас. По описанието на мал-
ката Хелен тя приличала на

21 септември и ще про-
дължи до 6 октомври.

Февруари:
Карнавалът
във Венеция
Венеция е сред най-

туристическите градове в
света, а по време на
карнавала определено
това е мястото, където
трябва да се озовете.
Става дума за фестивал,
който има над 1000-
годишна традиция, въпре-
ки че модерната му интер-
претация датира едва от
1979 година.

Всяка година по време
на 20-дневния карнавал
във Венеция се стичат
около 3 млн. души, а
партитата и съпътстващи-
те събития са безброй.
Дизайн на маски, воден
парад, древни венецианс-
ки традиции, веселие кипи
тук. Карнавалът във
Венеция ще се проведе
между 8 и 25 февруари
2020 г.

Март:
Свети Патрик
в Дъблин
Свети Патрик е патрон

на Ирландия, а празнува-
нето му е повече от наци-

онален празник. Всяка
година денят се отбелязва
на 17 март. Поводът е
приемането на християнс-
твото в Ирландия. Няма

нищо по-добро от празну-
ването на ирландската
култура в самия Дъблин,
където има специални
паради и десетки партита.

булдог - със "суров вид, но с
нежно сърце". Според лите-
ратуроведи именно леля Сас
е прототипът на Мери По-
пинз. За това свидетелстват
отпечатаните през 2014-а не-
познати произведения на Па-
мела Травърз, сред които раз-
казът "Леля Сас".

Според някои образът на
Мери Попинз обаче е по-
скоро събирателен - от леля
Сас и една прислужница на
семейството от Ирландия,
която винаги носела чадър-
че с дръжка с формата на
папагал и обичала да раз-
казва на децата приказки с
вълшебства.

Всъщност преди да стане
писателка, Хелен се пробва-
ла като актриса с псевдони-
ма Памела Линдон Травърз.
Тя обичала да "изиграва" фан-
тазиите си, но също и да ги

разказва. Така че очевидно
надделяло второто - писател-
ските й заложби.

Първата книга за Мери
Попинз е написана през
1934 г., а неин издател ста-
ва синът на сър Матю Ба-
ри - автор на приказката за
Питър Пан. Мери Попинз
моментално завладява сър-
цата и въображението на
младите си читатели и кни-
гата има невероятен успех.
Първият филм за Мери По-
пинз на "Дисни", в изпъл-
нението на Джули Андрюс,
излиза 30 години по-късно.
Актрисата получила тази ро-
ля с личното одобрение на
Памела Травърз. Когато пи-
тали нещо писателката, тя
отговаряла:

"Историята на моя живот
се съдържа в "Мери Попинз"
и другите мои книги".

Един от най-популярните
фестивали в Европа и
официален ден на напива-
нето с уиски - не е за
пропускане.

Звездите изглеждат почти
съвършени, поддържайки своя
безупречен медиен образ, но
невинаги е било така. В ми-
налото някои от тях са били
лоши палави ученици.

Рийз Уидърспун е една от
най-големите любимки на
Холивуд, а добротата, която
излъчва, сякаш е безгранич-
на. Но в трети клас звездата
от "Професия блондинка" си
е навлякла гнева на учите-
лите, защото "въртяла собст-
вен моден бизнес" под чина
си. Рийз бива отстранена от
учебното заведение, когато се
разбира, че продава... фиби
за коса. Тя купувала аксесоа-
рите, след което ги боядис-
вала в други цветове и ги
продавала на съученичките
си с няколко долара отгоре.

Робърт Патинсън, преди
да стане известен с ролята
на Едуард Кълън в "Здрач",
младият Робърт е бил попу-
лярен сред момчетата в гим-
назията, които купували от
него списания. Той сам приз-
нава, че преди училище е ми-
навал през магазин, от кой-
то е крал по 1-2 екземпляра
от изданията за възрастни,
като ги пренасял в ученичес-
ката си раница. За известно
време нелегалната му търго-
вия вървяла добре, докато
продавачът в магазина не го
хванал на местопрестъплени-
ето. При това не бил никак

Какви са били звездите
в миналото

доволен от липсите.
Дженифър Лорънс е ек-

шън героиня на големия ек-
ран, но е била такава и в
реалния живот. Една от най-
впечатляващите каскади, ко-
ято няма нищо общо със сни-
мачната площадка, тя изпъл-
нява в тийнейджърските си
години. В свое интервю акт-
рисата разкрива, че веднъж
е скочила от училищния ав-
тобус в движение... Тогава
била твърдо убедена, че тя и
съучениците й са отвлечени
срещу откуп, а непознатият
шофьор на превозното сред-
ство е похитител. Това не би-
ло вярно, просто мъжът за-
мествал шофьора и не поз-
навал добре квартала, зато-
ва се лутал из него. Случка-
та почти довела до изключ-
ването на Дженифър от учеб-
ното заведение.

Октоберфест в Мюнхен
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Облечени в рокли от
20-те години на 20. век, с
шапки с пера и костюми
от три части, посетители
от цял свят се стичат в
замъка Хайклиър в Анг-
лия, сцена на изключи-
телно успешната телеви-
зионна драма "Имението
Даунтън" - а сега най-
сетне и филм. Величест-
вената обстановка от един
от най-популярните
телевизионни сериали
правени някога, ще се
появи на големия екран,
когато в петък във Вели-
кобритания, а по-късно
този месец и в световен
мащаб ще бъде премие-
рата на филма "Имението
Даунтън", пише АФП.

Носител на десетки
награди след дебюта си
във Великобритания през
2010 г., драмата за арис-
тократи от началото на
20. век хипнотизира Ифан
Гао, китайска студентка,
следваща в университет в
Шотландия.

"Всеки в Китай на
нашата възраст знае за
"Имението Даунтън",
казва 25-годишната сту-
дентка, позирайки за
снимка в ретро рокля и
бляскаво колие около
врата.

"Очарователно е", казва
тя, след като се пропътува
шест часа с влак от
Единбург и с двама прия-
тели, за да присъства на

„Имението Даунтън“ отвори
врати за почитатели

Анимационните филми
"Малката русалка", "Краса-
вицата и Звяра", "Аладин",
"Спящата красавица" прив-
личат с приказните замъ-
ци. Аниматорите на "Уолт
Дисни" черпят вдъхновение
от реални места.

Истинските замъци от
анимациите на „Дисни“

специалния уикенд в
замъка, организиран от
продуцентите на филма.
"Използвах този сериал,
за да практикувам англий-
ския си."

Имението от 19. век,
което е дом на Джордж
Хърбърт, 8-и граф на
Карнарвън, и лейди
Фиона, неговата съпруга,
има 200 стаи, четирима
готвачи и четирима гради-
нари. "Текущите разходи
на имението, което включ-
ва и 3 хиляди овце, са
огромни", казва графът,
без да навлиза в подроб-
ности.

Преди края на снимки-
те на телевизионната
поредица през 2015 г.,
"там имаше още повече
хора, 20 градинари, 16
души в кухнята", разказва
той.

Броят на посетителите
на замъка се е удвоил на
повече от 90 хиляди души
годишно благодарение на
поредицата, чийто разказ
започва с потъването на
"Титаник" през 1912 г. и
завършва в края на 1925
година.

Сюжетът на филма,
чиято официална премие-
ра ще бъде на лондонския
площад "Лестър", започва
през 1927 г., когато семей-
ство Кроули с нетърпение
очаква посещение от крал
Джордж V и кралица
Мери.

Замъкът също се
подготви за случая, като
отвори врати за фенове и
изпълни алеите си с
безупречно поддържани
стари модели автомоби-
ли. Витото дъбово стъл-
бище и просторните стаи,
украсени с картини,
затоплени от камини и
със слуги, облечени в
дрехи от епохата, замъкът
бе почувстван почти като
дом от най-преданите
почитатели на сериала.

"Чувствах се толкова

напрегнати политически
времена.

Като прототип на замъ-
ка на Спящята красавица
служи "Нойшванщайн", раз-
положен в град Фюсен, на
границата между Германия
и Австрия.

Той е емблема на Дис-
ни. Историята на мястото
наистина е като от приказ-
ка. Крал Лудвиг II нарежда
през 1869 г. да бъде постро-
ен "Замък на мечтите".
Строежът отнема 17 годи-
ни, а кралят дори не успява
да го види завършен преди
смъртта си. Синът му крал
Максимилиан II също не ус-
пява да сбъдне мечтата на
баща си. През 1891 г. от
планираните 30 зали са пос-
троени едва 11.

Алкасар де Сеговия, дво-
рецът - крепост на испанс-
ките крале в Сеговия, Ис-
пания, е провокира творци-
те за замъка от анимация-
та "Снежанка". Всеки себеу-
важаващ се крал държи да
има най-невероятния дво-

свойски, все едно съм
бил там и преди", казва
Даниел Бислер, 70-
годишен калифорниец,
облечен в небесносин
костюм и вратовръзка с
цветовете на английското
знаме, възхищавайки се
на различните стаи и
коридори. "Телевизионна-
та драма наистина улавя
много специално време в
Англия, когато работни-
ческата класа, жените, се
бориха за правата си",
добавя Шайен Лейси, 24-

годишна лондончанка,
която е дошла с 54-
годишната си майка Роя.

