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Държавната агенция за пътна безопасност публикува доклад, в който се препоръч-
ва да има отказ на административни услуги от всички институции при неплатени
задължения и проверка на гражданите (в това число чуждестранни) на изходните
ГКПП за наличие на наложени с електронен фиш глоби. Анализът констатира още,
че през последните 10 години се отбелязва интензивно развитие в областта на
пътното строителство, но по-голямата част от мрежата остава изградена преди
повече от 20 години.

ÑÚÁÎÒÍÈÊ

9
-16

ПРИЛОЖЕНИЕ

< 5

Основното, на кое-
то залагаме, е, че ние
сме заедно и обедине-
ни за коренна промя-
на в управлението на
Столична община. То-
ва каза на среща между
ръководството на БСП
- София и кандидата
за кмет на Столична
община Мая Маноло-
ва лидерът на БСП -
София Калоян Пар-
гов. Манолова бе ка-
тегорична, че има во-
ля за реална промяна:
"Без корупция и без
клиентелизъм - за то-
ва е нужна подкрепа-
та на всеки софиянец,
на всяка партия'', под-
черта Манолова.

Подкрепа за Мано-
лова по време на сре-
щата изразиха и от
други леви партии.
Лидерът на "Движение
21" и кандидат за кмет
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аккартизмът е тъмен период в историята на САЩ.
Свързан е с шпиономания, със съдебни репре-
сии и цензура, с масово следене и подслушва-
не, с прекършването на съдбите на хиляди инте-
лектуалци само по подозрение в симпатии към
комунистическия идеал и Съветския съюз.

Ìàêêàðòèçìúò ëè ñå
çàâðúùà â Áúëãàðèÿ?

зад Манолова
ÁÑÏ, ÀÁÂ è „Äâèæåíèå 21“
ïîäêðåïèõà ãðàæäàíñêèÿ
êàíäèäàò çà êìåò íà Ñîôèÿ

Колкото и невероятно да звучи, днес, 30 години
след края на Студената война, в условията на многопо-
люсен свят (така както прогнозираха акад. Евгений При-
маков и Хенри Кисинджър) маккартизмът се възражда в
безумен вид.

Възражда се не къде да е, а... в България чрез
вездесъщия атлантик Соломон Паси, който е зает глав-
но с това да брои руски шпиони, при това - в геомет-
рична прогресия.

Паси обяви, че само в руското посолство работят 68
разузнавачи на Кремъл, а извън него "под пагон"(?) били
още 100-200!? И понеже дипломатите в руското посолс-
тво са доста под 68 души, най-вероятно той в своя
шизофренен списък включва и техните жени и деца.

Но върхът на неговото русофобско безумие беше
призивът му за изгонване на посланика на Русия Анато-
лий Макаров от България, защото бил началник на всички
руски "шпиони" у нас!?

Паси едва ли сам вярва в това, което говори? Като
бивш външен министър знае, че обявяването на един
посланик за персона нон грата е радикална стъпка,
предшестваща скъсване на дипломатическите отноше-
ния или война.

Този призив днес е провокация срещу националния
интерес на България! Въпросът е защо я прави? Може
би защото напоследък конкуренцията между евро-ат-
лантическите групи у нас се изостря - Атлантически
клуб, Атлантически съвет, а и новият "мозъчен" тръст на
Цветан Цветанов. Явно Паси се опитва да трупа точки
пред "началствата" отвън.

Или пък това е отчаян опит да бъдат саботирани
стратегическите енергийни проекти - газовият "Балкан-
ски поток" и АЕЦ "Белене".

Спирането на тези проекти преди години под външен
натиск бе истинско престъпление срещу българската
икономика.

Отново ли готвят България да падне в този капан,
който Паси безотговорно залага!?

Докога гласовити русофоби ще тровят двустранните
отношения и ще провокират емоциите и идеите на бли-
зо 80% от българите!?

Докога с антидипломация ще вредим на национални-
те си интереси, които изискват балансирана политика в
новия многополюсен свят.

Паси нарочи посланик Анатолий Макаров за "шпио-
нин"!?. За разлика от него и от други ръководни кадри
на днешното българското Външно министерство, които в
дипломацията се държат като слонове в стъкларски
магазин, посланик Анатолий Макаров е достоен профе-
сионалист, дипломат с огромен опит - възпитаник на
световно признатата руска дипломатическа школа на
Горчаков, Громико, Примаков, Лавров...

И най-важното - Анатолий Макаров е голям и искрен
приятел на България, доказва това всекидневно - няма
регион в страната, който да не е посетил, провел е хиляди
срещи с държавни институции, с президент и премиер, с
кметове, с обществени организации, с интелектуалци, с
граждани. Работи искрено, активно и резултатите се виж-
дат - достойно отбелязване на 140-ата годишнина от Рус-
ко-турската освободителна война и българо-руските дип-
ломатически отношения, рестарт на диалога на най-високо
равнище и на енергийните проекти, подписване на догово-
ра за "Балкански поток", успешно проведено заседание на
българо-руската икономическа комисия.

В последните критични за двустранните отношения
седмици именно човешкият и професионален такт на
посланик Макаров тушира напрежението, създадено с
декларация от Министерството на външните работи. Пос-
ледното бе оценено високо и от премиера Бойко Бори-
сов. На този фон заканите и заплахите на Паси звучат
крайно нелепо и антибългарски.

Проф. Светлана ШАРЕНКОВА

Уважаеми читатели,
Следващият брой ще
излезе на 24 септем-
ври - вторник.

днес

на София на предсроч-
ните местни избори
през 2005 г. Татяна
Дончева каза още, че
искрено пожелава на
Манолова да успее, за-
щото в нейно лице, в
нейния успех тя ще
види реализация на
своите някогашни
мечти. "Подкрепата ни
за кандидатурата на
Мая Манолова не е
спонтанна, тя е резул-
тат на срещи и на раз-
говори и внимателно
обмисляне на нейна-
та платформа", допъл-
ни председателят на
АБВ - София Емил
Кало. На срещата бе
и лидерът на "Българ-
ски социалдемократи"
Марияна Николова,
според която София
заслужава кмет с ка-
чествата на Мая Ма-
нолова.

Руският президент
Владимир Путин изра-
зи надежда, че ще се
срещне през ноември
в Южна Америка с ки-
тайския президент Си
Цзинпин на форуми-
те на организациите
БРИКС (Бразилия ,
Русия, Индия, Китай,
Южна Африка) и Ази-
атско-тихоокеанско

Ñðåùà íà Ïóòèí è Ñè Öçèíïèí
ïðåç íîåìâðè

икономическо сътруд-
ничество (АТИС), пре-
даде ТАСС. Путин ка-
за това на среща в
Москва с китайския
премиер Ли Къцян,
когото помоли да пре-
даде "най-добри поже-
лания" на китайския
лидер . Срещата на
върха на БРИКС ще
е в Бразилия на 13 и

Òîâà ùå ñå ñëó÷è
íà ôîðóì íà
ÁÐÈÊÑ è
Àçèàòñêî-
òèõîîêåàíñêîòî
ñúòðóäíè÷åñòâî
14 ноември, а лидери-
те от АТИС ще бъдат
в Чили на 16 и 17 но-
ември. ç
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Президентът Румен
Радев се срещна с Денис
Мантуров - министър на
промишлеността и търго-
вията на Руската федера-
ция, който е и съпредсе-
дател на Междуправителс-
твената българо-руска
комисия за икономическо
и научно-техническо
сътрудничество.

Държавният глава прие
министъра на "Дондуков"
2, след като в сряда се
състоя 17-ото заседание
на междуправителствена-
та комисия. Президентът
Радев и министър Манту-
ров изразиха очакване
успешните резултати от
заседанието да имат
положително влияние
върху двустранните иконо-
мически отношения. На
срещата беше обсъдено
сътрудничеството в сфе-
рата на икономиката,

енергетиката, търговията,
туризма.

Българският държавен
глава посочи, че през
последните две години
срещите на високо поли-
тическо ниво са ясен
сигнал, че застоят в
двустранните отношения
между България и Русия е
преодолян. Знак за това е
и подписването на догово-
ра за разширението на
газопреносната мрежа от
турско-българската до
българо-сръбската грани-
ца, който касае реализа-
цията на газопровода
"Турски поток" на българс-
ка територия.

Президентът изтъкна
важността енергийните
проекти да се реализират
на прагматична и взаим-
ноизгодна основа. Румен
Радев приветства изпъл-
нението на дейностите по

Ïðåçèäåíòúò: Çàñòîÿò â áúëãàðî-
ðóñêèòå îòíîøåíèÿ å ïðåîäîëÿí
Íà ñðåùà ñ ðóñêèÿ ìèíèñòúð íà
ïðîìèøëåíîñòòà Äåíèñ Ìàíòóðîâ
Ðóìåí Ðàäåâ îöåíè âèñîêî
ðàçâèòèåòî íà ñòðàòåãè÷åñêèòå
åíåðãèéíè ïðîåêòè

Кметът на община Момчилг-
рад получи наградата Smart City
в  тазгодишния национален кон-
курс "Кмет на годината", който
се организира от  портала на бъл-
гарските общини "Кмета БГ" на
специална  церемония, проведе-
на в зала 6 на НДК в София. Та-
зи награда е за цялата община
Момчилград - за всички жители
и колегите от общинска админис-

Êìåòúò íà Ìîì÷èëãðàä Ñóíàé Õàñàí
ïîëó÷è íàãðàäàòà Smart City

трация, заяви по време на це-
ремонията Сунай Хасан. Той при-
помни, че това е втората нацио-
нална награда, която се присъж-
да на община Момчилград през
последната седмица. Преди бро-
ени дни Сунай Хасан получи при-
за за "Динамично развиваща се
община в туризма" на Минис-
терство на туризма. Искам спе-
циално да благодаря на д-р Ах-
мед Доган, който 20 години ми
оказва доверие и благодарение
на него съм израсъл като поли-
тик и съм стигнал дотук. Аз няма
да се кандидатирам за кмет на
предстоящите избори. Независи-
мо от това ще работя с всички
сили, за да може новият канди-
дат-кмет на община Момчилград
Илкнур Кязим да спечели избо-
рите", каза още Сунай Хасан.ççççç

Íàêðàòêî

:
Спецоперация в Нова
Загора срещу
наркоразпространението
Проведе се специализира-
на операция на полицията
в Нова Загора срещу
наркоразпространението,
съобщиха от ОДМВР-
Сливен. Установен е 25-
годишен мъж за притежа-
ние на наркотици. На 18
септември в хода на
акцията при проверка в
дома му в село Асеновец
са иззети едно растение
от рода на конопа, което
при полевия тест е
реагирало на марихуана, и
10 грама суха листна
маса, която също е
реагирала на марихуана.
Работата по случая
продължава. Образувано е
досъдебно производство,
съобщи "Канал 3".

Взривиха колата на
помощник на частен
съдебен изпълнител
в Стара Загора
Взривиха колата на
помощник на частен
съдебен изпълнител в
Стара Загора, съобщи БНТ.
Взривеният автомобил е
собственост на помощник
на частен съдебен
изпълнител. Една от
версиите, по която работи
полицията в Стара Загора,
е, че в гаража най-
вероятно е било поставе-
но устройство с газ, което
нанася големи поражения.
При инцидента няма
пострадали хора. От
ударната вълна са
нанесени материални
щети на сгради, леки
автомобили, както и на
съседен магазин. Всички
прозорци във входа на
близкия блок са изпочупе-
ни. Собственикът на
автомобила заяви, че не е
получавал заплахи и
престъплението според
него не е свързано с
работата на съпругата му,
която работи при частния
съдебен изпълнител. Пред
гаража има видеонаблю-
дение и записите са
иззети от разследващите.

удължаване на срока на
експлоатация на 5-и
енергоблок на АЕЦ "Козло-
дуй" и изрази надежда за
успешното приключване
на мерките по 6-и блок на
централата в указания
времеви график.

По време на срещата
беше обсъдено и двуст-
ранното военнотехническо

сътрудничество и свърза-
ните с него лицензионни
въпроси. Президентът
Радев изрази очакването
на България въпросът да
бъде разрешен чрез
рационален подход, изго-
ден и за двете държави,
като не се обвързва с
други теми от двустранно-
то партньорство.ççççç

Стотици колеги, приятели и съидейници изпратиха със сълзи в очите в
последния му път големия български журналист и писател Павел Бебов,
който ни напусна на 75-годишна възраст. Сред опечалените бе вицепрези-
дентът на Република България г-жа Илияна Йотова, народните представи-
тели от БСП Иван Ченчев и Александър Симов, секретарят на Изпълнител-
ното бюро на БСП Вяра Емилова, издателят на в. ЗЕМЯ и председател на

Форум "България-Русия" проф. Светлана Шаренкова, главните редактори на в. ЗЕМЯ и "Дума" на
Теофан Германов  и Ивелин Николов и много журналисти, сътрудници и автори на двата вестника,
с които тясно е свързан половинвековният журналистически стаж на Павел Бебов. Съболезнова-
телни адреси по повод кончината на Павел Бебов изпратиха лидерът на БСП Корнелия Нинова,
председателят на БСП-София Калоян Паргов, Управителният съвет на Съюза на българските журна-
листи. Всички присъстващи си спомниха за невероятния професионализъм и за човещината и
добротата на покойния. Безспорна е трайната диря, която той оставя в българския ляв печат като
журналист и ръководител - първи заместник главен редактор на в. ЗЕМЯ и изпълнителен директор
на в. "Дума", като наставник на поколения млади журналисти, които също дойдоха да го почетат и
да му благодарят за уроците по публицистика, идеализъм, морал и човещина. Уважението и обичта
на хората са най-истинското признание за честно и съдържателно извървения житейски път, а
Павел Бебов се радваше на достоен живот, на верни приятели, на огромно уважение и обич.