Емили Дикман от
Чикаго заяви, че се чувст-
ва "силно развълнувана",
след като влезе в спалня-
та на лейди Сибил, една
от героините на сериала.
"Смятам, че ние, амери-
канците, сме обсебени от
англичаните. Нямаме
лордове и дами, нямаме
такава дълга история, и за
нас е нещо очарователно",
споделя тя.

рец. Затова крал Филип II
около 1120 година поръчва
да бъде построен замък, кой-
то да е безспорно архитек-
турно бижу. И това става.
Крепостта Алкасар де Сего-
вия е забележителна най-
вече заради странната си
форма, наподобяваща нос
на кораб.

Шато де Шийон, нами-
ращо се на брега на Же-
невското езеро, Швейцария,
е прототипът на замъка на
принц Ерик от "Малката ру-
салка". Колко сълзи сме
пролели за тази малка меч-
тателка и неслучилата се
любов между нея и прин-
ца.

За романтичната слава
на двореца допринасят мно-
го велики автори като Жан-
Жак Русо, Пърси Шели,
Виктор Юго, Александър
Дюма, Байрон. Всички те
описват най-известната
случка в него - затварянето
на абата Франсоа де Бони-
вар, който бил ревностен за-
щитник на Реформацията.

Островът Мон Сен Ми-
шел в региона Нормандия,
Франция, е вдъхновението
за замъка "Корона" от ани-
мацията "Рапунцел и раз-
бойникът". Мястото е при-
казно, а на него живеят са-
мо 43 души. И не само от

"Дисни" са впечатлени от
него. Режисьорът на "Влас-
телинът на пръстените: Зав-
ръщането на краля" Питър
Джакинс също харесва Ос-
трова и го използва като
прототип на столицата на
Гондорската държава - Ми-
нас Тирит.

Тадж Махал - "Султанс-
кият палат" от "Аладин". И
в реалността, и в анимаци-
ята мавзолеят е символ на
вечната любов. Легендата
разказва, че владетелят
Шах Джахан го построява
в памет на любимата си
Мумтаз Махал, която
умира, след като ражда че-
тиринадесетото си дете.

Дворецът "Шамбор",
Франция, е прототип на за-
мъка на Звяра от анимаци-
ята "Красавицата и Звяра".
Истинският дворец е пост-
роен през 1547 г. като ук-
репление, затова е заобико-
лен от голям защитен ров.
През годините в него френ-
ските монарси са се оттег-
ляли при отстъпление или

Странният замък Алкасар де Сеговия
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ция, подписано от акад.
Ангел Балевски, пристигна
в Съвета за духовно
развитие при Министерс-
кия съвет.

Николай Хайтов също
ни предостави десетки
страници, стенограми от
дискусиите. Заместник-
председатели на Съвета
за духовно развитие при
Министерския съвет бяха
професор Илчо Димитров,
акад. Благовест Сендов,
проф. Косьо Косев, проф.
Любомир Павлов, проф.
Васил Мръчков, диплома-
тът, бъдещ професор
Милан Миланов.

След оживено обсъжда-
не преценихме, че е
целесъобразно на външна-
та стена откъм олтара на
църквата "Света Петка" да
се постави паметна плоча
с текст: "Според народни
предания и някои научни
данни на това място е бил
погребан Апостола на
българската свобода
Васил Левски". Подписах
решението на Съвета за
духовно развитие, което
имаше сила на акт на
Министерския съвет.
Николай Хайтов започна
подготовка за изпълнение
на нормативния документ.
Ала някои историци не се
примириха. Не зная как е
протекъл разговорът им с
първия ръководител на
партията и държавата. Но
след една среща Тодор
Живков каза: "Абе акад.
Димитър Косев и други
историци много са се
настроили срещу Николай
Хайтов. Нямаме интерес
този конфликт да се
разраства. Забавете
изпълнението на решение-
то, в правилността на
което ме убеждава и Ангел
Балевски…" Но Хайтов не
се примири. Публикува
нови статии, събрани по-
късно в книги. Спечели и
сподвижници в лицето на
висши духовни служители
и в края на краищата на
църквата бе поставен
мраморният знак с поме-
натото съдържание.

Настанаха промените
след 1989 г. Плочата
незнайно кога и от кого е
била изкъртена. След
смъртта на Николай
Хайтов по инициатива на
негови почитатели, на
синовете му Александър и
Здравец, на духовници
преди няколко години
отново бе поставен паме-
тен знак със същото
съдържание. Ала мястото
не се превърна в светили-
ще. Постоянно има цветя
до плочата, но признател-
ното потомство предпочи-
та да изразява поклон на
Апостола пред издигнатия
в края на 19-и век памет-
ник по проект на чешкия
архитект Колар.

Николай Хайтов бе
обект и на инсинуации, и
на набеждавания. Негови
ученици и сътрудници в
списание "Родопи" и
ръководители от Смолянс-
ки окръг отправиха тежки
обвинения срещу главния
редактор на списанието.
Това наложи въпросът да
се обсъжда в Секретариа-
та на ЦК на БКП. В пред-

дверието на залата видях
Хайтов. Стискаше в скута
си голяма чанта. Попитах
го какво прави тук. "Ами
ще ме разчекват…" Бях
подочул в какво го обви-
няват. Преди седмици ми
каза, че заместникът му в
списанието Капсъзов го
клевети. "Нали ти ходатай-
ства да го изпратим да
учи в Москва?"

"Така де, но хората се
изменят и увълчват. Ста-
ват неблагодарни. Госпо-
динът е пожелал да ме
измести от списанието,
макар че главното редак-
торство е тегоба. Но аз не
мога да се примиря с
лъжи. Приготвил съм

съдействието на съпругата
му Жени. Хайтов бил в
родното си село. В събра-
нието се включил в края
му. След седмици бе в
моя дом. Разказа ми, че
жена му поканила на тази
среща новите политици и
А. Луканов, но неговата
интуиция вече му подсказ-
ва, че го "забъркват в
нещо, което хич няма да е
добро за България".

Скоро след това писа-
телят класик започна да
публикува гневни статии
срещу силите, олицетворя-
ващи началото на разруха-
та на държавата, на иконо-
миката и духовността.
Днес в. "Нова зора" отбе-

международния финансов
аферист Джордж Сорос и
други международни
фондации и сили, които
открито работят срещу
българската национална
кауза. "Ти знаеш ли, ми
каза веднъж, че нашите
глупаци, дори моят съсед
Луканов, който ме разоча-
рова, не само са довлекли
този антибългарин, но са
му дали и десетина милио-
на, освободили го от
данъци, за да ни развра-
щава. Той сипе щедро
пари, подкупва даровити
писатели и учени. Разцепи
ни съюза и продължава да
безчинства. Най-лошото е,
че това става с подкрепа-
та на държавата…"

Не бива да се забравя,
че Николай Хайтов пръв
надигна глас срещу опас-
ността чрез български
безродници да се посяга
на националната ни
самобитност, на сигур-
ността на държавата.

Съхранявам много
документи и писма, в
които се открояват мо-
менти от съвместни уси-
лия и дейност, свързана с
Николай Хайтов. В края
на 1999 г. получих от него
честитка-писмо:

"Драги Георге,
Честита Нова година и

Рождество.
- - - - -
Помня те с добро, с

твоя български дух и
човещина, но времето,
проклетото, не те остави
да си довършиш делото.

Нищо, да има за какво
да мечтаем!

Николай Хайтов"
През 2001 г. се навър-

шиха 90 години от рожде-
нието на вече покойния
Тодор Живков. Слав
Христов Караславов и
други писатели с леви
убеждения подеха инициа-
тива да се подготви малък
сборник, в който да се
публикуват факти и раз-
мисли за дейността на Т.
Живков. Слав ме помоли
да попитам Хайтов, знаей-
ки че е мой приятел, дали
би написал няколко реда.
Николай начаса се съгла-
си. "Как няма да напиша.
Стига са го плюли. По
негово време нямаше тая
бедност, която ни унищо-
жава. Той беше държав-
ник. А и аз съм видял от
него само добро…" След
няколко дни големият
писател с присъщата си
честност изложи своето
твърдо мнение не само за
грешките, но преди всичко
за заслугите на Тодор
Живков към България.

Наскоро след това
Николай заболя тежко.
Пребледня. Трудно се
движеше.

Сподели ми:
„Хич не ме бива.
Ама ще се държа…“

Но не ми каза, че е
обречен. В жилището ми
дойде прочутият колоез-
дач и многократен носи-
тел на жълтата фланелка
Ненчо Христов.

"Абе знаеш ли, че
всяка седмица в онкологи-
ята лежим един до друг с
Николай Хайтов. Не чета

много книги, но съм
чувал, че е голям писател.
Често говорим за теб. Но
в болницата почти няма
кръв. А трябва постоянно
да ни преливат. Та дойдох
да видим как да помогнеш
лекарите да не се измъч-
ват, когато търсят банки
за мен и за писателя…"
Наскоро след това и
Николай Хайтов, и Ненчо
Христов си отидоха.

Бях на погребението на
Хайтов в началото на юли
2002 година. Малцина
писатели са изпращани по
такъв трогателен начин.
От зала "София" на На-
родното събрание до
паметника на Св. св.
Кирил и Методий пред
Националната библиотека
и вечния му пристан в
Централните софийски
гробища хиляди читатели
и почитатели мълчаливо
скърбяха, че се разделят
с виден сънародник.

Сред тъжното множест-
во имаше и хора от родно-
то му село Яврово, Плов-
дивско. Спомних си с как-
ва радост го посрещаха
като най-скъп човек. Спи-
ра го як мъж. "Кольо, пом-
ниш ли как тичахме по
отсрещните баири след
добитъка?" Няколко младе-
жи поднасят за автограф
последните му книги. А той
- скромен, земен, досущ
като съселяните си. Поспи-
ра се развълнуван пред
потъналата в зеленина
родна къща. "Постегнах я
малко. Тук дишам на воля.
Писането ми върви като
по вода…"

Беше очевидно, че
родните сенки с родната
реч - както се изразява
Д. Дебелянов - го правят
честит. Наистина преди да
те познае светът, трябва
да те признаят в родното
гнездо…

Всепризнат и тачен в
родния край и отечество-
то, Николай Хайтов, пре-
веден на десетки езици, е
известен и извън нашите
предели. Литературните
му герои - отрудени люде
с досущ български харак-
тер и морал - са носители
на ярки общочовешки
качества. Така Рамадан от
"Дервишово семе" в "Диви
разкази", вместо да мъсти
на съседа си Руфат, който
по нечестен начин отнема
любимата му Силвина,
прощава и го жали. Кога-
то неговият проклет съ-
перник се пропива и па-
рализира, му носи дърва
с магаренцето си и го
подпомага. Каква рицарс-
ка постъпка! Българският
селянин Рамадан е обут с
цървули, навлечен е в
потури и абичка. А шпага-
та му е човещината, която
изпълва неговото благо-
честиво сърце…

Акад. Николай Хайтов
беше рицар на българския
дух. Чудесен разказвач, с
ясна, оригинална и възви-
шена мисъл, той непре-
къснато се противопоста-
вяше на посредственост-
та, на нравствените урод-
ства на безродниците.
Целият му живот е борба.
Борба за българската чест
и достойнство.

2012 г.

От стр. 8

достатъчно аргументи, за
да им натрия носа. Няма
да пощадя и тия двама-
трима нафукани партийци
от Смолян, които се
бъркат, където не им е
работата…"

По време на почивката
казах на колеги от Секре-
тариата на ЦК на БКП, че

Хайтов има
качества на научен
изследовател.

Обосновава последова-
телно и методично с
факти и доказателства
всяко свое твърдение. На
заседанието Хайтов разби
на пух и прах необоснова-
ните обвинения. Хулници-
те му бяха попарени. Н.
Хайтов за пореден път
показа, че умее да воюва
за истината.

При социализма той
критикуваше несправедли-
вости и вредни практики,
"недъгави" администрато-
ри; гневеше се, че в
общото се губи индивиду-
алният характер на човека,
че не умеем достатъчно да
мотивираме и насърчава-
ме личността и т. н.

Дни след промяната на
10 ноември 1989 г. и той
се надяваше, че ще настъ-
пят по-добри времена в
условията на шумно
прокламираната демокра-
ция и свободен пазар.
Много се писа за срещата
в неговия дом на Андрей
Луканов с новопоявилите
се "бунтари" и демократи:
Желю Желев, Блага
Димитрова, Петър Берон,
Йордан Василев, Петко
Симеонов и други. Среща-
та, както по-късно се
изясни, е станала със

лязва името му като един
от първите членове на
редколегията. А дългого-
дишният редактор на
вестника, поетът Минчо
Минчев, авторитетните и
честни патриоти, които
сътрудничат на изданието,
се гордеят, че са последо-
ватели на Николай Хайтов.

Писателят се
възмущаваше от
посегателствата върху
българския национален
дух и култура.

Публикува талантливи
материали в защита на
гората и водата на Родо-
пите, срещу опитите на
новопоявилата се етничес-
ка партия ДПС да турци-
зира българи, приели
мохамеданството по
време на робството. Та
това са неговите герои от
"Диви разкази" и от други
произведения! С тъга
споделяше: "Каквото и да
правиш, както и да мър-
даш и да се съпротивля-
ваш, каквото и да кажеш
и напишеш, нищо не може
да се промени в този
програмиран от корен до
върха свят…" И въпреки
това продължаваше да се
бори, да надделява отчая-
нието от суровата дейст-
вителност и неясната
перспектива пред народа.

Огромни са заслугите
на Николай Хайтов да се
запази Съюзът на българс-
ките писатели. В онези
години на всеобщо отрица-
ние на социалистическата
модернизация на страната
писателят публицист с
перо и на дело воюваше
срещу слугинажа на

Със
съпругата
Жени
Божилова
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Сердика, Средец, Со-
фия… за времето на
своето съществуване
градът има различни
имена и минава през
различни периоди в разви-
тието си. За 140 години -
откакто София е обявена
за столица - градът се
превръща от малко насе-
лено място с улици "до
колене в кал" в значим и
динамичен град със свое
лице, дух и култура.

Изложбата проследява
живота и развитието на
столицата, отразени в
творбите на поколения
български художници.
Своеобразната разходка
из знакови места и съби-
тия в София минава през
платната на Антон Митов,
Никола Петров, Иван
Гецов, Цанко Лавренов,
Никола Танев, Златю

Ïðåç íîåìâðè îòâàðÿò
Åïèñêîïñêàòà áàçèëèêà

С бързи темпове напред-
ва строителството на сгра-
дата, която ще покрие Епис-
копската базилика на Фи-
липопол в Пловдив и ще я
направи достъпна за турис-
тите. Предвиждат се пред-
премиерни събития за 26
септември, а официалното
й откриване се планира за
7 ноември.

Арх. Жени Танкова е ръ-
ководител на археологичес-
ките проучвания. В момен-
та оригиналните мозайки на
обекта са покрити и защи-
тени, а строителните дей-
ности са съобразени с раз-
критата археология и осо-
беностите на терена.

Уникалният археологи-
чески паметник, най-голяма-
та разкрита у нас раннох-

Íàé-ñòàðîòî
ïëåâåíñêî ÷èòàëèùå
- "Ñúãëàñèå 1869",
÷åñòâà 150 ãîäèíè

Най-старото плевенско
читалище - "Съгласие 1869",
чества 150 години. Предсе-
дател на културния институт
е Ивайло Атанасов. Юбилеят
се навършва на 1 октомври
и по този повод от 30 сеп-
тември започва поредица от
прояви. Първо ще бъде пред-
ставен сборникът "150 годи-
ни НЧ "Съгласие 1869" - Пле-
вен".

За следващия ден в зала
"Емил Димитров" се подгот-
вя спектакъл на вокална гру-
па "Арлекино" и Хайгашод
Агасян. Публиката ще чуе
песните, включени в най-но-
вия им албум "Планета на
мечтите", а песента "На Пле-
вен с любов" е написана спе-
циално за 150-годишнината
на читалището. Срещата на
2 октомври е с поезията на
Недялко Йорданов. Поетич-
ният спектакъл е "Сребърна
любов". В него наред с най-
новите стихове на поета ще
прозвучат и едни от най-оби-
чаните и популярни песни,
писани заедно с Хайгашод
Агасян - "Не остарявай лю-
бов", "Остаряваме бавно",
"Не умирай, любов". ç

"Със сабя френгия, с
пушка бойлия..." изложба
в Етнографския музей
"Със сабя френгия, с
пушка бойлия..." е
мотото на най-новата
изложба в Етнографс-
кия музей в Пловдив,
която се открива на 13
септември. Тяе част
програмата на НОЩ
Пловдив. Изложбата
може да се види до 30
ноември. През епохата
на Възраждането
Пловдив е един от
най-големите занаят-
чийски центрове,
прочут е и със занаяти
като тюфекчийство,
ножарство, абаджийст-
во - дейности, свърза-
ни пряко с войската и
нуждите на империята.

11-и международен кукле-
но-театрален фестивал
за възрастни "Пиеро"
От 28 септември за
шест дни Стара
Загора се превръща
в световна куклена
сцена и посреща
талантливите теат-
рални трупи на
Япония Испания,
Италия, Унгария,
Полша и Сърбия. 23
заглавия ще бъдат
представени в ос-
новната и съпътства-
щата програма на
"Пиеро", а всички
културни сцени в
града ще бъдат
домакини на теат-
ралната фиеста.

:

Íàêðàòêî

Èçëîæáà "Äóìè, îáðàçè, ìåñòà. 140 ãîäèíè
îò îáÿâÿâàíåòî íà Ñîôèÿ çà ñòîëèöà"

Äðåâíàòà Ìàòåðà ãîñòóâà â Äîëèíàòà íà òðàêèéñêèòå öàðå Êàçàíëúê
Каменната Матера показ-

ват в Казанлък с изложба
на Дениз Мацарела в Музея
на фотографията и визуал-
ните изкуства. Откриването
бе на 12 септември. Излож-
бата е резултат от сътрудни-
чеството между двете тазго-
дишни столици на културата
на Стария континент Плов-
див и Матера, както и на доб-
рите културни връзки между
Италианския културен инсти-
тут и Казанлъшкия музей, из-
тъкна Стефан Папукчиев.

Близо 30 черно-бели фо-
тоса ще види публиката на
Музея на фотографията в из-
ложбата "Матера - нюанси",
която показва южния итали-
ански град.