      Павел Бебов ще остане завинаги в спомените и сърцата на колегите!
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

Ñòîòèöè èçïðàòèõà Ïàâåë Áåáîâ
â ïîñëåäíèÿ ìó ïúò

Съветът за електронни медии
(СЕМ) обяви вчера, че ще сези-
ра Прокуратурата за нарушение
на два текста от Закона за ради-
ото и телевизията. Причината -
натиск, цензура и физически зап-
лахи над служители в радиото.
Сигналът е на базата на факти,
изнесени по-рано през деня от
редколегията и журналисти от
БНР пред членовете на Съвета.
Регулаторът ще обяви на заседа-
ние, насрочено за 27 септември
(следващият петък) дали ще по-
иска оставката на генералния ди-
ректор  Светослав Костов. При-

ÑÅÌ ñåçèðà Ïðîêóðàòóðàòà çà öåíçóðà â ÁÍÐ, îáÿâÿâà
èñêà ëè îñòàâêàòà íà Ñâåòîñëàâ Êîñòîâ ñëåä ñåäìèöà

помняме, че днес се очакваше
надзорниците да обявят какви
стъпки ще предприемат за кри-
зата в радиото. Окончателното
решение обаче се отлага, комен-
тира Епицентър.бг. Вместо дали
ще прекрати договора за Кос-

тов, СЕМ обяви, че ще му нало-
жи парична глоба, чийто размер
ще бъде определен допълнител-
но заради нарушение на Закона
за радио и телевизия по два чле-
на. Според единия глобата е от
1000 до 7000 лв., а по другия -
от 3000 до 20 000 лв. Едната
санкция е за нарушаване на ин-
дивидуалната лицензия заради
спирането на сигнала, тъй като
по закон Радиото трябва да пре-
доставя 24 часа радио услуга.
Втората глоба е, защото със заг-
лушаването на ефира е наруши-
ло правото на гражданите за га-

рантирано право на информация.
Юристът на СЕМ Емилия Станева
обяви, че за момента не са на-
лице законови предпоставки за
прекратяване на договора на ге-
нералния директор, тъй като ня-
ма системни груби нарушения в
рамките на една година. За да
има такава предпоставка, тряб-
вало да са налице три такива на-
рушения. Членът на СЕМ Бетина
Жотева допълни, че призовава
прокуратурата да свърши своята
работа, за да може евентуално-
то решение на съвета да не пад-
не в съда. ççççç
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Êîðíåëèÿ Íèíîâà íà ñðåùà ñ ïîñëàíèêà
íà Êèòàé, ïîä÷åðòà âàæíîñòòà íà
"Åäèí ïîÿñ, åäèí ïúò" è "17 ïëþñ 1"

Председателят на НС на
БСП Корнелия Нинова се
срещна с Н. Пр. г-н Дун Ся-
одзюн, извънреден и пъл-
номощен посланик на Ки-
тайската народна републи-
ка. В рамките на срещата,
в която взе участие и зам.-
председателят на БСП Де-
ница Златева, бяха обсъде-
ни различните възможнос-
ти за задълбочаване на
сътрудничеството между
двете партии и двете дър-
жави.

Приветствайки постиг-
натия до момента напредък
от сътрудничеството в рам-
ките на "17+1", Нинова под-
черта значението на пос-
тигането на реални и из-
мерими резултати по ини-
циативата "Един пояс, един
път". Тя уточни, че Китайс-
ката народна република
представлява важен парт-
ньор за България и изрази
надежда за задълбочаване
на двустранното икономи-

ческото сътрудничество.
По-късно председателят

на НС на БСП Корнелия
Нинова се срещна и с вре-
менно управляващия по-
солството на САЩ Джъс-
тин Фридман.

На срещата, проведена
на "Позитано" 20, бяха об-
съдени редица въпроси от
взаимен интерес и актуал-
ните политически проблеми
в страната, съобщиха от
пресцентъра на партията.

Корнелия Нинова запоз-
на г-н Фридман с основни-
те програмни приоритети в
работата на БСП през но-
вия политически сезон, как-
то и с целите, които парти-
ята си поставя в предстоя-
щите местни избори.

На срещата бяха обсъ-
дени двустранните отноше-
ния между България и САЩ,
както и предизвикателства-
та пред България в нацио-
нален и международен
план.

Ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ ïðèå è âðåìåííî
óïðàâëÿâàùèÿ ìèñèÿòà íà ÑÀÙ,
ïðåäñòîè ñðåùà è ñ ïîñëàíèêà íà
Ðóñèÿ Àíàòîëèé Ìàêàðîâ

ÁÑÏ è Ìàíîëîâà: Îáåäèíåíè ñìå çà êîðåííà
ïðîìÿíà â Ñòîëè÷íà îáùèíà

Днешната среща е част
от дипломатическите совал-
ки, които прави лидерът на
БСП.

Предстои й разговор и

Основното, на което залага-
ме, е, че ние сме заедно и обе-
динени за коренна промяна в уп-
равлението на Столична общи-
на. Това каза на среща между
ръководството на БСП - София и
кандидата за кмет на Столична
община Мая Манолова лидерът
на БСП - София Калоян Паргов,
предаде Агенция "Фокус". "Тази
среща беше доста очаквана. Аз
искам да благодаря на кандида-
та за кмет на София, издигнат от
инициативен комитет, Мая Мано-
лова, че прие нашата подкрепа
на лявоцентристките сили. Тук
сме да обсъдим нашата визия за
развитието на София, която се
съдържа в нашето споразумение,
което ние обсъдихме и ще връ-
чим на Манолова, като то залег-

ÁÑÏ: Òðÿáâà íè íîâà êîíöåïöèÿ çà íàêàçàòåëíà ïîëèòèêà
"От БСП смятаме, че когато

деянието е причинило смърт или
тежка телесна повреда не тряб-
ва да има съкратено производс-
тво", каза той.

Зарков коментира, че вчера
институциите са се обединили
около решението, които левица-
та и други парламентарни групи
предлагат - при най-тежките прес-
тъпления да не се намалява при-
съдата с една трета.

"Има генерален проблем - бъл-

гарската наказателна политика се
формира по този начин - нещо
се случва и започваме да се чу-
дим", заяви Зарков. Социалистът
отбеляза, че целта на всяко на-
казание е да възстанови справед-
ливостта и да бъде достатъчно
превантивно, за да не се случват
тези неща.

"Трябва да бъдем наясно, че
веднъж случи ли се такова дея-
ние, никога не може да има дос-
татъчно правилен отговор след то-

"Трябва ни генерално нова
концепция за наказателната по-
литика, която да бъде достатъч-
но ефективна, за да се възста-
нови чувството за справедливост
в хората. Такава концепция за на-
казателната отговорност трябва-
ше да е изработена от прави-
телството в края на миналата го-
дина". Това заяви зам.-председа-
телят на ПГ на "БСП за България"
и член на ИБ на БСП Крум Зар-
ков пред бТВ.

не в нейната предизборна плат-
форма", каза той. "Като предс-
тавители на нашите политически
сили, както и Манолова като
граждански кандидат, подкрепен
от нашите политически сили, ние
си поставяме за цел да превър-
нем София в модерна европейс-
ка столица, в един чист, зелен,
умен, безопасен и свързан град
с открито, прозрачно и почтено
управление с широко участие на
гражданите.

Прозрачността, професиона-
лизма и умението да общуваш
със софиянци е ключово за ус-
пеха на всяко едно управление",
каза още Паргов.

Като граждански кандидат пи-
ша своята програма за управле-
ние с гражданите на София, но

също така за мен са важни и иде-
ите на партиите, които ме подк-
репят, защото по тяхно уверение
те също идват от гражданите. То-
ва заяви Манолова по време на
срещата си с левите политически
формации, предаде Novini.bg

Манолова бе категорична, че
при победа на изборите ще про-
мени модела на управление на
столицата.

"Без корупция и без клиенте-
лизъм - за това е нужна подкре-
пата на всеки софиянец, на вся-
ка партия'', подчерта тя.

Манолова обеща пълна ре-
визия на договорите по големи-
те инвестиционни проекти, как-
то и че ще провери какви санк-
ции са наложени до този момент
и дали те са изплатени.ç

ва", подчерта той.
Зарков коментира, че ако се

работи бързо, в рамките на ня-
колко седмици може да се прие-
ме законът и на второ четене.

"Ако подходът, предложен от
БСП, бъде приет навреме, е въз-
можно и вече извършени престъп-
ления, включително убийството от
Сотиря, да бъдат третирани по но-
вата поправка - извършителите да
не се възползват от намалените
присъди", завърши Крум Зарков.ç

Íà òîçè äåí

Събития
” 622 г. - Мохамед и
негови последователи се
преселват от Мека в
Медина, което е начало на
арабското летоброене.
” 1378 г. - С избирането
за Климент VII за алтернати-
вен папа се слага началото
на разкол в католическата
църква, известен като
Великата схизма (папската
схизма), резултат от
преместването на папството
от Авиньон в Рим.
” 1519 г. - Португалецът
Фернандо Магелан потегля
от Испания на околосветско
пътешествие, завършило
през 1522 г. и установило
кълбовидната форма на
Земята и единството на
Световния океан.
” 1916 г. - Издигната е
кандидатурата на Иван
Вазов за Нобелова награда
за литература
” 1984 г. - Посолството на
САЩ в Бейрут е атакувано
от терорист самоубиец, при
което загиват 22 души, а
десетки са ранени.
Родени
” 1914 г. - Магда Колчако-
ва, българска драматична и
филмова актриса
” 1917 г. - Фернандо Рей,
испански актьор
” 1975 г. - Хуан Пабло
Монтоя, колумбийски пилот
от Формула 1
Починали
” 1975 г. - Сен-Джон Перс,
френски поет, Нобелов
лауреат
” 1999 г. - Раиса Горбачо-
ва, първа дама на СССР за
периода 1985-1991 г.
” 2000 г. - Герман Титов,
съветски космонавт
” 2000 г. - Станислав
Стратиев, български писател
и драматург
” 2005 г. - Симон Визен-
тал, еврeйски активист,
известен като "ловецът на
нацисти"
” 2006 г. - Свен Нюквист,
шведски кинооператор

с руския посланик Анатолий
Макаров.

Срещите на Нинова са
по искане на първите дип-
ломати на великите сили.ç
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Ãîòâÿò "ïî-ìåêè" ìåðêè
çà ëîâ â ÷óìíèòå çîíè

Мерките и указанията,
които са за инфектирани-
те райони, ще претърпят
градация. Тоест те няма
да бъдат такива, каквито
са към момента. При
всяко положение ще има
по-меки мерки, каза
земеделският зам.-минис-
тър Атанас Добрев за
БНР. Именно заради
забраната да се ловува в
районите, заразени с
вируса на Африканска
чума по свинете (АЧС),
преди дни дружинките в
Пазарджишко заплашиха
с протести.

Държавата настоява да
се съобщава за всяко
намерено мъртво диво
прасе. Оказва се обаче,
че никой няма изгода да
го прави. "Земеделците
нямат интерес да доклад-
ват за намерени мъртви
прасета, защото в послед-

Äúðæàâàòà íàñòîÿâà äà ñå ñúîáùàâà çà
âñÿêî íàìåðåíî ìúðòâî äèâî ïðàñå, îêàçâà
ñå îáà÷å, ÷å íèêîé íÿìà èçãîäà äà ãî ïðàâè

ствие ще бъдат задълже-
ни да съхраняват в сило-
зи своята зърнена про-
дукция в продължение на
два месеца, тоест те не
могат да я реализират,"
обясни Васил Василев,
председател на Съюза на
ловците и риболовците.
Той и неговите колеги
също не са заинтересова-
ни да съобщават за
мъртви животни, защото
се страхуват от забрани
за ловуване. По думите
му очевидно тези забрани
не дават необходимите
резултати, които държава-
та очаква. "Затова трябва
да бъде намерен балан-
сът," убеден е Василев.

Друг проблем, с който
се сблъскват ловците, е
финансовата тежест,
която търпят. Те са задъл-
жени да правят капани,
като един такъв струва

Западните търговски вериги,
разгърнати у нас, предлагат пре-
димно ябълки, внесени от Ита-
лия, Полша и Гърция. Едва-едва
са отворили врати за български.
Вероятно имат нареждане от ком-
паниите майки да пласират с пре-

Êðàñèìèð Êóì÷åâ: Òúðãîâñêèòå âåðèãè íå êóïóâàò
áúëãàðñêè ÿáúëêè, ïðîäàâàò ñ ïðåäèìñòâî ÷óæäè!

Млекопреработватели поис-
каха оставката на директора на
Държавен фонд "Земеделие" Ва-
сил Грудев. Според тях от фон-
да е създаден хаос с наредби-
те, по които се избират достав-
чици по програмите "Училищен
плод" и "Мляко". Двете програ-
ми имат осигурено европейско
финансиране и битката за тези
средства поражда напрежение
почти всяка година. Така двете
асоциации на млекопреработва-
телите и членове, произвежда-
щи 90 процента от легално про-
даваните на българския пазар
млечни продукти, твърдят, че с
поредица от промени в наред-
бите ДФ "Земеделие" е създал
хаос, който цели производите-
лите да бъдат изместени в прог-
рамата от доставчици, които са
само търговци. В едно от изме-
ненията се отнемат дори точки-
те, които се дават като приори-
тет при класиране на произво-
дители на млечни продукти.

Заради всичко това замест-
ник-председателят на национал-
ната асоциация на млекопрера-
ботвателите Владислав Михай-
лов смята, че директорът на ре-
сорната дирекция във фонда
трябва незабавно да бъде увол-
нена, а самият директор на ДФ
"Земеделие" Васил Грудев тряб-
ва да си подаде оставката. В
противен случай премиерът Бой-
ко Борисов трябва да се наме-
си и да поиска отстраняването
му, казва Михайлов.ç

Кричим, защото, сигурен съм, че
никой магазин няма да иска да
ги представи на щандовете си.
И там ще ни ги купят за 0,18 лв.
за килограм", продължи той. Въп-
реки недоброто качество на
вносните ябълки, хипермаркетите
ги търгуват за 4 лева за килог-
рам.

След чумата по всичко що
диша, днес сме свидетели и на
разстрела на царицата на пло-
довете, пише във Фейсбук про-
фила си Красимир Кумчев. Сви-
детели сме на безпрецедентна
борба срещу всеки дръзнал да
ПРОИЗВЕЖДА ХРАНА! Българска-
та ябълка е нежелана във вери-
гите! И няма нито един аргумент

Ìëåêîïðåðàáîòâàòåëè
ïîèñêàõà îñòàâêàòà
íà øåôà íà ôîíä
"Çåìåäåëèå"

димство западната реколта от
2018 г. Така смята пловдивският
производител Красимир Кумчев.
Той подкрепя думите си с факта,
че ако в предишни години до сре-
дата на септември е успявал да
продаде през хипермаркетите
около 30 на сто от продукцията
си, то сега този процент е едва
3. "От нас искат само дребни
ябълки, които предлагат в мре-
жи. Отказват да приемат едрите
плодове", посочи производителят.

Според Красимир Кумчев
вносните ябълки са отлежали в
хладилници от миналата есен. "
Ако нашите плодове са с такова
качество, директно ще ги отка-
раме за сок или оцет в цеха в

хиляда лева, които дават
от своя джоб.  "А става
дума за държавна полити-
ка и тези мерки би трябва-
ло да се погасят от дър-
жавния бюджет," твърди
Грета Ганева от Ловна
дружинка в село Арбанаси.

За да бъдат ловците
финансово облекчени в
борбата с чумата, в мо-
мента са назначени
работни групи, които да
предложат промени в
Закона. Идеята е таксата
за стопанисване да оста-
ва при тях. "Става дума

обаче за общо около 2
млн. лв., които като се
разпределят на територи-
ята на цялата страна, не
излиза чак толкова
много," изчислява Васи-
лев. "По-добре е да се
направи анализ какво е
необходимо като стъпки
да се предприеме, то да
бъде остойностено и това
да стане много бързо, за
да могат тези средства
да залегнат по някаква
линия," заключава пред-
седателят на Съюза на
ловците и риболовците.ç

При нарасналото производст-
во на български картофи тази го-
дина, когато влезете в магазина,
родното производство би трябва-
ло да заема 80 на сто от стоката
по щандовете, а вносът от Герма-
ния, Полша или Франция - да е
символичен. Затова следете вни-
мателно какво ви се предлага във
веригите, особено през зимата,
когато щандовете преливат от не-
български картофи. Според дан-
ните от последната статистика на
министерството на земеделието
вътрешното потребление на кар-
тофи възлиза на 102 хиляди то-
на, от които  94 500 т е за пряс-
на консумация, малко над 7100 т
- за чипсове и друга преработка

Ïðè 82 õèëÿäè òîíà áúëãàðñêè êàðòîôè âíîñúò áè òðÿáâàëî äà å ñàìî 20 õèëÿäè òîíà
и минимални количества под 800
т - за износ. В същото време вно-
сът на картофи е в размер на 29
695, което е с около 10 хил. т
над нуждата за задоволяване на
вътрешното потребление.