13 ñåïòåìâðè 2019
- 16 ôåâðóàðè 2020,
Ñîôèéñêà ãðàäñêà
õóäîæåñòâåíà
ãàëåðèÿ

Бояджиев, Дечко Узунов,
Текла Алексиева, Иван
Кирков, Лъчезар Бояджи-
ев, Надежда Олег Ляхова,
Кирил Прашков, Самуил
Стоянов.

Чрез образите на
емблематични сгради и
места върху картини и
картички, чрез описания,
оценки и размишления на
пътешественици и инте-

лектуалци, разказваме
истории. Отминалото,
вълнуващо време след
Освобождението, култур-
ният разцвет между двете
световни войни, истори-
ческите събития около
1944 година. Вълненията
на съвременните автори
са само част от темите в
изложбата.

В експозицията участ-

ват произведения от РИМ
- София, Национална
галерия, галериите в
Казанлък, Пазарджик,
Плевен, Шумен и Сливен.
Специално са подготвени
и десет тактилни 3D карти-
ни за хората с увредено
зрение, в партньорство с
Института по информаци-
онни и комуникационни
технологии към БАН. ç

Иван Гецов, "Църквата Света Неделя"

Мозайка в базиликата

ристиянска базилика - 4.-6.
век, е много впечатляваща.
Застлана е с подови мозай-
ки от два пласта. Има ин-
тересни и ценни археоло-
гически детайли и структу-
ри, като едно от последни-
те е мраморна стела - епиг-
рафски паметник с надпис
от времето на императори-
те Валериан и Галиен.

Той е разчетен от епиг-
рафа Николай Шаранков и
е благодарствен надпис за
спасение, най-вероятно
след готските нашествия.

Фасадата ще има плът-
на и ажурна част, като ос-
тъкляването ще включва ма-
тови стъклени панели с ви-
сочина до 7 метра. Покри-
вът на базиликата ще бъде
изграден като зелено прос-

транство с минерални еле-
менти, а оформлението му
ще напомня за съществува-
лата на това място до 60-те
години на 20. век малка жи-
лищна група, известна ка-
то католическия квартал.

В центъра на експозици-

ята ще бъдат двата уникал-
ни пласта мозайки и архи-
тектурните артефакти, на-
мерени на мястото. Набли-
зо е католическата катед-
рала "Свети Лудвиг" и пра-
вославният храм "Света
Петка". ç

изпразвайки града се
извършва престъпление. Той
настоява, че земята на Ма-
тера е неустоимо красива.
Каменният град, известен
със своите саси - едностай-
ни жилища, издълбани в ка-
мъните, пази спомена за Пи-
тагор. Прогонен от тирана
на родния му остров Самос,
великият математик и фило-
соф е завършил живота си
в Метапонтум - гръцка ко-
лония в Южна Италия. "Ма-
тера - нюанси" е четвъртата
изложба, която Музеят на
фотографията открива съв-
местно с Италианския кул-
турен институт - София. Из-
ложбата ще остане в Казан-
лък до 30 септември. ç

Матера е известен като
естествена сценография за
много филми с библейски
сюжети.

Над 40 киноленти са сни-
мани тук, включително

"Страстите Христови" на Мел
Гибсън. Поезията на камъ-
ните открива Пиер Паоло
Пазолини - през 1964 г. в
творбата си "Евангелието на
Матея", той изкрещява, че
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Продължаващите изст-
релвания на ракети от
ивицата Газа срещу Израел
правят неизбежна поредна-
та война срещу екстремис-
тите в крайбрежния палес-
тински анклав. Това заяви
вчера израелският преми-
ер Бенямин Нетаняху, с
което отново завладя
челните заглавия на медии-
те броени дни преди
парламентарните избори в
страната, предаде АП.

Нетаняху разкри, че
Израел е в напреднал
стадий на подготовка на
планове за удари по Газа и
добави, че той ще реши
кое е оптималното време
за офанзивата, като се има
предвид нежеланието или
неспособността на лидери-
те на управляващото
радикално движение Хамас
в Газа да спрат ракетните
атаки.

Ïðîåêòúò íà Èçðàåë çà Çàïàäíèÿ
áðÿã ìîæå äà äîâåäå äî åñêàëàöèÿ íà
íàïðåæåíèåòî, ïðåäóïðåäè Ìîñêâà

Íåòàíÿõó ñå çàêàíè äà çàïî÷íå íîâà
âîéíà ñðåùó Ãàçà

Íàêðàòêî

:

Руският президент Владимир
Путин се срещна в Сочи с

израелския премиер Бенамин
Нетаняху, който заяви, че пряката

му връзка с руския държавен
глава е огромна ценност. Нетаняху
отбеляза, че именно взаимодейст-

вието с Путин е предотвратило
сблъсъци на ВВС на Русия и

Израел в Сирия, които биха били
неизбежни заради противополож-

ните военни задачи на двете
страни в сирийския конфликт.

Ïåêèí ïðèçîâà ÑÀÙ äà ïîäíîâÿò
ïðåãîâîðèòå ñúñ Ñåâåðíà Êîðåÿ

Китай призова САЩ да
възприемат по-конструкти-
вен подход за диалог в отго-
вор на добрата воля на Се-
верна Корея и желанието й
за подновяване на прегово-
рите за денуклеаризация и
предложи санкциите на ООН
срещу Пхенян да бъдат об-
лекчени, предаде Ройтерс.

На пресконференция в
Пекин китайският външен
министър Ван И приветства
неотдавнашните "позитивни
сигнали" на Северна Корея
за подновяване на прегово-
рите със САЩ. "Ще се рад-
ваме Северна Корея и САЩ
да подновят преговорите по
график в края на месеца",
каза И на съвместна прес-
конференция с малайзийс-
кия си колега Сайфудин Аб-
дула. Опитът показва, че за

Снимки Пресфото
 БТА и Интернет

Източният йерусалимски квартал Силуан, анексиран от Израел, бележи
скок в строителството на жилища на евреи, като броят на разрешител-

ните за строеж очертава огромна пропаст между  еврейските и
палестинските жители

Германската канцлерка Ангела Меркел разглежда тестов модел за
сигурност на колите при посещението си на автомобилното

изложение във Франкфурт вчера

Европарламентът
ще гласува на 23 октомври
състава на Европейската
комисия. Парламентът ще
изслуша предложените за
нови еврокомисари от 30
септември до 2 октомври,
съобщи председателят на ЕП
Давид Сасоли. Той добави,
че евродепутатите ще
гласуват състава на новата
ЕК на 23 октомври.

Първа флотилия
от бойни дронове ще
започне да действа от 2020
г. в състава на турската
армия, пише в."Хюриет".
Изданието цитира Мурат
Икинджи, генерален директор
на турската компания
ЕсТиЕм, разработила бойните
дронове КАРГУ, който е
заявил, че те ще бъдат
включени в състава на
турските въоръжени сили и
ще започнат да действат в
началото на 2020 г. Икинджи
е посочил, че дроновете ще
участват във важни опера-
ции в източната част на
страната и в района на
турско-сирийската граница.
Флотилията ще се състои от
30 дрона с изкуствен
интелект и системи за
разпознаване на лица. Всеки
от тях е с тегло под 70 кг.
Дроновете могат да носят
експлозиви и могат да
останат във въздуха до 30
минути. Максималната
дължина на полета на тези
дронове е 15 км.

Върховният съд на САЩ
одобри мярка за ограничава-
не на правото на убежище,
поискана от администрацията
на президента Доналд Тръмп.
"Голяма победа във Върхов-
ния съд за границата по
въпроса за правото на
убежище", заяви Тръмп в
Туитър. Мярката, досега
блокирана от федералните
съдилища, предвижда
автоматичното отхвърляне на
всички искания за убежище
от страна на мигранти, ако
те не са поискали статут на
бежанци в Мексико или в
трети страни, през които са
преминали по време на
своето пътуване към САЩ.

Колумбийските
въоръжени сили са поставени
в състояние на бойна
готовност в отговор на
венецуелските военни учения
на границата между двете
страни, които Богота смята за
открита заплаха. Венецуелски-
ят президент Николас Мадуро
разпореди провеждането на
военни учения по границата в
отговор на това, което той
определи като колумбийски
планове за агресия срещу
Венецуела.  Мадуро обвини
Колумбия в подготовка на
нападение, след като
колумбийският президент
Иван Дуке заяви, че социа-
листическият лидер защитава
членове на бунтовническата
група "Армия за национално
освобождение" и отцепничес-
ки членове на ФАРК, които
наскоро подновиха въоръже-
ната борба. Венецуелският
президент неведнъж е
предупреждавал и за възмож-

на инвазия на Колумбия,
координирана с Вашингтон.

да постигнат преговорите
истински напредък, основ-
ните искания и на двете
страни трябва да се вземат
предвид, допълни китайски-
ят първи дипломат.

"Ако има предварителни
условия, изгодни само за ед-
ната страна или списъци с
такива, или дори упражня-
ване на изключителен натиск
върху другата страна да нап-
рави едностранни отстъпки,
то това, което не е сработ-
вало в миналото няма да
проработи и в бъдещето", за-
яви И. Китайският външен
министър индиректно разк-
ритикува американската
стратегия, която предвижда
вдигане на санкциите срещу
Пхенян само в замяна на
пълната денуклеаризация на
Северна Корея. ç

Израелският премиер е
подложен на остри крити-
ки, че не успява да даде
суров отговор на ракетния
обстрел на Хамас, който
принуждава жителите на
южните части на Израел
често да бягат към бомбоу-
бежищата. Самият Нетаня-
ху бе отведен по спешност
от бодигардовете си от
предизборен митинг във
вторник, след като палес-
тински екстремисти изстре-
ляха ракети към района,
където се намираше той.
"Аз не тръгвам на война,
докато тя не е последното
неизбежно средство, и не
рискувам живота на наши-
те войници и граждани
само за да спечеля апло-
дисменти - каза премиерът
в интервю. - Но ние веро-
ятно няма да имаме друг
избор, освен да започнем
голяма офанзива, война

срещу силите на терора в
Газа." Няма за започна
тази война дори и минута,
преди да сме готови, и ние
сега се готвим за една
"различна война", отбеляза
Нетаняху малко преди да
отлети за Русия за блиц-
среща с президента Влади-
мир Путин.

Обещанието на израел-
ския премиер Бенямин
Нетаняху да анексира
стратегическа част от
окупирания Западен бряг
на река Йордан може да
доведе до голямо повиша-
ване на напрежението,
предупреди Москва в

навечерието на планирана
среща между израелския
премиер и руския прези-
дент Владимир Путин.
Руското външно министер-
ство изрази загриженост
от предизборното обеща-
ние на Нетаняху, дадено
няколко дни преди насро-
чените за 17 септември
избори. Според оценките
евентуалното му изпълне-
ние може да доведе до
силно повишаване на
напрежението в региона и
да навреди на надеждите
на дългоочакван мир
между Израел и арабските
му съседи. ç
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В Чили близки на
жертви на диктатурата на
Аугусто Пиночет внесоха
в съда иск за съучастни-
чество срещу министри
на бившия лидер, които
досега не са преследвани
от правосъдието, предаде
АФП.

"Внесохме иск срещу
всеки от тези, които са
заемали министерски
пост през 17-те години на
диктатурата. През тези 17
години убийствата не
бяха дело само на агенти-
те на репресивния апа-
рат", заяви Лорена Писа-
ро, председателка на
Сдружението на семейст-
вата на арестуваните и
безследно изчезналите.

Съдебните документи
бяха подадени в деня на
46-ата годишнина от
държавния преврат срещу
социалистическото прави-
телство на Салвадор

46 ãîäèíè ñëåä ïðåâðàòà ñðåùó Àëèåíäå
÷èëèéñêîòî îáùåñòâî îñòàâà ðàçäåëåíî

Суданското правителство
и бунтовнически лидери се
споразумяха за приемането
на пътна карта, целяща пос-
тигане на мир в страната до
края на годината, предаде
АП. Двете страни подписаха
първоначално споразумение
след тридневни преговори в
Джуба, столица на съседния
Южен Судан.

Судан от десетилетия е
раздиран от бунтове в от-
далечените си провинции,
при които загинаха десет-
ки хиляди. Боевете в запад-
ната провинция Дарфур
почти спряха през послед-
ните години, но бунтовни-
ци и бандити все още дей-

Ñóäàíñêîòî ïðàâèòåëñòâî
è áóíòîâíèöèòå ïðèåõà
ïúòíà êàðòà çà ìèð

стват както там, така и в
южни провинции. Главните
бунтовнически групи обаче
спазват примирие след
свалянето на президента
Омар Башир през април,
като проява на солидар-
ност с протестното движе-
ние.

Споразумението за по-
дялба на властта между ар-
мията и продемократични-
те движения изисква ново-
то правителство да сключи
мир с бунтовниците до шест
месеца. Очаква се прегово-
рите да започнат на 14 ок-
томври и да постигнат окон-
чателно споразумение до
два месеца. ç

Дете се забавлява по време на фестивално шествие в Мумбай, Индия. Всяка година милиони
набожни хиндуисти потапят символите на бог Ганеша в океана по време на

 десетдневния фестивал, който празнува раждането на Ганеша.

Камбоджанският премиер Хун Сен (вдясно) разговаря с лаоския си
колега Тонглун Сисулит  в Пном Пен. Сисулит е на двудневно

официално посещение в съседна Камбоджа.

Снимки Пресфото БТА

Тропическите гори в Ама-
зония не са напът да изго-
рят и необоснованите опа-
сения от глобални климатич-
ни промени заплашват суве-
ренитета на Бразилия, зая-
ви министърът на външните
работи  Ернесто Араужо, ци-
тиран от Ройтерс. "Няма ка-
тастрофални климатични
промени", подчерта Араужо
в реч пред базираната във
Вашингтон фондация, Хери-
тидж. "Ако съдим по дебати-
те, които се водят, може да
изглежда, че светът свърш-
ва", подчерта министърът.

Неотдавнашното увелича-
ване на пожарите в Амазо-
ния, смятана за бастион сре-

Áðàçèëèÿ: Íÿìà ãëîáàëíà êëèìàòè÷íà
êàòàñòðîôà ñëåä ïîæàðèòå â Àìàçîíèÿ

щу глобалните промени в
климата, доведоха до меж-
дународна реакция и крити-
ки срещу бразилския прези-
дент Баир Болсонаро зара-
ди решението му да даде
приоритет на развитието на
региона вместо на защитата
на горите. Араужо, който
твърди, че научните доказа-
телства за причините за гло-
балното затопляне са недос-
татъчни, заяви, че активис-
тите, които искат мерки за
борба с климатичните про-
мени, преувеличават запла-
хата с политически цели, ка-
то част от заговор на леви-
те сили срещу САЩ и Бра-
зилия, чийто суверенитет е

Ñåìåéñòâà íà æåðòâèòå íà äèêòàòóðàòà ïîèñêàõà
ñúäåáíî ïðåñëåäâàíå çà áèâøèòå ìèíèñòðè íà Ïèíî÷åò

Полицаи арестуват жена по време на протеста в чилийската столица
Сантяго по повод 46-ата годишнина от военния преврат в Чили, който

свали демократично избрания президент Салвадор Алиенде

подложен на заплаха.
Пожарите в Амазония са

около средното през тази
година, заяви бразилският
външен министър. Той под-
черта, че неговата страна е
отговорна за само 2 на сто
от световните емисии на въг-
лероден диоксид. Обезлеся-
ването по цял свят е отго-
ворно за 11 на сто от гло-
балните емисии, добави той.
"Така че дори да приемем,
че емисиите на въглероден
диоксид контролират пряко
температурата, което не се
показва от компютърните
модели, вината не е на Бра-
зилия", подчерта външният
министър. ç

Алиенде. На 11 септември
1973 г. чилийската армия,
водена от генерал Аугусто
Пиночет, свали от власт
демократично избраното
правителство. Както
всяка година, леви орга-
низации почетоха паметта
на 3200 убити и безслед-
но изчезнали по време
на режима на Пиночет
(1973-1990 г.), който почи-
на през 2006 г., на 91-
годишна възраст, без да
бъде осъден. По официал-
ни данни 38 000 души са
били изтезавани през
този период.

Над 4000 души участва-
ха в демонстрация в
Сантяго в неделя, за да
напомнят за този мрачен
епизод от чилийската
история, споменът за
който продължава дълбо-
ко да разделя страната.
Досега годишнината се
отбелязваше с церемония

в президентския дворец
Ла Монеда. Тази година
президентът Себастиан
Пинера, който през март
2018 г. започна втори
мандат, предпочете крат-
ко изявление за печата, в
което призова чилийците
към размисъл и единство.
"Приканвам всички свои
сънародници да размис-
лят искрено и добронаме-
рено върху причините и
последиците от 11 сеп-
тември 1973 г., за да
извлекат поука от грешки-
те на миналото", заяви
държавният глава. Приз-
нак за разделението в
обществото е отвореното
писмо във в. "Меркурио",
подписано от около 60
личности, които заявиха,
че "благодарение на 11
септември 1973 г. Чили
успя да избегне днешната
участ на Венецуела".

Депутатката от Чилийс-

ката комунистическа
партия Кармен Херц,
чийто съпруг, журналистът
Карлос Бергер е екзеку-
тиран през 1973 г., заяви
по повод публикацията,
че изрази "срам и отвра-
щение". "Това е все едно
група нацисти в Германия
да публикуват в медия
оправдание и омаловажа-

ване на холокоста", заяви
тя. Според доклад на
университета "Диего
Порталес" за правата на
човека само 22 процента
от официално признатите
случаи с екзекутирани
или безследно изчезнали
лица са довели до осъди-
телни присъди от 1995 г.
до 2018 г. ç
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- Г-н Скатов, до момен-
та с какво се сблъсквате
по-често - с признанието
или с неправдата?

- Разбира се, че по-често
срещам признание. Аз имам
изключително много после-
дователи, десетки хиляди
фенове, които ме подкрепят,
пишат ми всеки ден, много
хора ми благодарят за мои-
те книги, филми, статии и ин-
тервюта, които ги вдъхновя-
ват, карат ги да започнат да
вярват повече в себе си,
както и в това, че няма не-
възможни неща, и така сбъд-
ват мечтите си. Когато си
успешен, не е изключено да
срещнеш завист и злоба,
често се случва хора, на ко-
ито им казват хейтъри, да
си споделят мнението прос-
то ей така, дори да знаят,
че не е вярно… Всичко това
мен не може да ме сломи,
напротив, стимулира ме все
повече и повече.