Освен при картофите подоб-
но превишаване на вноса спря-
мо вътрешното потребление има-
ме и при доматите. Според ста-
тистиката тази година ще бъдат
обрани 76 495 т български дома-
ти, което е само с 20 хиляди то-
на под необходимото вътрешно
потребление от 97 635. В същото
време вносът на домати в стра-
ната е цели 42 628 т, което е два
пъти повече от необходимото. Точ-
но там е и причината пазарът ни

то на дини е два пъти по-голямо
от предлагането, в резултат на ко-
ето редица фермери са изгорели
заради спада в цените. При вът-
решно потребление от 32 952 т
дини, общото производство от
сладкия плод тази година достига
56 291 г. Като на всичкото отго-
ре е реализиран и внос -  малко
над 9 хил. т.ç

Италианската ябълка (на снимка-
та), която ви продават за 3.99 лв,

при нас е 18 стотинки!.

защо това се случва.
Държавата и нея я няма.
Боря се да защитя труда на

децата си и всички, които про-
извеждат храна. Боря се да за-
щитя българския потребител, за
да консумира евтина и вкусна
ябълка, но…

Пазарна икономика ли?!, пи-
та той. За какво говорим - за
свободна конкуренция или за
окупация?

И завършва с призива: Не
купувайте ябълки, произведени
извън Родината.

Търсете българските произ-
водители. Цената ни е ТРИ пъти
по-ниска от тази, която ви на-
лагат.ç

да е залят от вносна продукция,
която срива цените и прави бъл-
гарската продукция неконкурент-
на. Добрата новина е, че за раз-
лика от картофите, където има ми-
нимален износ, то при доматите
се отчита експорт от 5135 т.

В анализа на министерството

се посочва, че заради свръхвно-
са тази продукция от близо 20
хил. т домати трупа остатъци, ко-
ито би трябвало да отидат за пре-
работка.

Данните от статистиката по-
казват още една аномалия на па-
зара. За първи път производство-
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Транспортната комисия в
Европейския парламент отхвър-
ли вчера предложението паке-
тът "Мобилност" да бъде изтег-
лен от Европейската комисия,
предаде БНР.  Това стана с 19
гласа "за" и 30 "против". През
следващата седмица евродепу-
татите трябва да гласуват дали
да започнат преговорите по па-
кета "Мобилност", уточнява БНТ.
Ако вотът бъде положителен,
следва т.нар. "триалог" със Съ-
вета и Комисията. Тези прего-
вори обаче ще започнат след
встъпването в длъжност на но-
вия комисар по транспорта.

Заседанието е продължило
по-малко от десет минути. В на-
чалото председателят Карима
Дели обяви, че евродепутатът
Исмаил Ертуг, който бе вноси-
тел на предложението камио-
ните да се връщат в страната
отправна точка на всеки чети-
ри седмици, става заместник-
председател на парламентарна-
та група на Прогресивния али-
анс на социалистите и демок-
ратите и вече няма да е док-
ладчик по пакета. Новият коор-
динатор е шведът от същата пар-
тия Юхан Даниелсон.

"Със сигурност резултатът
не е положителен, малко е ра-
зочароващ. Идва следващата
седмица, така че се готвим за
гласуването тогава, но не очак-
вам да има по-добро предста-
вяне от това. Ясно е, че мно-
зинството е категорично сре-
щу нашата позиция", коменти-
ра пред "Хоризонт" вносителят
на искането за изтеглянето на
пакета - евродепутатът от ЕНП
Андрей Новаков.

Следващото заседание на
транспортната комисия е във
вторник. Тогава ще се гласува
дали да започнат преговорите
по пакета. "Най-крайните, най-
радикалните мерки ги предлага
Европейският парламент в ли-
цето на германски и френски
евродепутати. Ние се надяваме
тези текстове да бъдат премах-
нати", коментира от своя стра-
на Петър Витанов, евродепутат
от листата на БСП.

Според Ангел Джамбазки,
евродепутат от ВМРО, е имало
обединение на всякакви хора,
които никога не са гласували
досега в тази комисия, "срещу
това разумно предложение".
"Ние настоявахме да се върне
в Европейската комисия, не в
комисията по транспорт. Отх-
върли се, това е поредната стъп-
ка, която ние правим в изпъл-
няването на общата си българ-
ската стратегия и защита на на-
ционалния интерес", коментира
Джамбазки пред БНТ. ç

60% îò çåëåí÷óöèòå è ïëîäîâåòå ó íàñ ñå
ïðîäàâàò íåëåãàëíî

Òðàíñïîðòíàòà
êîìèñèÿ â ÅÏ
îòõâúðëè
èñêàíåòî çà
èçòåãëÿíå íà
ïàêåòà
„Ìîáèëíîñò“

Идеята на земеделско-
то министерство за въвеж-
дане на механизъм за
обратно начисляване на
ДДС за плодовете и
зеленчуците зарадва
производителите в края на
август. Процедурата обаче
е доста дълга и изисква
съгласие от финансовото
министерство, както и
нотификация от Брюксел.
Организационният секре-
тар на неправителствената
Асоциация "Български
пипер" Георги Василев
посочи, че вносът на
пипер от чужбина в страна-
та е между четири и шест
пъти по-голям от произве-
дения в страната. Комента-
рът му пред БНР е по
повод изнесената статисти-
ка от земеделския произ-
водител Красимир Кумчев,
според която внесените в
България ябълки са 14 пъти
повече от произведените
тук, при ситуация, в която
българският производител

български производители,
но това е само за автори-
тет", е мнението на органи-
зационния секретар на
асоциацията. По думите му
българските производите-
ли "искат да се обединят в
някакво сдружение напри-
мер, но за това има много
пречки". "Обратното начис-
ляване на ДДС ще даде
мощен тласък за регистра-
ция и развитие на органи-
зациите на производители-
те и това нееднократно
сме го споменавали на
министър Танева и на
всички министри, които
досега са били в земедел-
ското министерство",
напомни Василев.

Като основна пречка за
липсата на организации на
производителите той

Âíîñúò íà ïèïåð îò ÷óæáèíà å
ìåæäó ÷åòèðè è øåñò ïúòè ïî-ãîëÿì
îò ïðîèçâåäåíèÿ â ñòðàíàòà

предпочита да остави
плодовете необрани зара-
ди унизително ниските
цени. "Дотук я докарахме с
много безотговорност, със
загубване на нашите
пазари, защото когато ти
отнемат пазарите, не ти
остава нищо друго освен
да намаляваш производст-
вото и да унищожаваш
предприятия, а не да
създаваш", отбеляза Васи-
лев. Според него "българс-
кият потребител е инфор-
миран, но няма право на
информиран избор и това
е трагедията ни".

"Българските произво-
дители трудно достигат до
магазинните вериги,
защото още при създава-
нето си веригите дойдоха
със своите доставчици от
чужбина. И в момента
всички вериги, които
продават вече около 70%
от зеленчуците и плодове-
те в България, се стараят
да продават и стоки от

посочи нелегалната про-
дажба без ДДС. "Тъй като
организацията на произво-
дителите е дружество,
което е регистрирано по
ДДС и продава своята
продукция със ДДС. А в
същото време отделни
производители, които са
много - 60% от производс-
твото в България, е неле-
гално - продават или без
ДДС, или без никакви
фактури. И така организа-
цията на производителите
не може да се противо-
постави на нелегалните
продажби", каза още той.
"И това не е тайна за
държавата. В Европейски-
ят съюз 40% от плодовете
и зеленчуците също се
продават нелегално",
потвърди Георги Василев. ç

Приемане на нова методика за об-
следване на тежките пътни инциден-
ти, бързо и ефективно събиране на
наложени санкции, одитите за пътна
безопасност да обхванат всички ре-
публикански и общински пътища, съз-
даване на публичен регистрационен
режим на фирмите, извършващи сер-
визна дейност. Това са част от пре-
поръките в Доклада за състоянието
на безопасността на движението по
пътищата в Република България пуб-
ликуван от Държавна агенция "Безо-
пасност на движението по пътища-
та" /ДАБДП/ на официалната им ин-
тернет страница.

От агенцията посочват, че това е
и първият цялостен анализ на ниво-
то на безопасността на движението
по пътищата, който се прави у нас.
В доклада са набелязани конкретни
мерки и действия, които ангажира-
ните институции следва да предпри-
емат, допълват от ДАБДП. Той е и
основата, на която ще бъде разра-
ботена и Стратегията за безопасност
на движението по пътищата в хори-
зонт 2021 - 2030 г.

По отношение на събираемостта

Конституционният съд е обявил за
противоконституционна разпоредба от
Закона за митниците, информира в на-
чалото на пленарното заседание за-
местник-председателят на Народното
събрание Емил Христов.

В съобщението, цитирано от Хрис-
тов, Конституционният съд обявява за
противоконституционна разпоредбата
на чл. 10, ал. 1, изр. второ от Закона
за митниците. Решението е прието еди-
нодушно с единадесет гласа.

Делото е образувано по искане на
Висшия адвокатски съвет за установя-

Âðúùàò òå îò ãðàíèöàòà, àêî íå ñè ïëàòèë ãëîáàòà êúì ÊÀÒ

на санкциите се препоръчва да има
отказ на административни услуги от
всички институции при неплатени за-
дължения и проверка на гражданите
(в това число чуждестранни) на из-
ходните ГКПП за наличие на нало-
жени с електронен фиш глоби.

Предлага се още при особено теж-
ки инциденти те да се обследват от
специалисти от различни области.
ДАБДП предлага водещо да бъде не
установяване на вина, а дефицитите
свързани с: поведението на водача,
изправността на превозното средс-
тво, състоянието на инфраструктура-

та, метеорологичната обстановка и
т.н., за да се види причината или
проблема за настъпването на ПТП и
той да бъде своевременно отстра-
нен.

Анализът констатира още, че през
последните 10 години се отбелязва
интензивно развитие в областта на
пътното строителство, но по-голяма-
та част от мрежата остава изграде-
на преди повече от 20 години. За
2018 г. са установени 77 участъка с
концентрация на ПТП по републикан-
ските пътища, се посочва в докла-
да. Разработване на интерактивна
карта с информация за тях и въвеж-
дане на повече интелигентни транс-
портни системи, са сред другите при-
оритети за подобряване на безопас-
ността по пътищата.

Най-честите технически неизправ-
ности, които водят до произшествие
са спукване на гума и повреда в спи-
рачната уредба, се казва в заключе-
нието на доклада в частта "Превоз-
ни средства", като основната препо-
ръка е последователна работа за га-
рантиране на техническата им изп-
равност. ç

Êîíñòèòóöèîííèÿò ñúä ðàçðåøè îáâèíÿåìè èëè ïîäñúäèìè ëèöà çà
óìèøëåíî ïðåñòúïëåíèå îò îáù õàðàêòåð äà ñòàâàò ìèòíè÷àðè

ване на противоконституционност на
параграф 50 от Преходните и заключи-
телни разпоредби на Закона за изме-
нение и допълнение на Закона за кор-
поративното подоходно облагане в част-
та, с която се създава ново изречение
второ в чл. 10, ал. 1 от Закона за мит-
ниците. Оспорваната разпоредба гла-
си: "Митническите служители, които са
митнически органи по смисъла на за-
кона, могат да бъдат само лица, които
не са привлечени като обвиняеми или
не са подсъдими за умишлено прес-
тъпление от общ характер". ç
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Д-р Вихра ПАВЛОВА
От "Клуб 24 май"
(Заглавието и
подзаглавието са
на ЗЕМЯ)

Ловът на русофили в
България няма да ви
помогне, господа евроат-
лантици!

Защото не русофилите
са ви виновни за глобал-
ната трансформация,
която е необратима, а
тези, на които слугувате.
На сайта на Атлантическия
съвет - България ясно е
конкретизирано: "Атланти-
ческият съвет на България
е гражданската гаранция
за необратимостта на
политическия избор на
страната - членството в
НАТО и Европейския
съюз".

А също и: "Основната
част от дейността на
Атлантическия съвет на
България се осъществява
чрез програми, които са
съобразени с целите на
организацията". Обърнете
внимание: "целите на
организацията" - не цели-
те на България!

Преди време в статия-
та "На синджира на Атлан-
тическия съвет" подробно
разгледах от кого се
финансира, чии интереси
защитава тази структура и
какви са последствията от
дейността й за Родината,
позовавайки се на редица
изследвания на видни
американски (не руски)
учени и екипи от учени.

Проблемът е, че такива
изследвания в последните
няколко години не спират
да излизат и да привличат
вниманието. И всички те
не са в полза на евроат-
лантизма. В резултат от
което става все по-трудно
да бъде убедено едно 80%
русофилско общество в
добрите намерения на
САЩ, НАТО и ЕС, още по-
малко когато само изпит-
ва на гърба си ефектите
от "демократичния" им
геноцид.

Едно от последните
изследвания на Европейс-
кия съвет за външни
отношения (European
Council on Foreign Relations
- ECFR) - мозъчен тръст,
който едва ли можем да
обвиним в "русофилия",
регистрира "поразителна
промяна в начина, по
който европейците мислят
за своята сигурност -
далеч от хипотезите по

Ëîâúò íà ðóñîôèëè íÿìà äà âè
ïîìîãíå, ãîñïîäà åâðîàòëàíòèöè
Àâòîðèòåòíè èçñëåäâàíèÿ ïîêàçâàò ôóíäàìåíòàëíà çàãóáà
íà äîâåðèå êúì ÑÀÙ â íîâèÿ ìíîãîïîëþñåí ñâÿò

подразбиране, че могат да
разчитат на възможности-
те на САЩ".

Европейците „вече не
вярват, че САЩ могат
да служат като гарант
за тяхната сигурност“.

Че при евентуален
конфликт между САЩ,
Русия и/или Китай страна-
та им трябва да заеме
неутрална позиция. Проуч-
ването обхваща над
60 000 души в 14 държави -
членки на Европейския

повече от 40% считат,
че е възможно ЕС да се
разпадне през следва-
щите 10-20 години.

По отношение защита-
та на националните инте-
реси, въпреки че оказват
повече доверие на Съюза
като такъв (все още),
отколкото на национални-
те си правителства, в
много държави избирате-
лите не вярват нито на
САЩ, нито на ЕС (в
Италия 36% от хората; в
Чехия и Гърция над 50%).