- Казахте, че с Вашия
пример искате да стиму-
лирате хората да повяр-
ват в себе си. Вие сами-
ят кога повярвахте, че
можете?

- Преди доста години…
Когато станах студент през
1996 г., баща ми каза, че ня-
ма невъзможни неща, и аз
установих, че когато човек
силно иска нещо и вярва в
него, когато полага необхо-
димия труд, няма как да не
сбъдне мечтите си. И това
важи не само за мен, а за
всички хора. Когато започ-
нах да се занимавам с ал-
пинизъм, си поставих за цел
да изкача най-високите вър-
хове на нашата планета.
Първият ми проект беше да
изкача 7-те континентални
първенци. Следващият е
свързан с изкачване на 14-
те 8-хилядника на Земята. Аз
до 33 години не бях спорту-
вал изобщо и с примера си
показвам на хората, че ни-
кога не е късно. Аз никога
не бях стъпвал в планина
преди. Хората трябва да зна-
ят, че дори и да се захванат
с нещо, от което нямат аб-
солютно никаква представа,
ако са трудолюбиви и вяр-
ват силно, могат да постиг-
нат успехи, но позитивното
мислене е много важно.

- Защо решихте да за-
почнете, макар и на по-
късна възраст, както от-
белязвате?

- Бях чул за най-дългото
трасе в България Ком - Еми-
не и го преминах през 2010
г. заедно с моя баща и още
30-40 души организирано. 16
дни бяхме изцяло в плани-
ната, през деня правехме
преходи, а вечер спяхме в

различни хижи. Това беше
моят първи смислен контакт
с планината и много ми ха-
реса  да съм сред природа-
та, да общувам със силата
под открито небе… На след-
ващата година реших отно-
во да го премина и оттога-
ва в мен се зароди идеята
да започна да се занима-
вам с алпинизъм. Аз от 2006
г. бях вегетарианец, не кон-
сумирах изобщо месо, по-
късно спрях да ям и риба и
в края на 2011 г. като експе-
римент реших да изключа
всички животински храни от
менюто си и започнах да
спортувам. Исках да тествам
как ще ми се отрази този
режим на хранене. Сега мо-
га да кажа със сигурност,
че е подходящ за голяма
част от хората, стига да го
пожелаят и вътрешно да са
убедени. Вече има достатъч-
но примери за хора, които
от 20-30 години не консуми-
рат животинска храна, а са
сред най-добрите атлети и
спортисти на планетата. Аз
показах, че с този начин на
хранене мога да изкачвам
най-високите върхове на
планетата.

- Коя от експедициите
до момента беше най-го-
лямо предизвикателство
за Вас?

- Аз имам вече 19 експе-
диции зад гърба си и нито
една от тях не е била лес-
на. Над 8000 метра винаги е
опасно…  Естествено, има
по-трудни и по-лесни върхо-
ве, но и най-лесният връх
може да стане най-труден и
обратното - когато има доб-
ри условия, когато има пре-
каран парапет, повече хора,
хубаво време, когато ти си
добре климатизиран и
здрав. Естествено, че умо-
рата е голяма на подобни
експедиции. Аз тази година
направих две по два месе-
ца почти - първата на Кан-
чендзьонга, втората на Га-
шербрум 1 и 2, но във връз-
ка с това, че искам да се
натоварвам на максимална
степен, както тялото, така и
психиката си, сега замина-
вам на още една експеди-
ция, с която се надявам да
осъществя мечтата си, коя-
то не успях да реализирам
през 2016-а - да участвам в
експедиции през пролетта,
лятото и есента в една и съ-
ща календарна година. За-

Обичам адреналина. Човек,
който изпитва страх, няма
място на тези 8-хилядници,
защото там има отвесни сте-
ни, огромни цепнатини...

- Има ли цена, която не
сте готов да платите, за
да стигнете до върха?

- Най-важен е животът…
Никога не бих платил с жи-
вота си - да стигна до върха
и след това да не мога да
сляза… Нагледал съм се в
различните експедиции на
хора, които са изтощени, но
продължават, за да се ка-
чат на върха, правят го, но
под върха на слизане им
приключва енергията и за-
винаги остават там… Човек
трябва много добре да пре-
ценява възможностите си…
С каквото и да се занима-
ва, не си заслужава да пла-
ти с живота си…

- Какво е мястото на
човечността в една екс-
педиция, която понякога
се оказва на живот и
смърт?

- Много хубав въпрос…
Алпинистите са по-егоистич-
ни като хора, в повечето
случаи отиваме на експе-
диция самички. Дори два-
ма приятели да са отишли,
всеки от тях иска да стигне
върха и ако единият не се
чувства добре, рядко дру-
гият ще спре или ще се вър-
не, за да му помага, и няма
да се качи на върха. Има и
човечни хора, разбира се,
но са малко. През 2017-а
се изкачвах след Лхотце на
Еверест и през нощта срещ-
нахме един млад шерп, а
малко по-нагоре беше и
клиентът му -  предния ден
се качвали, но са били мно-
го изморени и след това не
можеха да слязат. Шерпът

вече беше припаднал, ня-
маше допълнителен кисло-
род, дори ръкавици няма-
ше на ръцете си, беше в
безсъзнание, покрай него
минаха сигурно 30 души, но
никой не се спря. Ние с моя
шерп се спряхме, но за съ-
жаление, нямаше с какво да
помогнем. Случвало се е хо-
ра от експедицията, в коя-
то съм, да ми откажат да
се вържа за тях на свръз-
ка, дори вода са ми отказ-
вали… Човечност в плани-
ната не можеш да очакваш,
трябва сам да се справяш
с всичко…

- Какви качества са
нужни на един човек, за да
стигне до върха?

- Естествено, че трябва
да е упорит, трудолюбив, да
вярва в себе си и да трени-
ра, но това не са най-важ-
ните качества. От решава-
що значение според мен е
силната психика, а също та-
ка и интуицията да се взе-
мат най-правилните реше-
ния. Във всеки един момент
трябва да чувстваш дали да
продължаваш, или ситуаци-
ята започва да става опас-
на и трябва да се върнеш -
ако се развали времето или
енергията ти спада - много
хора загиват точно поради
това. Случвало се е хора да
получат белодробен или мо-
зъчен оток, но да решат да
продължат, защото съвсем
малко остава до върха. Чо-
век също така трябва да е
много всеотдаен, понякога
вървим по няколко дни, без
да спираме - без да ядем,
без да спим, без да пием
вода, и то на голяма висо-
чина, където няма достатъч-
но кислород.

- За какво мечтаете
оттук нататък?

- Хората да станат по-доб-
ри, по-човечни и да пазят
нашата планета.

- А целта, която сте си
поставил - да изкачите
14-те осемхилядника на
Земята, кога я виждате
осъществена?

- Това е Божа работа. На
първо място планината тряб-
ва да го позволи. Може би
следващата година… Ако ус-
пея да изкача и четвъртия
си връх за тази година, ще
ми останат още четири за
следващата. Стартирах
есента на 2015-а с този про-
ект и си поставих за цел да
приключа за пет години. Аз
смятам, че телата ни имат
големи възможности, а за
психиката ни съм абсолют-
но убеден. Колкото повече
вярваш, че лимитът ти е по-
далеч, и си поставяш все по-
високи цели, ще постигаш
по-добри резултати.
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минавам за Дхаулагири,
който е седмият по височи-
на връх на нашата планета,
аз съм бил на него през
2016-а, 55 дни след експе-
диция на Анапурна, но стиг-
нах до 7900 метра, 260 мет-
ра под върха трябваше да
се върна. Започна да духа
силен вятър и всички оста-
нали 12 души в експедиция-
та се отказаха, реших и аз
да бъда мислещ човек и да
последвам примера им, пре-
цених, че явно действител-
но има риск и колкото и да
ми се искаше да стигна до
върха, трябваше да сляза.
Така че може да се каже,
че маршрутът донякъде ми
е познат, въпреки че той се
променя всяка година в за-
висимост от това какви сне-
гове са падали и какъв вя-
тър духа - някои цепнатини
се запълват, нови се отва-
рят, но планината ми е поз-
ната, виждали сме се вече
веднъж и силно вярвам, че
този път ще успея да стиг-
на до върха.

- Някога изпитвал ли
сте страх в планината?

- Не, но имам чувство за
самосъхранение и когато
виждам, че е опасно, не
продължавам напред. От-
казвал съм се, преди да из-
кача върха, на три експеди-
ции - първата беше на Ле-
нин, след това на Дхаулаги-
ри и след това отново през
2016-а бях и на двата Гашер-
брума, които обаче тогава
не изкачих, защото рискът
беше голям, а и вътрешно
чувствах, че по-добре е да
се върна. Аз от малък оби-
чам екстремните преживя-
вания - да се катеря по дър-
вета, по покриви, карал съм
мотор, скачал съм с бънджи.

Преди няколко дни алпи-
нистът Атанас Скатов се
отправи към четвъртата си
експедиция за тази година -
на Дхаулагири, който е сед-
мият по височина връх на
планетата.