са против разширяването
на Изток. "Безсмисленият
трансатлантизъм", заедно
с "европейските ценнос-
ти" са безвъзвратно
олекнали…. Европейските
граждани искат "Европа,
която контролира собст-
вената си съдба и е
способна да взима са-
мостоятелни решения".

Без да уточнява как
точно, изследването
признава, че "светът се е
променил". И новото
ръководство на институци-
ите на ЕС трябва да вземе
смели решения и да

развиват отбранителната
си индустрия, провеждат
двустранни учения и/или
подписват споразумения,
даващи възможност за
сътрудничество и обмен на
информация... Нещо пове-
че, тези ключови амери-
кански съюзници днес си
сътрудничат много повече
със страни като Индия,
Индонезия и Виетнам, за
да балансират Китай,
който става все по-силен…

На Икономическия
форум във Владивосток,
който се проведе от 4 до
6 септември (и който в
България се опитаха да
не забележат), най-
многочислените делега-
ции бяха от Япония,
Индия и Южна Корея -
все "ключови" американ-
ски съюзници, и Китай.
Присъстваха японският
премиер Шиндзо Абе,
малайзийският премиер
Махатхир Мохамад,
монголският президент
Х. Батулга и индийският
премиер Нарендра Моди.
На министерско ниво
бяха представени Китай,
Южна и Северна Корея,
Сингапур и Индонезия.
Само с Индия, с която
Руската федерация
отдавна е в "привилеги-
ровано стратегическо
партньорство",

Москва подписа
50 споразумения в
различни области…

На всичко отгоре
Н. Моди публикува в
Twitter съобщение на
руски език, в което благо-
дари на Вл. Путин за
поканата и за съвместно-
то им пътуване до кора-
бостроителния комплекс
"Звезда", "което ще даде
огромен принос за разви-
тието на корабоплаването
в Арктика"! А какво да
кажем за останалите
многостранни формати за
диалог и сътрудничество,
които привличат все
повече и повече държави?
Така че ловът на русофи-
ли в България няма да ви
помогне, г-да евроатланти-
ци. Точно обратното - ще
радикализира проруските
и антиатлантическите
настроения. Защото не
русофилите са ви виновни
за глобалната трансфор-
мация, която е необратим
процес (разберете го най-
после!), а самите тези, на
които слугувате.

съюз (ЕС), включително
Франция, Словакия, Пол-
ша и Испания. Отбелязана
е "Липсата на външнополи-
тически капацитет на ЕС и
слабите му глобални
позиции…". Разкрита е
"фундаментална промяна
във възгледите на евро-
пейците за света". Те
смятат, че са необходими
"инвестиции в отбраната
на ЕС, а не само в НА-
ТО…". Настояват ЕС да
обърне внимание на
страховете им от измене-
нието на климата и мигра-
цията, икономиката и
неравенството като основ-
ни причини за несигур-
ност. И да даде отговор на
европейско ниво на тези
предизвикателства. Една
трета от европейските
гражданите допускат
конфликт между страните
членки. И във всяка стра-
на членка, с изключение
на Испания,

В конфликтите между
САЩ и Китай или Русия
европейците заемат ясна
позиция: ЕС да остане
неутрален. Изключение е
Полша, където повечето
граждани биха искали ЕС
да застане на страната
на САЩ в спор с Русия.
Но дори и там 45 % от
хората биха избрали
неутралитет.

Не повече от 10 % в
която и да е държава
членка са съгласни, че
ЕС трябва да се изправи
срещу Пекин в текущата
китайско-американска
търговска война. Има и
силна обществена подк-
репа за усилията на ЕС
да запази ядрената
сделка с Иран. И въпреки
че ЕС и разбира се,
НАТО се стремят да
"погълнат" Балканите,
гражданите на Съюза не
смятат региона за важен
за тяхната сигурност - те

приеме - както гласопода-
вателите, тази промяна."

Целта на изследването
е "да се противопостави
на възхода на антиевро-
пейството, което заплаш-
ва да отслаби Европа
и нейното влияние в
света"…

Доколко ще успее,
времето ще покаже. Но
недоверието към САЩ не
е само на ниво Европа.
Последният доклад на най-
влиятелния мозъчен тръст
в Америка - корпорация
РАНД, съсредоточен върху
Индо-Тихоокеанския реги-
он, започва по този начин:
"…Американските съюзни-
ци Австралия, Япония,
Филипините и Южна
Корея задълбочават свои-
те връзки…Те все повече
се отделят от Съединените
щати, взаимно обвързвай-
ки се на високо ниво в
областта на сигурността и
отбраната, съвместно

Колаж ЗЕМЯ
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Преди двайсет годи-
ни, в хода на бомбарди-
ровките на НАТО над
остатъчна Югославия,
на територията на днеш-
ните Сърбия и Косово
бяха хвърлени 15 тона
обеднен уран. Те се
превърнаха в радиоакти-
вен прах, който беше
разпръснат от вятъра
над цялата територията
на Балканите, заразя-
вайки почвата, въздуха,
растенията и животните.
Според учените този
токсичен радиоактивен
прах ще остане завина-
ги в региона, достигайки
върховата си радиоак-
тивност едва след сто
години.

Оттогава насам въз-
действието на обедне-
ния уран започна да се
проявява с пълна сила.
Така в периода между
2001 и 2010 г. броят на
карциномите в Сърбия е
нараснал с 20%, смърт-
ността от ракови забо-
лявания (и най-вече от
левкемия и лимфома,
които в мирно време не
надхвърлят 5% от всич-
ки злокачествени обра-
зувания) - с 25%.

Впрочем броят на
тези раковите заболява-
ния продължи да нарас-
тва и след това. Така,

Ñïîðåä åêñïåðòè íåïîñðåäñòâåíà
ïðè÷èíà çà îãðîìíèÿ áóì íà
ðàêîâèòå çàáîëÿâàíèÿ â Ñúðáèÿ
ñà èìåííî èçïîëçâàíèòå ïðåäè
20 ãîäèíè îò ÍÀÒÎ ñíàðÿäè
è áîìáè ñ îáåäíåí óðàí

през 2013 г. само на
територията на Сърбия
(без Косово) броят на
новите злокачествени
заболявания е скочил
до 40 хиляди, като при
над половината от тях
изходът е бил летален.
Това означава три
хиляди повече заболели
и 1500 повече умрели в
сравнение с 2010 г.
Данните са от изследва-
нето на председателя на
Сръбското дружество за
борба с рака проф.
Слободан Чикарич,
озаглавено "Военни
престъпления и геноцид
в мирно време", появи-
ло се през 2015 г. Спо-
ред него непосредстве-
на причина за този бум
на раковите заболява-
ния са именно използ-
ваните от НАТО снаряди
и бомби с обеднен уран.

На свой ред, бившият
началник на отдела за
атомна, химическа и
биологична защита на
югославската армия
генерал Слободан Пет-
кович посочва, че 44%
от бойните полети с
използване на обеднен
уран са били осъществе-
ни през последните
десет дни на бомбарди-
ровките, т. е. вече след
постигането на споразу-

мение за прекратяване
на военните действия.

През последните
двайсет години в Бълга-
рия не е направено
нито едно проучване
относно влиянието на
използвания при бом-
бардировките над оста-
тъчна Югославия обед-
нен уран, върху здраве-
то на населението на
западните райони на
страната. Не се знае и
до каква степен са били
засегнати от това бълга-
рите от Западните пок-
райнини. А също дали
случилото се през 1999
се отразило върху общо-
то здравословно състоя-
ние на българското
население и има няка-
къв принос за продъл-
жаващото обезлюдяване
на страната и най-вече
на нейния Северозапа-
ден регион.

В тази връзка ще
припомня, че след взри-
ва на ракетна площадка
в близост до руския град
Архангелск през август
2019 г. кметът на Варна
Иван Портних възложи
на експерта от АЕЦ
Козлодуй, Александър
Рупчански да измери с
мобилна лаборатория
нивото на радиацията в
града, както и в други
селища по Северното
Черноморие. Както е
известно, проучването
не показа наличие на
повишена радиация,
което е обяснимо пред-
вид голямото разстояние
от мястото на инциденти
(над 3300 км). Кой знае
защо обаче, българските
власти не постъпиха по
същия начин и преди
двайсет години, когато
бомбите с обеднен уран
падаха в непосредствена

Представянето на евро-
атлантическата фондация
на Цветан Цветанов ме впе-
чатли главно с това, че ще
поощрява "културата на
спомнянето". Добре, аз ще
помня разстрела на ястре-
бинчета и убийството на Гео
Милев, те ще помнят убий-
ството на свои герои и ла-
гера "Скравена". Аз ще наг-
нетявам в моите деца и вну-
ци отвращение към  9 юни,
те ще нагнетяват в  своите
деца и внуци отвращение
към 9 септември. Когато се

Êóëòóðàòà íà ñïîìíÿíåòî
Åâðî-àòëàíòè÷åñêèòå öåííîñòè áëàãîñëàâÿò îìðàçàòà,
íàäìåííîñòòà è íàñèëèåòî íàä ñëàáèÿ è íåïîêîðíèÿ, îñîáåíî
àêî ñòðàíàòà ìó ñå ðàäâà íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà

срещнем, ще търсим в очи-
те си и в думите си да раз-
берем кой от кои е. И ще
мразим. И ще се мразим.
С тази омраза фондацията
ще утвърждава евро-атлан-
тическите ценности. Евро-
атлантическите ценности
благословиха бомбардиров-
ките над Белград през 1999
г., и продължаващия да сее
туморна смърт обеднен
уран. Евро-атлантическите
ценности оправдаха изби-
ването на стотици хиляди
иракчани, либийци, сирий-

ци и афганистанци. Евро-ат-
лантическите ценности бла-
гославят омразата, надмен-
ността и насилието над сла-
бия и непокорния, особено
ако страната му се радва
на подземни богатства.
"Културата на спомняне"…
Евро-атлантическите цен-
ности искат от нас да гле-
даме в миналото и да се
мразим. Така сме лесна
плячка.

Юрий БОРИСОВ
От "Клуб 24 май"

близост до западната ни
граница.

Ще напомня също, че
докато бившите италиан-
ски и германски войни-
ци, участвали в мисията
на НАТО в Косово и
заболели заради преби-
ваването си в зоните,
засегнати от бомбите с
обеднен уран, поискаха
и получиха компенсации
от своите правителства,
в селищата на Северо-
западна България, които
вероятно също са засег-
нати от тях,  почти няма
кой да се грижи за
здравето на население-
то, включително защото
местните лекари и
медицински сестри
масово напускат болни-
ците в региона.

Григор СТОЯНОВ
От сп. "Геополитика"

(Заглавието е на ЗЕМЯ)

Цветан Цветанов Гео Милев
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Áåçêîíòðîëíàòà ìèãðàöèÿ çàñòðàøàâà
åâðîïåéñêèÿ íà÷èí íà æèâîò
Ïîä „èíòåãðèðàíå“ íà ìèãðàíòè òðÿáâà äà ñå ðàçáèðà íàé-âå÷å
åäèí îñíîâåí ïðèíöèï: „Â Ðèì ïî ðèìñêè / Â Åâðîïà ïî åâðîïåéñêè“

Новата Европейска
комисия ще включва и
нови ресори - така се
оказва според предложе-
ния от Урсула фон дер
Лайен проект за Евроко-
мисия. Една от новостите
вече предизвика серио-
зен спор, а именно
ресорът, наречен "Съхра-
няване на европейския
начин на живот", за който
ще отговаря гръцкият
представител Маргаритис
Схинас. Името на ресора
се оказа конфликтно най-
вече заради включването
на въпросите за миграци-
ята в него. Връзката
между миграция и "евро-
пейски начин на живот"
(каквото и да означава
това) скандализира някои
политически и обществе-
ни среди. Досегашният
шеф на ЕК Жан-Клод
Юнкер заяви, че не
харесва идеята европейс-
кият начин на живот да
се противопоставя на
миграцията. Съпредседа-
телката на "Зелените" в
ЕП Ска Келер определи
това като "плашещо".
Говорителят на правоза-
щитната организация
"Амнести интернешънъл"
Щефан Шиманович пре-
дупреди, че така се
създават асоциации,
според които мигрантите
застрашават европейския
начин на живот. Британс-
кият евродепутат от
групата на социалистите
и демократите Клод
Мораес обяви, че ресор с
подобно име не може да
съществува. Призив за
смяна на името отправи-
ха и от либералната
фракция "Обнови Европа".
Преди всичко е добре да
поразсъждаваме какво
представлява "европей-
ският начин на живот".
Нека да проследим хро-
нологически основните
събития, случили се в или
благодарение на Европа,
откакто Старият конти-
нент се нарича така, а
именно от 9-и век насам.
Какво прави Европа
различна от останалия
свят? Европа дава на
света кръстоносните
походи - като цяло неус-
пешни, но в продължение
на няколко века задава-
щи дневния ред на евро-
пейските общества, т. е.
влияещи върху европейс-
кия начин на живот.
Европа създава философ-
ски школи, стъпващи
върху християнската
религия - и в православ-
ния, и в католическия, а

впоследствие и в протес-
тантския свят.

Европа е мястото,
където Църквата
основава и поддържа
първите университети.
Европа е континентът, в
който градовете имат не
само административни,
военни и търговски функ-
ции. В Европа те първи
започват да се превръ-
щат в автономни полити-
чески, икономически и
културни центрове. Евро-
па е средището, където
изкуствата (литература,
музика, живопис, архи-
тектура и т. н.) се превръ-
щат в еталон за световна
класика. Европа е изход-
ната точка на "Великите
географски открития",
които я превръщат в
доминираща цивилизация.
Резултат от това са
колониализмът и чувство-
то за превъзходство
(расово и цивилизацион-
но) на белия човек.
Европа е арена на рели-
гиозни войни (католици
срещу хусити, хугеноти,
лутерани и т. н.). Няколко
века по-рано в правос-
лавния свят се извършват
гонения срещу богомили.
Европа е извор на мно-
гобройни научни и техни-
чески открития. Европа е
люлка на секуларизма, а
впоследствие и на атеиз-
ма. Европа е родина на
революциите.

Европа е мястото,
където нацията се
формира като такава.

От нацията се ражда
национализмът, а конф-
ронтацията между раз-
личните европейски
национализми (и няколко
имперски доктрини) води
до Първата световна
война. Конфронтацията
между нации и същевре-
менно между идеологии
води до Втората световна
война.

Едва след всичко това
стигаме до обединението
за въглища и стомана,
което е предтеча на днеш-
ния ЕС. Интересно, какво
от изброеното смята да
съхранява Европейската
комисия? Но да се върнем
на дебата. В отговор на
критиките Урсула фон дер
Лайен заяви следното:
"Трябва да се гордеем с
нашия европейски начин
на живот във всичките му
форми и измерения, посто-
янно трябва да го пазим,
защитаваме и подхранва-
ме. Заради това е един от
шестте водещи принципа в
моите Политически насоки,
които бяха подкрепени от
Европейския парламент
през юли". Лидерът на
френската крайна десница
Марин льо Пен пък нарече
новия пост "идеологическа
победа".

В действителност

„ябълката на раздора“
е не миграцията
сама по себе си,
а безконтролната.

Външната миграция
към ЕС не носи непре-
менно и само рискове.
Стига обаче ние, европей-
ците, да решаваме колко,
какви и къде точно имиг-
ранти да се заселват.
През последните години
външната миграция от
Африка и Близкия изток
излезе извън всякакъв
контрол и вече е реална
заплаха за "европейския
начин на живот" (ако
приемем, че "европейски
начин на живот са просто
нормите и правилата в
европейските общества,
наложени от самите нас
и задържали се допреди
масовото нахлуване на
потоци от хора, които не
разбират и не приемат
тези норми и правила).
Нещо повече, "новите
европейци" гласуват
предимно за онези поли-
тически партии, които
"държат портите широко
отворени" и така се
създава възможност за
още по-сериозна демог-
рафска, религиозна и
културна промяна. Затова
ресорът "Съхраняване на
европейския начин на
живот" трябва да бъде
обвързан с миграцията.

Излишните мигранти
да бъда върнати там,
откъдето са дошли,

а тези, от които Европа
има нужда, да бъдат
интегрирани. Като под
"интегриране" се разбира
най-вече един основен
принцип: "В Рим по римс-
ки / В Европа по европей-
ски". Да, Европа приема
многообразието, но това
многообразие е длъжно да
приеме "европейския
начин на живот". Освен с
миграцията, ресорът на
Маргаритис Схинас обаче
трябва да се заеме и с
демографския проблем на
Европа. Защото, колкото
и да се интегрират ново-
дошлите (а те никога няма
да бъдат интегрирани на
100%), европейският
начин на живот може да
бъде съхранен най-вече от
коренните жители на
континента. Кой, ако не
светлите саксонци и
славяни, рижавите ирлан-
дци, смуглите иберийци и
пъстрите в антропологич-
но отношение балканци,
ще съхрани "европейския
начин на живот"? Не е ли
логично именно потомците
на тези, които са създали
Европа като (доминиращ)
цивилизационен център, да
го запазят за бъдещето?

Димитър ПЕТРОВ
От НЮЗ.БГ

(Заглавието е на ЗЕМЯ)
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Уникалният по рода си
културен проект "Театър Габ-
риадзе" пристига за първи
път в България със спекта-
къла "Рамона".

Марионетният театър на
Габриадзе е едно от нацио-
налните богатства на Гру-
зия - изкуство, което с ми-
нимален мащаб успява да
разкаже монументални,
универсални истории. Или
както "Файненшъл тайпс"
споделя в свой материал,
посветен на грузинския ар-
тист - "специалният гений
на Габриадзе улавя епичните
въпроси в малкия мащаб на
куклите". Талант, който по-
корява сърцето на междуна-
родната публика далеч из-
вън пределите на затворе-
ното съветско общество още
през 60-те и 70-те години,
за да завладее целия свят
до наши дни.

Спектакълът, който ще
представи марионетният те-
атър "Габриадзе" в България,
е драматичната любовна ис-
тория "Рамона" - представ-
ление за красива и трагич-
на любов между два парни
локомотива.

Сюжетът се развива в
следвоенния Съветски съюз,
където парен локомотив, на-
речен Ермон, е изпратен на
дълго пътешествие до Си-
бир, за да участва във възс-
тановяването на страната
след войната, докато Рамо-
на трябва да чака своя съп-
руг на малката жп гара Ри-
они, лелеейки за тяхната
мечта да живеят щастливо
заедно.

Тяхната раздяла продъл-
жава месец след месец и го-
дина след година, докато ге-
роите преминават през доб-
ро и зло. Когато пътуващ
цирк пристига в града, жи-
вотът на Рамона се проме-
ня завинаги.

Разделените любими ще
се срещнат отново, но при
какви обстоятелства? Как ще
продължи тяхната любов? То-

Кой е Резо Габриадзе
Резо Габриадзе е роден на 29 юни 1936 г. в Кутаиси, Грузия.

Той е многопластов талант, изразява себе си чрез различни
форми на визуалното изкуство и извън него - той е режисьор,
драматург, художник, скулптор, писател. Негови скулптури могат
да се видят в Санкт Петербург и Одеса, а през последното
десетилетие има самостоятелни изложби по целия свят. Започва
да пише сценарии за киното през 1968 година и през следващи-
те години работи заедно с Георгий Данелия.

Резо Габриадзе е творецът, който създава заедно с гениалния
Георгий Данелия едни от най- красивите и обичани филми на 70-те
и 80-те години в съветското кино като "Не тъгувай!", (1969),
"Мимино" (1977), "Кин-дза-дза!" (1986).

Но в един момент от творческата си кариера той започва да
се чувства потиснат от репресията на съветското общество, не-
говият артистичен замах е ограничен от догмите на социализма.
Тогава той открива марионетния театър като инструмент да осво-
боди творческото си въображение, открива в него форма на
изкуството, която по онова време е недоглеждана от съветските
репресори, и по този начин получава свободата да вдъхне пъл-
нокръвен живот на своите герои и сюжети.

През 1981 г. Резо Габриадзе открива малък марионетен теа-
тър в Тблиси, който се превръща в един от символите на Грузия.
Габриадзе изпълнява призванието си. Театърът гастролира по све-
товните сцени и получава признание по целия свят.

Основателят му е сред създателите
на обичаните от всички филми "Мимино",
"Не тъгувай" и "Кин-дза-дза"

Уникалният куклен театър на Резо Габриадзе
пред българска публика
Уникалният куклен театър на Резо Габриадзе
пред българска публика

ва остава загадка за публи-
ката по време на представ-
лението...

Но защо локомотиви?
Ето какво споделя самият

Резо Габриадзе за своето
вдъхновение - "Веднъж Кип-
линг казва, че парният ло-
комотив, наред с морския
двигател, е най-чувствител-
ното нещо, сътворено няко-
га от човека". Реших да след-
вам тази нишка и да пиша
по нея. Съзнанието ми по-
зова отдавна забравената
топла дума "локомотив",
направи я малко по-осезае-

ма, издишваща облаци па-
ра, миришеща на въглища
дори при мокро време".

Трупата на Резо Габриа-
дзе пристига в България за-
едно със сина му Лео Габ-
риадзе, който също е драма-
тург и режисьор, 12 души
екип и декори, които тежат
над 1 тон.

Турнето ще посети два
града с по една постановка
на място. Спектакълът "Ра-
мона" ще бъде поставен в
София на 23 септември в

театър "Българска армия".
Турнето се реализира с лю-
безното съдействие на По-
солството на Грузия и с
подкрепата на Застрахова-
телно дружество "Евроинс"
АД - основен партньор на
проекта.

Билетите за спектаклите
са в ценовия диапазон от 20
лева до 40 лева и са в про-
дажба на всички каси на
EasyPay в София и страна-
та, както и на касата на те-
атъра на армията.
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Кийра Найтли иска да е актриса
още на 3 годиниБеше народен човек, с нас
се държеше бащински

- Здравей, бай Данчо, кажи
как живееш като пенсионер?
Знам, че още работиш...

- Да, в едно заведение на
пл. "Славейков". Пенсията ми с
това, което доработвах и доба-
вях, скоро стана 500 лв. Горе-
долу, бива. Когато се пенсио-
нирах от УБО, беше добра, но
докато Лаборанта (Иван Костов
- бел. ред.) беше министър на
финансите ги осакати и моята
от 220 стана 83 лв. Но не е
само това причината да рабо-
тя, ако не работя, няма да
мога да живея.

- А кога се пенсионира?
- Отдавна, бях на 41 годи-

ни, като направих 20 години
трудов стаж в системата. Беше
точно в навечерието на проме-
ните.

- Колко деца и внуци имаш?
- Имам дъщеря и син и три

внучета, две от дъщерята и
едно от сина. Най-големият внук
е кръстен на мен, той е сту-
дент във Военноморското учи-
лище във Варна. Семейството
на щерката Стела живее във
Варна. Тя беше в София поли-
цай, но на зет ми му предло-
жиха работа там и отидоха.
Първо живяха в къщата на же-
на ми, тя е варненка, но после
си купиха тяхно жилище.

- А вие с жена ти Петя
сами ли живеете?

- Да. Едно време имах го-
лям апартамент в "Зона Б5",
Тодор Живков ми го беше дал,
но го продадохме и купихме
жилище на сина ми Димитър в
"Люлин" и за нас една гарсо-
ниерка в "Сердика"...

- Никое от децата ти ли
не се запали по твоята спе-
циалност?

- Синът ми завърши техни-
кум по обществено хранене и
работи 7 години като готвач с
мен. Но когато навлезе сери-
озно в частния ресторантьорс-
ки бизнес, видя, че не е лесно.
На едно място не му платиха,
на друго искаха да го осигуря-
ват върху други пари и аз го
посъветвах да остави тази про-
фесия. Сега работи в "Брико-
лаж" и там е добре.

- Вкъщи готвиш ли, или
там поне те отменят?

- Когато съм свободен, гот-
вя, но предимно жена ми го
прави. Освен това бутиковото
готвене и домашното не е като
професионалното, знаете.

- Казват, че да си готвач,
е неблагодарна професия. Вяр-
но ли е?

- Вярно е, аз в 50 годиш-
ния си опит и стаж досега съм

Събираше ни често на кафе,
водихме свободни, нормални
и човешки разговори

попадал само на един работо-
дател, който ми ценеше труда
и се отнасяше с уважение.
Доста места съм сменил зара-
ди това. Имаше една фирма, в
която 5 пъти напусках и 5 пъти
ме викаха обратно. На шестия
път ги помолих да не ме търсят
повече.

- На колко години започна
работа в кухнята на Живков
и как попадна там?

- В УБО започнах половин
година след казармата, бях на
19. Един колега, с който преди
това работехме на Копитото,
Добри Бакалски, беше голям
майстор, случайно ми предло-
жи да отида при него в УБО.
Учудих се, защото бях още мно-

зи лаборатория откри навреме-
то, че във виетнамското кафе
има олово по-високо от допус-
тимата норма.

- Казвал си, че Живков е
обичал да яде български гоз-
би, баница, боб, но какво не
обичаше да яде?

- Не обичаше дивеч, нищо
че беше ловец. От рибите пък
ядеше само пъстърва. А относ-
но десертите, понеже беше
склонен към вдигане на кръв-
ната захар, му правехме т. нар.
кухненски десерти - например
мляко с ориз, но с много мал-
ко захар.

- А съпругата му Мара
имаше ли желания относно
храната?

- Аз когато започнах рабо-
та, само след година тя почи-
на. Но имам хубав спомен с
нея. С майстора бай Христо
една вечер им правихме хубава
интимна вечеря в дома им на
"Оборище". И когато свърши ве-
черята, тя покани всички да
пием вино и мило и възпитано
ни благодари.

- Имаш ли с Живков някой
специален спомен, момент?

- Когато имаше време, той
събираше целия персонал по
1-2 пъти в седмицата на кафе.
Водехме свободни разговори.
Покрай нас той даже научава-
ше неща от всекидневието на
обикновения човек. Държеше
се, мога да кажа, бащински.
Не пазеше особена дистанция,
бяхме на свободен режим. Но и
никога не е имало издънки,
всеки си гледаше работата. Но
понеже съм обслужвал и много
други държавни глави, ето нап-
ример ще ти кажа за Чаушеску.
Докато не слезе охраната и не
каже, че той спи, никой от
неговите не смееше да седне
да яде, да пие кафе, да мръд-
не. Сещам се една случка с
него. Във Воден имаха среща с
Живков - артисти, песни, тан-
ци. Имаше едно детенце, което
игра ръченици, голям сладур.
После дори Живков коментира-
ше: "Е, как не му мръдна едно
нервче на този човек от уми-
ление? Само като сфинкс ста-
на и го погали леко по главич-
ката".

- Готвил си и за Брежнев,
Горбачов, Ким Ир Сен, Фидел
Кастро...

- Съществена разлика ня-
маше в отношението на Бреж-
нев от това на Живков. Пос-
ледният път, когато идва в Банкя
в резиденцията, той 4 дни стоя
в България и 4 дни ме кара,
освен това, което беше по ме-
ню, да готвя сарми с кисело
зеле и пролетен борш с агнеш-
ко... А Фидел Кастро, когато го
видях за първи път, бях още
млад готвач. Беше 1973-74 го-
дина. Правихме голяма вечеря
за 300 души под връх Мургаш.
Много гости, артисти и т. н. И
когато свърши вечерята, Каст-
ро се отби в кухнята и се
здрависа с всички. Видя една

бутилка червено вино на маса-
та и тръгна да се чука, ние
тичаме да търсим чаши... Във
Враня в резиденцията веднъж
влезе, отваря фурните, гледа
тавите, бърка с пръст и опит-
ва. Яденето, което бяхме гот-
вили за техническия персонал,
си хареса и поиска да яде от
него. Той не ходеше по прото-
кол, беше народен човек. Вто-
рият път когато идва, му бях
вече първи готвач. Във Врана
в двореца се разхождаше по
алеите, охраните не могат да
го настигнат. На другия ден им
купиха колелета. В Боровец в
двореца Царска Бистрица се
беше спрял в гората и загово-
рил с горския... Те бяха нор-
мални хора, натоварени с голе-
ми ангажименти и отговорнос-
ти. Е, някои се бяха надули. Но
помня например шаха на Иран
Мохамед Реза Пахлави имаше
страхотно светско държание и
възпитание. Беше красив, стро-
ен, императрицата също. Ако
случайно те срещнат например
в коридора, няма да те подми-
нат, същото беше и с Ким Ир
Сен.

- Знам, че си бил на рабо-
та в деня, в който е почина-
ла Людмила Живкова. Разка-
жи ми!

- Предния ден доста дълго
време бяхме с нея и баща й в
Боровец в двореца, една вечер
той имаше среща с партийния
актив на Самоков във вила Ко-
раба. Мина събитието, певици,
лакърдии и се върнахме в Цар-
ска Бистрица. Явно там са му
съобщили за Людмила и той
набързо вдигна само шофьора
и тръгна през нощта. Охраните
ги настигнаха чак на Щъркело-
во гнездо. Същия ден Людмила
обядва при нас и замина за
София. Чакахме я да се върне
вечерта. Дори от баницата, ко-
ято бях правил за мероприяти-
ето, и бях запазил едно парче
за вечеря... На другия ден ни
разпоредиха да се прибираме и
като пристигнахме в София, чух-
ме по радиото, че е починала.
Що се отнася до тия приказки,
че била отровена... Ако имаше
нещо такова, първо мен щяха
да ме извикат и да ме питат
какво е яла. А такова нещо не
е имало. Точно от масивен мо-
зъчен кръвоизлив си е отишла.
Може и да е взимала някакви
лекарства, нали след катаст-
рофата и удара в главата все
пак си имаше проблеми...

- Докога мислиш да вър-
тиш черпака?

- Докато мога, докато съм
здрав и подвижен, докато не
съм в тежест на колегите си.
Но годинките не прощават на
никого. (Смее се).