До 33 години не бях спортувал изобщо и с примера си показвам на
хората, че никога не е късно, заяви алпинистът

41-годишният Атанас Скатов вече е в Непал, където се готви да
атакува четвъртия си осемхилядник за този сезон, след като в

началото на лятото изкачи успешно Кангчендзьонга, Гашербрум I и
Гашербрум II.
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07.00 Новини
07.10 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев
09.00 "Местно време" - Харманли /І част/
09.15 "Културен фронт"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Холивудски знаменитости"
10.20 "Безценната перла" - сериал, 96 еп.
11.10 Музикален антракт
11.30 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова (п)
12.30 Новини
12.50 "Местно време" - Харманли /І част/

(п)
13.00 ТВ пазар
13.15 "Безценната перла" - сериал, 97 еп.
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 "Местно време" - Харманли /І част/

(п)
16.10 ТВ пазар
16.25 Киносалон БСТВ: "4 месеца, 3 седми-

ци, 2 дни" (2007 г.), Румъния (п)
18.20 "В обектива" с водещ Валерия Касиян
19.20 "Местно време" - Харманли /І част/

(п)
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "Диви истории" (2014

г.), Аржентина/Испания
22.25 "В обектива" (п)
23.20 "Местно време" - Харманли /І част/

(п)
23.30 Новини (п)
00.00 "България се събужда" (п)
02.00 "Студио Икономика" (п)
03.00 "За историята (п)
04.30 "Следобед с БСТВ" (п)
06.30 Актуален коментар (п)

ÁÍÒ 1

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

ловен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
12.00 По света и у нас
12.30 Династията Романови - 8-серийна

док. поредица /Русия, 2013 г./, 1
епизод, режисьор Максим Беспалъй

13.30 Съвременници: Хляб от бронз - доку-
ментална поредица

14.00 Малки истории
15.00 Специализирано предаване за хора с

увреден слух
15.15 Сафарито на Скаут - детски тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Търсачи на реликви 3 - тв филм /20

епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Концерт на Лиса Симон /САЩ/ -

Международен джаз фестивал - Бан-
ско 2018

00.30 Булевард игрален филм /САЩ, 2014
г./, в ролите: Робин Уилямс, Кати
Бейкър, Роберто Агире и др.(16)

02.00 Култура.БГ /п/
03.00 100% будни - предаване за здравос-

ловен лайфстайл/п/
04.05 Дойче веле: Шифт
04.20 Още от деня /п/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, с. 3, еп. 1

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 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал,

с. 2, еп. 12
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с.6 еп.42
16.00 "Страх да обичаш" - сериал, с. 2,

еп. 12
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. 91
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая" - сериал,

еп. 85
21.00 "Фермата: Нов свят" - риалити
22.30 "Истински истории" - (нов сезон)

документално риалити
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 8
00.30 "Стрелата" - сериал, ретроспекция на

с. 1
01.30 "Домашен арест" - сериал, с. 2, еп. 8
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,
еп. 18

06.00 Анимационен блок: "Джи Ай Джо:
Ренегати" - сериал, еп. 20, 21

07.00 "Джи Ай Джо: Ренегати" - сериал, еп.
22, 23

08.00 "Последният кораб" - сериал, с. 3,
еп. 8

09.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 22
10.00 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 6
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 18
12.00 "Стоте" - сериал, с. 3, еп. 9
13.00 "Убийствено увлечение" - трилър (тв

филм, САЩ, 2015), в ролите: Давей
Чейс, Рик Робъртс, Сидни Пени, Ме-
лани Скрофано и др.

15.00 "Последният кораб" - сериал, с. 3,
еп. 9

16.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 5, еп. 1
17.00 "Стоте" - сериал, с. 3, еп. 10
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 19
19.00 Часът на супергероите: "Луцифер" -

сериал, с. 3, еп. 7
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Готъм" -

сериал, с. 4, еп. 13
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Смъртоносна надпре-

вара 2" - фантастика, екшън, трилър
(ЮАР, Германия, 2010), в ролите:
Дани Трехо, Шон Бийн, Винг Реймс,
Люк Гос, Лорън Кохан, Робин Шу и
др. [14+]

00.00 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 13
01.00 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 7
02.00 "Последният кораб" - сериал, с. 3,

еп. 9
03.00 "Стоте" - сериал, с. 3, еп. 10
04.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 19

bTV COMEDY

05.00 "Без пукната пара" /п./ - сериал
06.00 "Без пукната пара" - сериал, с. 6, еп.

6, 7
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.00 "Българи на три морета" - туристичес-

ко риалити (2016), еп.4
10.00 "Хаос вкъщи" - комедия, семеен (САЩ,

2012), режисьор Анди Фикман, в
ролите: Били Кристъл, Бет Мидлър,
Мариса Томей, Том Евърет Скот,
Бейлий Мадисън и др.

12.00 "Стъпка по стъпка" /п./ - сериал
13.00 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
13.30 "Гранд" /п./ - сериал

14.00 "Двама мъже и половина" /п./ -
сериал

15.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 46
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 59
17.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019), еп. 33, 34
18.00 "Стъпка по стъпка" - сериал, с. 7,

еп. 8, 9
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 7,

еп. 10
20.00 "Новите съседи" - сериал, en. 10
21.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал
22.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 11, еп. 20, 21
23.00 Премиера: "Гранд" - сериал, еп. 2, 3
00.00 "Хаос вкъщи" /п./ - комедия, семеен

(САЩ, 2012)
02.00 "Без пукната пара" /п./ - сериал
03.00 "Стъпка по стъпка" /п./ - сериал
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" - сериал, с. 2, еп. 16
07.00 "Великият Гетсби" - драма, романти-

чен (Австралия, САЩ, 2013), в роли-
те: Леонардо ДиКаприо, Кери Мъли-
ган, Джоуел Еджъртън, Айла Фишър,
Тоби Магуайър, Амитаб Бачан, Аде-
лейд Клемънс, Елизабет Дебики и др.

09.45 Телепазар
10.00 "Ривърдейл" - сериал, с. 2, еп. 18, 19
12.00 Телепазар
12.15 "Ще те видя насън" - комедия, роман-

тичен (САЩ, 2015), в ролите: Блайд
Данър, Мартин Стар, Сам Елиът, Риа
Пърлман

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

16.00 "Всичко е изгубено" - драма (САЩ,
2013), режисьор Джей Си Чандър, в
ролята: Робърт Редфорд

18.30 "Джейсън Борн" - екшън, трилър (САЩ,
2016), в ролите: Мат Деймън, Алисия
Викандер, Томи Лий Джоунс, Джулия
Стайлс, Венсан Касел, Риз Ахмед, Нев
Гачев

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Код: Олимп" - екшън, трилър (САЩ,

България, 2013), в ролите: Джерард
Бътлър, Ерън Екхарт, Морган Фрий-
ман, Дилън Макдърмът, Анджела Ба-
сет, Мелиса Лио, Ашли Джъд и др.

23.30 "Природни сили" - романтичен, коме-
дия (САЩ, 1999), в ролите: Сандра
Бълок, Бен Афлек, Мора Тиърни, Стив
Зан, Блайд Данър и др.

01.45 "Блясъкът на чистия ум" - фантастика,
драма, романтичен (САЩ, 2004), в
ролите: Джим Кери, Кейт Уинслет,
Джери Бърн, Илайжа Ууд, Марк Ръ-
фало, Джейн Адамс, Дейвид Крос,
Кирстен Дънст, Том Уилкинсън [14+]

04.00 "Съседското момче" - психотрилър
(САЩ, 2015), в ролите: Дженифър
Лопес, Райън Газман, Кристин Чено-
ует, Джон Корбет, Бейли Чейс, Иън
Нелсън и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пътят на честта" - сериен филм /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" (нов сезон)
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 3
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 "Откраднат живот: Кръвни връзки"

(премиера) - сериен филм, сезон 8
21.00 "Игри на волята: България" (премие-

ра) - риалити
22.00 "Игри на волята: България" - комен-

тарно студио
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 2
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал,

сезон 6
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Слънце и луна" - сериал

Êèíî Íîâà

05.45 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 6 /п/

06.45 "Инспектор Джордж Джентли" - сери-
ен филм, сезон 1

08.45 "Венчален шок" - романтична коме-
дия с уч. на Джон Ларокет, Карън
Валънтайн, Френч Стюарт, Марина
Блек, Кели Овъртън, Джейми Рей
Нюман, Себастиан Тилинджър /п/

11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 6

12.00 "Хармонията на сърцето" - романти-
чен филм с уч. на Чарлийн Тилтън,
Джейсън Бъркли, Лорън Алейна, Аш-
тън Макклиърин, Дони Боаз и др.

14.00 "В кадър"
14.30 "Като стана дума за снощи" - комедия

с уч. на Кевин Харт, Майкъл Ийли,
Реджина Хол, Джой Брайънт, Кристо-
фър Макдоналд, Пола Патън, Адам
Родригес и др.

16.30 "Денят на мама" - романтична коме-
дия с уч. на Дженифър Анистън, Кейт
Хъдсън, Джулия Робъртс, Джейсън
Съдейкис, Тимъти Олифант, Хектор
Елизондо и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
20.00 "От местопрестъплението: Маями" -

сериал, сезон 7
21.00 "Rougue One: История от Междузвез-

дни войни" - екшън с уч. на Фелисити
Джоунс, Диего Луна, Форест Уитакър,
Риз Ахмед, Бен Менделсон, Алън Ту-
дик, Дони Йен, Мадс Микелсен и др.