Интервю на
Анна САПУНОВА

От сайта "НАБОРЕ"

Готвачът на Тодор Живков:

Той е известен
като бай Данчо,
готвачът на Тодор
Живков, а рожде-
ното му име е
Йордан Стоичков.
Роден е на 12
октомври 1948 г. в
село Скрино, Кюс-
тендилско, родно-
то място на св.
Иван Рилски.
Когато е 5-6-
годишен, семейст-
вото му се мести
в Перник, защото
баща му бил ми-
ньор. Бай Данчо е
обиколил цяла
България и много
от света като
част от придружа-
ващия персонал на бившия държавен глава. Има три
издадени книги с рецепти и казва, че има още сто-
тици в главата си. Девизът му е: "Готви така, че
когато някой попита кой го е приготвил, да не те е
срам да кажеш: Аз".

го млад, нямах опит, но започ-
нах и сравнително бързо се
ориентирах в обстановката. Имах
и добри колеги. Този, който го
смених, след като се пенсио-
нира бай Христо Арнаудов, много
ми помогна. Наложих се със
сериозното си отношение към
работата... 20 години изкарах
там. Накрая усещах накъде оти-
ват нещата и реших, че стига
толкова... Трябва да кажа, че
почти вечно си бях на работа,
отговорностите са големи. При-
бирах се вкъщи за по 2-3 ча-
са, рядко за ден-два. Жената
сама отгледа децата. Имаше
един период, когато беше ма-
лък синът ми, като ме видеше,
плачеше.

- А как контролираха хра-
ната? Имаше ли някой, кой-
то да идва предварително да
опитва например?

- Не. Проверените бяхме
ние. Храната се проверяваше
само при масови мероприятия,
имаше специализирана лабо-
ратория, където изследваха про-
дуктите за разни бактериални
замърсявания, за да няма хра-
нителни натравяния. Точно та-
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Анатолий

СТАНКУЛОВ

- Какъв сте по про-
фесия?

- Изпитател.
- А какво изпитва-

те?
- Затруднения.

  

Малкият Гошко след
първия учебен ден:

- Мамо, какво съм
направил, че ми дадо-
ха 12 години?

  

Доктор пита паци-
ента:

- Употребявате ли
алкохол?

- Периодично.
- На какви перио-

ди?
- През десет-петнай-

сет минути.

  

Един се обажда на
приятеля си и го пита:

- Какво правиш?
- Гледам състезание

по вдигане на щанги.
- Мъже или жени?
- Още не мога да

разбера.

  

Родителска среща!
Вход: Безплатен.
Изход: 150 лв.

  

- Яж повече морски
дарове! - вика докто-
рът.

Влязох, видях цени-
те... Купих си 2 пакета
морска сол...

  

4 неща които не мо-
жеш да избереш сам:

- Родителите си.
- Месторождението

си.
- Външността си.
- Правителството!

  

- Не стига, че се
прибра пиян, но и це-

Анекдоти лият ти гръб е издран!
Къде беше?

- Нема да поверваш!
Орел ме донесе!

  

- Скъпи, направи ми
снимка с цветята.

- Добре, давай, къ-
де са цветята?

- И аз това питам,
къде са цветята?

  

- Дано на нашия син
се падне жена като теб
скъпа!

- Ти как може да по-
желаваш такова нещо
на детето бе?

  

При лекаря:
- Докторе, нямам

търпение да ми каже-
те какви са ми изслед-
ванията. Аз не пия, не
пуша, по жени не хо-
дя. Ще живея ли, док-
торе?

- Вие че ще живее-
те е ясно, ама дали има
смисъл?!

  

Жена, обърната с
гръб към съпруга си,
облича тясна рокля със
силно изрязан гол гръб:

- Скъпи, как ми стои
роклята отзад?

- Също така краси-
во, както и отпред, ми-
ла.

  

Пешо страдал от
страшна ангина, загу-
бил си напълно гласа,
но много му се карали
ски. Взел ските и тръг-
нал. Още на стълбите
в блока го срещнал съ-
сед и го пита:

- Пешо, къде си
тръгнал?

Пешо му обяснил с
жестове.

Съседът:
- Аха, ясно... ама те-

зи ски за к'во ги мък-
неш?

  

Влиза мъж в бара и
си поръчва бутилка вод-
ка. Иска сметката. Бар-
манът му казва:

- 27 лева.
Мъжът вади от джо-

ба си 27 лева на моне-
ти от по 1 лев и ги
мята през бара. Бар-
манът пребледнял, но
без да каже нищо, съб-
рал парите. На след-
ващия ден пак идва съ-
щият мъж и си поръч-
ва бутилка водка. При
плащането барманът
пак поискал 27 лева.
Мъжът слага на бара
50-левова банкнота.

- Ей сега ще ти го
върна тъпкано!" - мис-
ли си барманът.

Извадил 23 монети
по 1 лев и ги мята в
залата. Монетите се
разлетели по всички
краища.

Мъжът се замислил
за секунда, след което
извадил 4 монети и ги
подал на бармана:

- Още една бутилка
водка!

  

- Знаеш ли, аз се
омъжих!

- За кого?
- За моряк. 11 месе-

ца в годината е на пла-
ване.

- Сигурно ти е мно-
го трудно?

- А, не е, един ме-
сец минава бързо.

  

- Някога толкова
много ме обичаше, каз-
ваше, че си готов да
живееш с мен и в ада?!

- Така е! Желанието
ми се изпълни на сто
процента!

  

- Госпожице, знаете
ли колко е широка ре-
ка Нил?

- Не.

- Ще питам някой
друг крокодил тогава!

  

Иванчо пита баща
си:

- Тате, ти защо си се
оженил за мама?

- Видя ли ма, даже
детето се чуди...

  

Инструкторът:
- И запомни, видиш

ли жена зад волана, да-
ваш предимство!

- Не знаех, че сте
такъв кавалер.

- Не съм бе, мла-
деж. Това е инстинкт за
самосъхранение...

  

Студентско парти. В
една от стаите се уса-
мотява двойка. След
доста време отвътре се
чува истеричен кикот.
Останалите отварят
вратата и виждат мо-
мичето, което не мо-
же дъх да си поеме от
смях, а момчето се е
скрило под одеялото.

Момичето обясня-
ва:

- Аз го питам кога
ще свърши, а той ми
отговаря, че е втори
курс...

  

Внуче пита баба:
- Бабо, а кръвта

вкусна ли е?
- И откъде мога да

зная аз!
- Ами, защото тате

ми каза, че ти си му я
"изпила" цялата.

- Мозък няма, този
твой баща.

- Е, разбира се, че
няма... тате ми каза, че
ти мозъкът му си му го
изяла още през лятото,
по време на ремонта...

  

- Бих искал да бъ-
дем нещо повече.

- На мен ми харес-

ва, както сме си сега.
- Ама ние не сме ни-

що.
- Именно.

  

Двама евреи си
говорят:

– Моше, построих
си къща.

– С колко стаи бе,
Авраме?

– С една.
– Ми то с по-малко

за к’во ти е...?

  

Стар евреин чука на
вратата на една къща.
Отваря му млад мъж и
евреина го пита:

– Вие ли спасихте
внука ми от удавяне
вчера?

– Да…
– А шапката му къде

е?

  

Разхождат се баща
и син евреи.

Детето пита баща
си:

– Тате, ще ми купиш
ли чипс?

– Няма сине, чип-
сът е много солен и ще
ти се допие и сок!

  

Евреин лежи на
смъртен одър и бере
душа. По едно време
му замирисва на прясно
изпържени кюфтенца,
при което се провиква
на внука си:

– Ицик… ИЦИК…!
– Да, дядо?
– Ще ми донесеш ли

едно от кюфтенцата на
баба си, че много ми
се дояде!

– Разбира се, дядо!
Детето изтичало

отатък и не след дълго
се върнало.

– Не може, дядо!
Баба каза, че ги пази
за погребението ти!

Евреин, собственик на оптика, учи сина си на биз-
нес:

– Когато влезе клиент, няма да гледаш в тавана, а
ще го гледаш право в очите. Когато си хареса очила и
попита за цената, му казваш „200“. Ако не мигне, про-
дължаваш – „… и 99“. Ако не мигне, продължаваш –
„евро“. Ако не мигне продължаваш – „… на стъкло“. Ако
не мигне, продължаваш – „… без ДДС“. Когато извади
парите да плаща, му казваш – „рамката не е включена
в цената…“.

  
Равинът след края на молитвата в синагогата се об-

ръща към евреите:
– Хора! Аз разбрах защо не ни обичат! Ние не умеем

да пием. Затова утре нека всеки донесе по бутилка водка,
ще изсипем всичко в общ котел и ще се учим да пием.

Аврам се прибира вкъщи и казва на Сара, така и
така, утре всички трябва да отнесем по бутилка водка
и т. н., а Сара му казва:

– А ти, Авраме, вземи бутилка вода. Пълен котел с
водка, кой ще забележи?

Така и направил. На следващия ден отиват евреите в
синагогата, всеки излива бутилката в котела. Равинът
взема черпака, разбърква, пълни черпака и пробва…
С тъжен поглед оглежда хората и казва:

– Дааа… ето и затова не ни обичат хората…
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- Защо омъжените
жени са по-дебели от
неомъжените?

- Защото неомъже-
ните жени се приби-
рат вкъщи след тежък
ден, поглеждат в хла-
дилника и си отиват в
леглото, а омъжените
се прибират, поглеж-
дат какво има в лег-
лото и отиват при хла-
дилника...

  

- Здравейте, това
БНР ли е?

- Да, кажете...
- И сега всички ме

слушат?
- Да, в ефир сте!
- И в магазините, и

по пазарите... нався-
къде?

- Да, навсякъде!!
- Добре... Иване, не

купувай мляко, баба е
купила.

  

Пиян сяда в ресто-
рант и си поръчва су-
па, носят му я, след
няколко минути извед-
нъж в цялото заведе-
ние се чуват крясъци
от масата:

- Келнер, келнер, в
супата ми има умря-
ла муха!

Пристига с бърза
крачка келнерът, ви-
димо ядосан, и започ-
ва да му се кара:

- Какво си се раз-
викал бе? Първо това
не е муха! А скакалец.
Второ не е умрял, още
мърда. И трето колко
ще ти изяде един ска-
калец бе?

  

Един млад евреин
отишъл при равина:

- Рави, чудя се да-
ли да се оженя...

- Ожени се!
- Ама аз не я оби-

чам!
- Не се жени!
- Да де, ама баща й

е много богат!
- Ожени се!
- Ама тя е много

грозна!
- Не се жени!
- Ама като зет - ще

стана съдружник на
баща й!

- Ожени се!
- Ама тя е и много

тъпа!
- Не се жени!
- Рави, аз дойдох

тук с надеждата, че ще
ми дадеш мъдър съ-
вет! А ти само повта-
ряш като папагал
"Ожени се - не се же-
ни!"

- Добре,тогава ето
ти мъдър съвет: пок-
ръсти се!

- Оф... това пък - от
какъв зор?

Анекдоти - Защото - ще зани-
маваш с глупости пра-
вославния поп, а не
мен!

  

- Ванче, ако искаш,
да си останем прия-
тели...?

- Не искам - вече
съм се съблякла!!!

  

- Направих си тест
за интелигентност.

- И?
- Излезе отрицате-

лен!

  

На изпит по право:
- Как се нарича ли-

це, помагащо на прес-
тъпник до извършва-
не на престъпление-
то?

- Съучастник.
- А ако му помага,

след като е извършил
престъплението?

- Адвокат.

  

- Моята четка чисти
зъбите и на най-труд-
нодостъпните места, а
твоята?

- А аз нямам зъби
на труднодостъпни
места.

  

При психиатъра:
- Докторе, вчера ти-

чах по улиците почти
гол, само по чорапи.
Толкова ме беше
срам...

- Така... Преди случ-
вало ли ви се е тако-
ва нещо?

- Да, често.
- И също ли ви бе-

ше срам?
- Не, никога.
- Защо тогава ви е

било срам този път?
- Единият ми чорап

беше скъсан.

  

Ресторант на Чер-
номорието. На маса-
та идва сервитьорът,
подават му 10 евро
с думите "Посъветвай-
те ни", сочейки меню-
то.

Сервитьорът поста-
вя банкнотата в джо-
ба си и тихо казва:

- Бягайте!

  

Студентка по право
в четвърти курс гледа
тъжно положителния
си тест за бременност
и си мисли:

- 18 години лишава-
не от свобода... три-
годишен първоначален
строг режим, послед-
ван от редовно отне-
мане на пари и иму-
щество...

  

Гордея се с двама
души - Гагарин и Ню-
тон. Единият се е опи-
тал да избяга от пла-
нетата, а другия е до-
казал, че номерът ня-
ма да стане...

  

Бракът е опит на
двама души заедно да
се справят с пробле-
мите, които никога не
биха имали, ако бяха
поотделно!

  

Връща се съпругът
от работа и жена му
още от вратата му
казва:

- Преди обед идва
някакъв мъж, който
искаше да купи мага-
рето.

- И ти какво му ка-
за?

- Казах му, че не си
вкъщи.

Васил ЦОНEВ

Съжалявам, че се нагърбвам с тази неприятна
задача, но мисля, че работата на фейлетонистите е
да слагат пръст в раните и да са в услуга на об-
ществото.

Става въпрос за неоснователното изтъкване, то-
лериране, славословене (и пр.) на интелектуалците у
нас. От ден на ден възторгът на публиката към тях
става все по-голям и по-голям и достига уродливи
размери.

Влезте в коя и да е бръснарница, в коя и да е
обущарница или мекичарница. Какво се набива вед-
нага в очи? Огромни портрети на наши учени, изря-
зани от вестници, списания и научни бюлетини.

Тръгваш по пазара. И какво виждаш?
Огледалца и на гърба им - пак наши известни уче-

ни, прославили родината. И значки с техния лик.
В книжарниците ученичките се изпребиват да ку-

пуват пак техните ликове, изложени на витрините.
И всичко това се дължи на нашата преса, която на

първите си страници всеки ден изнася съобщения за
успехите на наши учени и писатели. Седмици наред
преди някакъв научен конгрес или международен ли-
тературен конкурс с учени и писатели започват ин-
тервюта, дават се техни биографии, а освен това и
биографиите на треньорите и масажистите им. Сетне
- цяла седмица резултатите от тези симпозиуми и
конкурси, и накрая - апел към гражданството да по-
сети масово гарата, за да посрещне първенците на
нашата научна литературна мисъл.

И естествено, след тази реклама на гарата се сти-
чат стотици хиляди възторжени граждани, които ре-
ват "ура" и носят интелектуалците на раменете си.

Но само това да е. Ако се втренчим в счетоводни-
те книги, ще видим, че за всеки участник в научен
симпозиум или международен литературен конкурс
се шият подходящи дрехи (уж, че в поканите било
писано такова и такова облекло), дават им се пълни
командировки, а на всичко това отгоре им се отпус-
кат и треньори, и масажисти, и журналисти, които да
опишат успехите им.

И се стига до срамни сцени.
Върви някакъв учен или писател по улицата, а след

него на тълпи се влачат ученички, които скандират
името му и тикат портретчета за автограф.

Не могат кисело мляко да си купят, без да им се
устройват овации и дандании.

Ами какво да кажем за локалния патриотизъм?
За това, че всички наши градове и села си имат

любим учен, което доведе до масовите побоища меж-
ду отделни населени пунктове, защитаващи честта на
своя учен срещу попълзновенията на останалите.

И след всичко това се чудим, че интелектуалци-
те се главозамайват и загубват чувство за реал-
ност. Става въпрос за фрапантния случай, който и
досега се коментира като супернахалство и най-
висша грандомания.

Инцидентът, за който всички сме чували, се полу-
чи с известния наш професор и академик Н. С цялата
си наглост той се опитал да наеме стая в курортния
комплекс "Пампорово", и то в същото време, когато
там са били на почивка дублиращите отбори на клуб
"Вихър", заел почетното трето място в местната зо-
нова футболна група. Естествено, нахалникът, който
се опитал да мине за играч на пинг-понг, е бил разоб-
личен и изхвърлен, но питам аз - не е ли това най-
ярък пример за ония пагубни последици, които дове-
де главозамайването на интелектуалците у нас?

Оженил се шоп за македонка. Решил още първа-
та вечер да се разберат кой ще командва вкъщи.

- Имам три изисквания към теб. Ако ги спазваш,
ще си живеем добре - казал шопът.

- Като ме видиш с каскета, вдигнат над челото,
можеш да правиш каквото си искаш. Като си нах-
лупя каскета до средата на челото, можеш да се
доближаваш до мен, ама внимавай какво правиш.
Но когато ме видиш с нахлупен до очите каскет, не
се доближавай до мен изобщо.

Македонката го изгледала и му казала:
- Е, и аз имам едно изискване, като ме видиш с

ръце на кръста, внимавай как ще си нахлупиш кас-
кета...

Докога ще ги глезим
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Тази рокля наистина ли
е намалена? Възможна ли
е толкова голяма отстъпка?
Дали изобщо си струва по-
купката? Това са първите
въпроси, които обикновено
си задаваме след първона-
чалния ентусиазъм при ви-
да на витрините с големите
анонси за отстъпки, когато
започнат т.нар. сезонни
разпродажби. Примамливи-
те оферти изникват буквал-
но отвсякъде - те са и в со-
циалните мрежи, електрон-
ната поща, по телевизията,
на билбордовете в градска-
та среда… Но преди да се
впуснем в "изгодното" па-
заруване, да опитаме да из-
трием кавичките…

Реално ли е лятното
намаление?
Може да сте напълно си-

гурни в това, само ако цяло
лято сте гледали на витри-
ната дадена дреха, която Ви
е грабнала вниманието и
сте следили нейната цена.
Ако обаче доскоро сте от-
съствали от града или ин-
цидентно минавате покрай
магазин с надпис намале-
ние, е добре да сте по-вни-
мателни и критични към
процентите отстъпки. Осо-
бено, когато те са по-голе-
ми, защото тогава е и по-

Капаните на летните разпродажби

вероятно да са нереални. По
закон, за да е истинско ед-
но намаление, старата це-
на следва да е прилагана
поне един месец. Комисия-
та за защита на потребите-
лите извършва проверки,
при които нарушаването на
това правило лесно може да
бъде документално устано-
вено и тогава търговецът се
наказва със санкция в раз-
мер на до 3 000 лв.

Изгодно ли е наистина
пазаруването от сезонните
разпродажби?

Важно е да не забравя-

ме, че дори да са спазени
всички изисквания на зако-
на, покупката "на сметка"
от сезонна разпродажба е не
просто тази с реален отбив
от редовната цена, а онази
с най-изгодната изобщо на
пазара цена в момента. За-
това, за да се възползваме
пълноценно от намаление-
то, е полезно да проверим
на повече места при какви
условия можем да си заку-
пим избрания от нас модел,
включително и в интернет.
Дори и там, където той не е
непременно намален и къ-

дето може да се окаже дори
по-евтин.

Проверете условията
на намалението!
Понякога търговците

поставят определени усло-
вия, при които клиентите им
могат да се възползват от
обявеното намаление. Нап-
ример, че отстъпката ще ва-
жи само при покупка на два
артикула от един и същи вид
- два панталона, две блузи,
две ризи и т.н. Или пък при
комбиниране на избрания
артикул в промоция с про-
дукт от друг вид на редовна
цена. Понякога се среща и
поставянето на ограничение
на броя артикули от един
вид, които могат да бъдат
закупени на обявените на-
малени цени - това по-ско-
ро се прави с цел да бъдат
препятствани опитите тър-
говци да закупуват по-голе-
ми количества от стоки, ко-
ито да препродават в свои-
те обекти по-скъпо. Ако не
е предоставена предварител-
но информацията за всич-
ки условия на промоцията,
ще е налице нелоялна тър-
говска практика, каквито
случаи Комисията за защи-
та на потребителите е уста-
новявала и забранявала
през годините.

За кои стоки важи
намалението?
Търговецът е длъжен да

обяви стоките и услугите
или групата стоки и услу-
ги, за които е валидно на-
малението. На витрината
на магазина следва да е по-
сочен и срокът, през който
стоките и услугите се про-
дават с намалени цени, за
да може потребителят да
планира своята покупка -
най-малкото да прецени да-
ли да побърза с нея или да
я обмисли в следващите
дни, ако разполага с време
за това.

Важна е цената -
не отстъпката!
Погледнете цената, коя-

то ще платите - не размера
на отстъпката! Задължение
на търговеца е да посочи
старата и новата цена, за
да можем да се ориентира-
ме колко е струвала стоката
преди намалението и колко
- с днешна дата. Често не
само на витрината, но и на
етикета - освен старата и
новата цена - ще видите и
процента отстъпка. Съветът
на експертите е да не се во-
дите само по него при взе-
мането на решение дали да
купите или не дадена стока
в намаление.

Нека започна с очевид-
ното - лесно е да си щаст-
лив, когато нещата вървят
добре. Позитивните резул-
тати обикновено повдигат
настроението на хората, до-
като негативните емоции
(като тревожност, страх и
омраза), в повечето случаи
са отражение на някакви
неприятни събития и житей-
ски трудности.

Щастливите хора обаче
знаят как да се справят с
проблемите си по начин,
който им позволява хем да
запазят доброто си настро-
ение, хем да постигнат доб-
ри резултати и да разре-
шат проблемите окончател-
но проблемите си. Ето три
неща, които правят насти-
на щастливите хора, живо-
тът им ги изправя пред теж-
ки предизвикателства.

Фокусирайте се
върху бъдещето
Важно е да разбирате

същността проблема, пред
които сте изправени, преди
да можете да го разреши-
те. Затова щастливите хора
винаги анализират причини-
те и последствията, довели
до така създалата се ситу-
ация. Те обаче знаят и кога
да спрат с размислите вър-
ху миналото и да продъл-
жат напред, търсейки ре-
шение на проблема. Те зна-
ят кога да насочат внима-
нието си към бъдещето.

Тази им ориентираност
към бъдещето има две пре-
димства: Първо, бъдещето
все още неясно и неопре-

Щастливите хора гледат
към бъдещето

делено, което позволява на
щастливите хора да бъдат
оптимисти за това, което
предстои. Второ, щастливи-
те хора се стараят да пра-
вят бъдещето по-добро от
миналото, което им дава по-
зитивна нагласа и мотива-
ция да бъдат най-доброто
си Аз, независимо от обс-
тоятелствата.

Поемете контрол
Във всеки един момент

от нашия живот ние сме за-
обиколени от външни обс-
тоятелства, които упражня-
ват определено ниво на вли-
яние и контрол върху нашите
възможности за действие.
Например, какво може да
направите, ако сте попад-
нали в задръстване? В то-
зи случай вие зависите из-
цяло от движението на дру-
гите коли.

По тази причина щастли-
вите хора се фокусират вър-
ху нещата, които са под те-
хен контрол, вместо върху
онези, на които не могат да
повлияят директно. Именно
тази целеустременост им
помага да адресират проб-
лемите навреме и да ги раз-
решат възможно най-бър-
зо, като по този начин си
спестяват огромен стрес и
натоварване.

Научете се
да се отказвате
Винаги ще съществуват

проблеми, които просто не
можете да разрешите. Мо-
же би имате клиент, който
никога не е доволен от ра-
ботата, която вършите. Мо-

же би опитвате да внедри-
те в работата нови техно-
логии и процеси, които за
съжаление никога не носят
търсените резултати. Може
да ви се наложи да работи-
те по един и същи проблем
наистина дълго време.

Въпреки всички дискусии
за това колко важно е да
бъдете упорити и постоян-
ни в действията си, ако ис-
кате да постигнете целите
си, също толкова важно е
да знаете кога да се отка-
жете от нещо, с което прос-
то не можете да се справи-
те. Всеки един от нас има
ограничен ресурс от време
и енергия, които може да
посвети на определена за-
дача. Инвестирането на те-
зи ресурси в обречени на

провал начинания не ви но-
си нищо хубаво. Времето,
което ще изгубите в прес-
ледването на тези налудни-
чави цели, може да бъде из-
ползвано по значително по-
добър начин за нещо, кое-
то е постижимо и полезно.
За това е важно човек да
знае кога да се предаде и
да продължи напред.

Това важи в особена си-
ла, когато става въпрос за
проблеми, по които рабо-
тите от много време. Хо-
рата са склонни да гледат
на изгубените ресурси (вре-
ме, пари и енергия) като на
нещо, което в даден момент
трябва да им се изплати.
Именно това ги кара да про-
дължават да инвестират още
от тях с надеждата, че един

ден всички тези жертви ще
са си стрували. Истината
обаче е, че тези ресурси са
се изпарили и вие вече не
можете да си ги върнете.
Ако няма изгледи допълни-
телните усилия да доведат
до разрешаване на пробле-
ма, вие трябва да го изос-
тавите и да фокусирате вни-
манието си върху нещо дру-
го, независимо от това кол-
ко труд сте вложили в него.
Щастливите хора не си гу-
бят времето със самосъжа-
ление и мисли за изгубе-
ното време и възможнос-
ти. Техният поглед е насо-
чен винаги към бъдещето
и утрешния ден, който ви-
наги може да бъде по-до-
бър от днешния, стига да
вярвате в това.
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Вечната София Лорен
на 85 години

В цялата си кариера
София Лорен изиграва
над 80 екранни роли. За
близо 60 години в киното
се снима във филми,
заснети в различни стра-
ни от различни режисьо-
ри, като доказва умението
си да се вписва във
всякакъв екип и да създа-
ва безспорно ярки и
запомнящи се образи.
Героините й впечатляват
с удивителната си досто-
верност и жизненост.
Всеобщо призната е като
една от най-красивите
жени и най-известната
актриса от Италия, a
запазеното й амплоа е на
типична италианка в
романтични комедии, и
по-рядко трагедии. София
Лорен се ражда в Рим на
20 септември 1934 годи-
на. Баща й Рикардо
Шиколоне я признава за
своя дъщеря, но отказва
да се ожени за майка й
Ромилда Вилани и я
напуска по време на
бременността. София
прекарва детските си
години със своята майка
и по-малката си сестра
Анна-Мария в рибарското
селище Поцуоли, недалеч
от Неапол. Там живеят
при родителите на Ро-
милда, която е пианистка
и неуспяла актриса.
Условията им на живот
не са особено добри и
Лорен прекарва тези
години в нищета.

15. ÂÚÐÕÎÂÅ

През 1949 година
участва в конкурса за
красота "Мис Италия" и
заема втора позиция като
подгласничка на победи-
телката. Красотата на
София бързо прави впе-
чатление, като й предла-
гат участия в рекламни
фотосесии и в еротични
филми. Поради нуждата
от пари тя се съгласява
да се снима в подобен
тип продукции. По време
на конкурса за "Мис Рим"
се запознава с бъдещия
си съпруг Карло Понти,
преуспяващ филмов
продуцент и ключов играч
в следвоенното европейс-
ко кино. През този период
започват и първите й
стъпки в киното, като
стартира в серия от
нискобюджетни комедии
под името София Ладза-
ро. През 1951 година
Лорен играе малка роля
като робиня във филма
на американския режи-
сьор Мервин Лерой "Кво
Вадис". През 1960 година
Лорен си партнира с
Жан-Пол Белмондо в
италианския филм "Чо-
чарка", режисиран от
Виторио де Сика по
романа на Алберто Мора-
вия. Изключителната
изразителност на Лорен в
този образ впечатляват не
само журито на кинофес-
тивала в Кан, което й
връчва наградата за най-
добра актриса, но и

членовете на Американс-
ката филмова академия,
които й присъждат "Ос-
кар" за най-добро изпъл-
нение на главна роля. До
този момент не е имало
друг случай, в който
престижното отличие в
тази категория да спечели
актриса от неанглоезичен
филм. Лорен грабва и
приза за най-добра актри-
са от Нюйоркския кръг на
филмовите критици.
Суперпродукцията е
отличена със "Златен
глобус" за най-добър
чуждоезичен филм и
номинация "Златна пал-
ма" за Викторио де Сика.

През 60-те години на
XX век София Лорен е
една от най-популярните
актриси в света, като
продължава да снима
филми в САЩ и Европа.
През 1964 година участва
във филма "Упадъкът на
Римската империя" заед-
но със Стивън Бойд, Алек
Гинес, Джеймс Мейсън,
Кристофър Плъмър, Мел
Ферър и Омар Шариф.
Режисираната от Антъни
Манисторическа продук-
ция й носи рекордния
хонорар от един милион
долара. Следващата
година на екран излиза
филмовата комедийна
драма "Брак по италианс-
ки". За участието си в
него Лорен за втори път е
номинирана за "Оскар" за
най-добра женска роля, а
продукцията печели
наградата "Златен глобус"
за най-добър чуждоезичен
филм.

Други филми от този
период, получили светов-
но признание, са "Ел
Сид" с Чарлтън Хестън,
"Милионерката" с Питър
Селърс, "Романс в Неа-
пол" с Кларк Гейбъл,
комедийната драма "Вче-
ра, днес и утре", "Лейди
Л." под режисурата на
Питър Устинов и с учас-
тието на Пол Нюман,
класиката "Арабеска" от
1966 година с Грегъри
Пек, и филмът на Чарли
Чаплин "Графинята от
Хонконг" с Марлон
Брандо.

След раждането на
първородния й син през
1968 година София Лорен
започва да се появява по-
рядко на екрана. През 70-
те години нейните изпъл-
нения в киното са пре-
димно в италиански
продукции. В 1974 г. се
снима в последния филм
на Виторио де Сика The

Voyage, малко преди той да
почине. Под ръководството
на знаменития кинорежи-
сьор актрисата изиграва
едни от най-значителните
си и интересни образи,
като общият брой на
филмите, ръководени от Де
Сика, е 14. В съвместната
френско-италианска мелод-
рама The Voyage партньор
на Лорен е Ричард Бъртън,
а тя печели приза "Най-
добра актриса" на испанс-
кия кинофестивал в Сан
Себастиан.