23.50 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7 /п/

00.50 "Професия блондинка 3" - комедия с
уч. на Майли Росо, Беки Росо, Крис-
тофър Казънс, Британи Къран и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 13 септември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ТТТТТопло ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 174

ВОДОРАВНО: "В името на закона". Катун. Павелец.
"Норич". Сопор. Ги. Ган. Ветар. Лат. Батолит. Лимит.
Ланер (Йозеф). Торит. Кек. Герак. Нива. Котор. Ти-
мок. Касис. Витим. Си. Зар. Ренар (Жул). Лин. Авто-
кар. Памид. Ливер. Жавер. Айа. Невен. Нара. Не-
рол. Марон. Киров (Киро). КЕНАР. КА. Ком. Раков
(Запрян). Сак. Колорит. Синори. Гилотен (Жозеф).
Нинов (Стоян). Катамаран. "Нали".
ОТВЕСНО: "Никога не казвай никога". Марат (Жан
Пол). Косат. Аеролит. Ретинол. "Тирол". "Ромола". Туч.
Лагос. Кинов (Иван). Ром. Гон. Винер (Юлия). Равел
(Морис). "Рита". Сетер. Верев. Катер. Капот. Ратин.
Ремек (Владимир). "На". Запал. Китап. Нанос. ФА-
ВОРИТ. Мираж. Равин. Кер. Моном. Манор. НИН.
Тол. Лирик. Ливан. СОНА. Негатив. Сидер. Карол
(Луис). Тацит (Публий). Такин. Рапакиви.

Днес ще има повече облаци.
Минималните температури слабо
ще се повишат, а дневните ще ос-
танат без съществена промяна,
около 30 градуса.

В събота ще бъде слънчево. Вятърът ще се ориентира от
североизток, слаб до умерен. Дневните температури ще са от
28 до 32 градуса.

В неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и ще
се усили до умерен, в западната част на Дунавската равнина
- силен. През деня температурите все още ще бъдат високи,
от 28 до 31, 32 градуса.

Според предварителните прогнози, в понеделник, първия
учебен ден, времето ще бъде по-хладно и ветровито. Темпе-
ратурите ще се понижат в сравнение с тези в края на тази
седмица.

bTV Cinema, "Код: Олимп" - екшън, трилър,
в ролите: Джерард Бътлър, Ерън Екхарт, Морган Фрийман,

Дилън Макдърмът, Анджела Басет, Мелиса Лио,
Ашли Джъд и др., 21.00 ч.
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Световният номер 1
Новак Джокович
оповести, че се
възстановява
по план и се надява да
участва поне в два турнира
до края на годината. Сърби-
нът има да защитава 1000
точки на "Мастърс"-а в
Шанхай, където спечели
титлата миналата година, а на
последния турнир от тази
категория за сезона в Париж
- 600 точки, защото игра
финал през 2018-а и го
загуби от Карен Хачанов.

Отборът на Австралия
победи Чехия
с 82:70 и стана последният
тим, който се класира за
полуфиналите на световното
първенство по баскетбол за
мъже в Китай. Австралийците
за първи път са на полуфинал
на Мондиал и в спор за място
на финала ще се изправят
срещу Испания. В другия
полуфинал баскетболистите на
Франция, които сензационно
елиминираха САЩ, ще играят
с аржентинците, които
отстраниха Сърбия.

Бившият мениджър на
Арсенал Арсен Венгер
ще стане
технически директор на
Международната футболна
федерация (ФИФА). Той ще
отговаря за подобряването на
стандартите в треньорската
професия, както и за
консултиране в други области
на играта. Венгер напусна
Арсенал през 2018 г. след 22
сезона в клуба. Сега 69-
годишният французин е
безработен.

:

Íàêðàòêî

Знам как
да нараним
най-много
българите,
заяви Рахим
Стърлинг

Арда не спира със селекцията, като
най-новата и бомбастична новина е, че
привлича футболист, който доскоро е бил
собственост на Ливърпул, съобщава БЛИЦ
СПОРТ. Става въпрос за Конър Рандал,
който е десен бек и е роден на 21 октом-
ври 1995 година.

Той е юноша на "червените" от "Ан-
фийлд" и през 2015 година записва ма-

Àðäà âçèìà ôóòáîëèñò îò Ëèâúðïóë

Англия може демонст-
ративно да напусне тере-
на, ако при гостуването
на България феновете
започнат да обиждат
играчите на расова осно-
ва, съобщава "Сън". Дву-
боят от квалификациите
за Евро 2020 е на 14
октомври на Националния
стадион "Васил Левски".
Футболната асоциация на
Англия се притеснява от
бъдещо пътуване до
София и ще подкрепи
футболистите, ако напус-
нат полето преди края на
мача, твърдят медиите на
Острова.

Англия прие доста на
сериозно расисткия
скандал на първия мач с
България в Лондон. Мина-
лата събота наш запалян-
ко съсипа с обиди Рахим
Стърлинг и сега УЕФА

може да ни накаже. Най-
суровата санкция ще бъде
мач без публика на 14
октомври.

Ако това не се случи,
англичаните умуват как да
реагират при нови расист-
ки прояви от българска
страна. Единият вариант е
да напуснат терена и да
прекратят двубоя. Такъв
ход е изключително краен
и в Лондон едва ли са
готови на 100 процента да

реагират по този начин.
По-скоро Англия иска да
притисне УЕФА. Да я
принуди с подобни заплахи
да вземе решение за мач
без зрители. Реакция от
европейската централа ще
има най-късно до края на
септември.

"Рано е да говорим за
това все още, защото има
цял месец до мача. Загри-
жени сме. Трябва да сме
готови за това, което ни

Според английски стюард 24-годишната звезда на Манчестър Сити Рахим Стърлинг (с номер 7)  е бил обиждан
на расистка основа по време на двубоя на "Уембли"

очаква и да знаем какъв
ще е отговорът ни", комен-
тира селекционерът на
англичаните Гарет Саутгейт.

Обижданият от българс-
ки фен на расистка осно-
ва Рахим Стърлинг даде
кратък коментар след
скандала. "Предпочитам
да останем на терена и да
спечелим мача, защото
това ще ги нарани най-
много", каза английският
национал.ç

чове за първия отбор. Общият брой на
двубоите му за Ливърпул са 8. След това
е играл под наем в Шрюсбъри, шотланд-
ския Хартс и Рочдейл. Договорът му с Ли-
върпул е изтекъл през юни и в момента е
свободен агент.

Очаква се в близките дни Рандал да
пристигне в България, да премине прег-
леди и да подпише с новака в елита.ç

Аржентинската супер звезда Лео Ме-
си категорично опроверга всички инфор-
мации, че ще напусне сегашния си клуб.
"Барселона е моят дом. Не искам да си
тръгвам от тук, искам да печеля още тро-
феи с отбора", каза Меси в специално
интервю за Sport. Така той отговори на
информациите, че през следващото лято
може да облече екипа на новия клуб на
Дейвид Бекъм в американската футболна
лига Интер (Маями).

Меси има клауза в договора, която му
позволява още през лятото на 2020 го-
дина да напусне Барселона, но по всичко
изглежда, че това е повече застраховка
за играча, отколкото реална възможност.
"Да, истина е, че имам такава клауза. Но
тук е моят дом и аз не искам да си тръг-
вам. От друга страна, искам всяка година
да печелим всичко", коментира още ар-

Ìåñè îïðîâåðãà âñè÷êè èíôîðìàöèè,
÷å íàïóñêà Áàðñåëîíà äîãîäèíà

жентинецът. "Щях да бъда много доволен,
ако Неймар се бе върнал в Барселона. В
действителност не знам дали Барселона
направи всичко възможно неговото зав-
ръщане да стане факт. Истината е, че пре-
говорите с ПСЖ не са лесни", добави Лео.

"Никога не съм натискал ръководство-
то да подпише с Неймар, просто аз и ос-
таналите играчи дадохме мнението си.
Всички казват, че аз съм бил отговорен
за осъществяването на трансферите, но
виждате, че това не е истината", заяви
звездата на Барселона.

"Антонела е всичко за мен. Тя е стра-
хотна партньорка, която ме разбира чу-
десно. Много е важно да имаш такъв чо-
век до себе си, особено в лошите момен-
ти. Тя знае как да се отнася с мен точно в
тези етапи", каза Лионел Меси за своята
съпруга.ç

Мартин Петров впечатли футболните
фенове и анализатори с изявите си по
време на бенефисния мач на Венсан Ком-
пани. Бившият български национал беше
част от събитието на стадион "Етихад", в
което участваха бивши съотборници на
белгиеца при "гражданите" и сборен от-
бор на световни звезди от Висшата лига.

Ìàðòèí Ïåòðîâ ñå çàâúðíà ñ ãîë
çà Ìàí÷åñòúð Ñèòè

Срещата завърши 2:2, а Мартин Пет-
ров откри резултата още във втората ми-
нута. Той се разписа след неудържим про-
бив по лявото крило. Роби Кийн изравни
в 31-ата минута, а в 48-ата минута Робин
ван Перси вкара втори гол за звездите.
Бенжани Мварувари оформи крайния ре-
зултат 2:2.ç

Мартин Петров (в средата) впечатли с изявите си на стадион "Етихад