Следващата й роля е в
британския трилър "Прохо-
дът Касандра", продуциран
от Карло Понти, през 1976
година, където участват
големи звезди за онова
време, сред които Ричард
Харис, Мартин Шийн,
Бърт Ланкастър и Ава
Гарднър.

През 1977 година
режисираният от американ-
ския сценарист Еторе
Скола "Един специален
ден" за пореден път събира
на снимачната площадка
Лорен с Марчело Мастроя-
ни. Кинопродукцията е
номинирана за единайсет
международни награди,
сред които два "Оскара" за
"Най-добър чуждоезичен
филм" и "Най-добра главна
роля за Мастрояни".

В 1979 година Лорен
написва автобиографична-
та книга "Живеейки и
обичайки", която се прев-
ръща в основа за телеви-
зионен американски филм
с нейно участие, излязъл
през 1980 г.

През 80-те години на
XX век ролите на София
Лорен в киното са по-

Италианската кинозвезда има над 80 екранни
роли и до днес е легенда на европейското кино

На стр. 16

скоро епизодични. Тя
участва в няколко италиан-
ски филма, сред които и
телевизионна новела по
роман на Марио Пузо.

Повече от половин век
София Лорен живее
заедно с голямата си
любов - италианския
кинопродуцент Карло
Понти. Двамата се запоз-
нават за първи път през
1950 г., когато тя е на 15,
а той - на 37.

Въпреки разликата в
годините им, между тях
пламва истинска обич и
те се женят през 1957 г.
Тъй като Понти има брак
с първата си съпруга
Джулиана, италианската
държава не признава
брачния съюз със София
Лорен, понеже разводите
са забранени по онова
време. Понти е решен да
се ожени законно за
Лорен и през 1965 г.
получава развод от Джу-
лиана във Франция и
двамата с Лорен се брако-
съчетават в Париж през
1966 година.

Понти става не само
неин съпруг, но и постоя-
нен продуцент на филми-
те, в които участва. Някои
от кинопродукциите са
"Бокачо 70", "Брак по
италиански", "Вчера, днес
и утре" и други. Двамата
живеят заедно до смъртта
му през 2007 година.

Двойката има двама
синове. Лорен ражда
първородния Карло Пон-
ти-младши на 29 декември
1968 година, а Едоардо
Понти - на 6 януари 1973.
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Да срещнеш любовта
на живота си, онзи единс-
твен човек, с когото
искаш да изпиташ всички
радости, е въпрос на
късмет, съдба, случайност
- или всичко, взето заед-
но. А дори да имаш
достатъчно късмет това
да се случи, никога не
можеш да си сигурен
колко дълго ще продължи
любовта ви. Има истории
обаче, които оборват дори
най-големите скептици и
доказват, че онази истин-
ска и голяма любов,
която продължава цял
живот, наистина същест-
вува. Точно такава е
историята на София
Лорен и Карло Понти -
любов, продължила
половин век.

Актрисата среща
любовта на живота си по
време на конкурс за
красота, в който участва,
когато е само на 15
години, но първоначално
той е само неин проду-
цент. Карло Понти започ-
ва да я обучава - учи я
на маниери, отървава я
от неаполитанския акцент,
кара я да чете книги за
изкуство и настоява да
научи английски. И най-
важното - защитава я и
се грижи за нея, така че
между двамата бързо се
зараждат силни чувства,
въпреки че имат 22
години разлика във

Да обичаш един
мъж 50 години -

От стр. 15

възрастта. Именно лю-
бовта помежду им помага
да преодолеят множество-
то препятствия по пътя
към щастието.

Първият проблем, пред
който трябва да се изпра-
вят, е, че Карло Понти
вече е женен и има две
деца, а в онези години е
било необходимо да се
получи разрешение за
развод от Ватикана. Но
никой не дава такова на
Понти, така че двамата
заминават за Мексико
през 1957 г., където той
се развежда със съпругата
си, за да се ожени за
Лорен.

Когато се връщат
обратно в Италия обаче,
бракът им не е признат
за законен и така Понти
е обвинен в двуженство, а
Лорен - в незаконно
съжителство. Двамата
нямат право да се появя-
ват заедно на публично
място, но дори това не ги
отказва да продължат да
се борят за връзката си.
София и Карло напускат
страната, докато решат
правния проблем, и
получават френско граж-
данство. Така през 1965
Понти успява да получи
развод от бившата си
съпруга Джулиана във
Франция и на 9 април
1966 г. официално се
бракосъчетава със София
Лорен.

ЦИТАТИ
” "Миловидната външност - тя не е всичко, но

добавите ли чар, светът ще е в краката ви".
” "Жената, която е твърдо убедена в своята

красота, в крайна сметка успява да убеди в нея и
всички останали".
” "Любовта - тя е срамежливо полско цвете, не

роза в градина. Вирее най-добре там, където се е
появила".
” "Жената - това е образ, стил и стандарт на

живот за мъжете".
” "Красотата си струва да се бориш за нея".
” "Мъжете забеляват умните жени, красивите

пленяват погледа им, но помнят само обаятелни-
те".
” "Погледнато от всички гледни точки, нищо не

е красиво".
” "Ако едно момиче изглежда невероятно добре

на младини, но е разсеяно и не доведе нищо до
край, красотата скоро ще я напусне. Ако  има
скромен външен вид, но силен характер, очарова-
нието й ще се увеличи през годините."
” "Смята се, че е необходимо да се скриват

несъвършенствата по лицето. Но това ли са недос-
татъците? Понякога е по-добре да се наблегне на
необичайните черти, вместо  да ги крием".
” "Ако успеете да съхраните в себе си душата на

дете, тогава най-страхотните неща в живота ви
тепърва ще ви предстоят".
” "Роклята, както бодливата тел, трябва да

служи по предназначение, без да скрива напълно
гледката."
” "Жената, която не обича недостатъците на

своя мъж, не обича и самия него".
” "Прическата не засяга само начина, по който

ще прекарате деня си, ами и самия живот".
” "Нищо не прави една жена по-красива от

убеждението, че тя е красива".
” "Кой би живял с мъж, който е перфектно

красив, обаятелен и същински светец?"
” "Мога да кажа "Не!" на 12 езика. За жените

това е достатъчно".
” "Никой човек не е в състояние да запълни

живота ви като цяло, всичките ваши мисли и
чувства, които не разбира. Но приятелството върши
чудеса".
” "Простотата - това е същинската елегантност".
” "Трудно е да бъдеш неотразима, ако си мързе-

лива".
” "Най-важната съставка в добрата семейна

кухня е любовта. Любовта към онези, за които
готвиш".
” "Майката винаги трябва да мисли два пъти -

веднъж за себе си и веднъж за своето дете".
” "Облеклото - това е просто средство да се

разкрие самоличността".

"Жената, която не
обича недостатъците на
своя мъж, не обича и
него самия."

Понти става не само
неин съпруг, но и постоя-
нен продуцент на филми-
те, в които участва -
"Бокачо 70", "Брак по
италиански", "Вчера, днес
и утре" и други. Но Лорен
не иска да бъде просто
омъжена жена - тя иска
да има семейство с деца
и мечтае да стане майка.
За съжаление, това не е
толкова просто - актриса-
та преживява два спон-
танни аборта, след които
се подлага на хормонално
лечение. София забреме-
нява на 34 години, така
че лекарите й препоръч-
ват да си почива и лежи
като предпазна мярка.
Актрисата следва съвети-
те им и прекарва няколко
усамотени месеца в
Женева. На 29 декември
1968 г. се ражда първо-
родният им син Карло
Понти-младши, а четири
години по-късно, на 6
януари 1973 г. и вторият
им син Едоардо Понти.

Карло Понти е неин
съпруг, приятел, проду-
цент, любовта на живота
й. Той я превръща в
жената, която познаваме
днес от големия екран, и
двамата заедно успяват да
устоят на всички удари на
съдбата. София и Карло
живеят щастливи и влю-
бени заедно до момента, в
който през 2007-а - годи-
ната на тяхната златна
годишнина от сватбата -
той умира от белодробни
усложнения на 94. След
това на въпроса дали би
се омъжила отново София
Лорен отговаря:

"Не. Никога. Невъз-
можно е да обичам някой
друг."

Ще снима нов филм за
пръв път от 10 години

Актрисата София Лорен ще се снима във филм
за първи път от 10 години, съобщи Контактмюзик.

Екранната легенда, която е на 85 години, ще се
превъплъти в жена, прикована в инвалидна количка,
която се грижи за децата на секс труженички в
"Животът преди нас". Негов режисьор е синът й
Едоардо Понти.

Това е първият игрален филм с участието на
София Лорен от 2010 г., когато се снима в телевизи-
онната продукция "Къщата ми е пълна с огледала".

С Карло Понти

С Марчело Мастрояни

историята на София и Карло Понти
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Той е роден на 22 сеп-
тември 1919 г. в Горна Джу-
мая (Благоевград) в бедно
семейство. Постъпва уче-
ник в Кюстендилската гим-
назия. Отговорник е на гру-
па ремсисти. За пренася-
не на агитационни матери-
али е арестуван. Лежи в
кюстендилския затвор. Об-
ластният съд е принуден да
го свободи. Премества се
във Варненската мъжка
гимназия, полукласически
клас, изучаващ френски
език. Влиза във връзка с
отговорни другари от РМС
и партията. Запознава се
със Стоян Добрев - Стран-
джата. Възлагат му органи-
зационни задачи. Обикаля
селата, за да организира
младежта. Става студент
във Варненската академия.
Работи на щатна длъжност
в Българо-съветската друж-
ба. Става член на ОК на
РМС. Активно участва в
"Соболевата акция". Става
сътрудник на ОК на парти-
ята. Работи в съветското
разузнаване към съветско-
то консулство. След напа-
дението на Германия над
Съветския съюз партията
поема курс на въоръжена
борба.

Георги Григоров ръково-
ди ремсовата конференция
на Камчийския край. Изб-
ран е за секретар на ОК
на РМС. Възложена му е
подготовката и образуване-
то на бойните и работни
групи във Варненски окръг.
Той организира и разузна-
ването в тоя край.

На 25 юни 1941 г при
провеждане на агитацион-
на работа във връзка с вой-
ната в с. Старо Оряхово е
задържан от полицейските
власти, но успява да избя-
га и да се укрие. Във вила
"Елба" - щаб на бойните и
саботажни групи във Вар-
ненски окръг, Георги Григо-
ров лично изработва адс-
ките машини и ги пренася
по предназначение.

На 22 август 1941 г. Ге-
орги Григоров, придружен
от Ангел Георгиев, извърш-
ва лично една от най-голе-
мите и първа саботажна ак-
ция срещу фашистките оку-
патори в България. Той да-
де сигнал на започващата

100 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà
àíòèôàøèñòà  Ãåîðãè Ãðèãîðîâ
Àíäîíîâ - Ãàðèáàëäè

се величава борба на жи-
вот и смърт с фашизма в
България. Взривяването на
германските влакове - ком-
позиция с бензинови варе-
ли на гара Варна, ознаме-
нува началото на новия
етап в революционната
борба на антифашистката
съпротива. Полицията е
вдигната на крак. След две
седмици се откриват чети-
ри адски машини, преди да
експлодират.

На 22 септември, на
връщане от конференция-
та в Аврен, Георги Григоров
влиза във Варна и отсяда
в "Темелковия хан". Разк-
рит е от полицейския ра-
зузнавач Атанас Христов.
Започва гонитба, ранен е
по ул. "Алеко Константи-
нов". Така е заловен Геор-
ги Григоров. Комендантст-
вото е препълнено от арес-
тувани. Сред тях са Стоян
Добрев и Георги Григоров.
Те се държат много смело
и не дават никакви пока-
зания.

След дълги мъчителни
дни на инквизиция Георги
Григоров е изправен на 28
ноември 1941 г. пред фашис-
ткия военнополеви съд и е
осъден на смърт. Поради
крайно влошаване на здра-
вословното състояние след-
ствие на раните и побоя, по
предписание на лекаря той
е изпратен на 5 януари 1942
г. в Софийския централен
затвор, за да изтърпи там
смъртното си наказание.

През нощта на 23 юни
срещу 24 юни 1942 г. тъм-
ничарите влизат в килия-
та му и го изнасят на но-
силка. Пред бесилката е
донесен един парализиран
човек. Но в това тлеещо
тяло продължава да пул-
сира величавият дух на ко-
муниста.

"Кажи ми, господин про-
курор - пита Георги Григо-
ров, - в кой закон е каза-
но, че могат да се бесят
хора на смъртно легло?
Мен смъртта не ме плаши!
Мислете как утре Вие ще я
понесете!"

Врагът е смутен. Гузен.
Палачите бързат да окачат
въжето на шията му. Замес-
тник-прокурорът пита: "Ва-
шето последно желание?"

"Обърнете ме на изток -
откъдето изгрява слънцето!
... От там ще изгрее и сво-
бодата на България. Да жи-
вее Червената армия!".

Тези думи са веруюто,
заветът на комуниста Геор-
ги Григоров Андонов - Га-
рибалди.

За него Крум
Немирников
споделя:
"Желязната воля, непо-

колебимият дух на Георги
Григоров са хармонично
споени с полета на мисъл-

Òîé ëè÷íî èçâúðøâà åäíà îò íàé-ãîëåìèòå ñàáîòàæíè àêöèè
ñðåùó íåìñêèòå ôàøèñòè, êîåòî îçíàìåíóâà íà÷àëîòî íà íîâèÿ
åòàï â ðåâîëþöèîííàòà áîðáà íà àíòèôàøèñòêàòà ñúïðîòèâà

та и на най-нежните стру-
ни на сърцето".

Неговите другари го
описват като неспокойна
натура, с щастливо съче-
тание на духовна и физи-
ческа сила и красота. Той
влага във всичко ентусиа-
зъм и страст. Пълен отлич-
ник. Съучениците му го на-
ричат Фарадей, а бойните
другари - Левски Гарибал-
ди. Определят го като из-
питан масовик, пламенен
оратор, начетен комунист,
вдъхновен агитатор.

В килията му е поста-
вен полицейски агент, за да
записва неволно изпусна-
ти думи. Агентът е записал:
"Не съм крадец, аз съм ко-
мунист. Не ще кажа от къ-
де съм."

Животът и подвигът на
безсмъртния патриот и ин-
тернационалист, 22-годиш-
ния Георги Григоров Андо-
нов - Гарибалди е достоен
пример за всеки българин.

Симеон ИГНАТОВ,
председател на БАС
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Уди Алън беше в
Довил, за да представи
новия си филм "Един
дъждовен ден в Ню
Йорк" при откриването
на фестивала на амери-
канското кино. Заснет
през 2017 г., филмът
стана странична жертва
на старите обвинения
за сексуална злоупотре-
ба, отправени към
режисьора от осинове-
ната дъщеря на Мия
Фароу, Дилън, появили
се отново благодарение
на движението #MeToo.
"Амазон" блокира разп-
ространението на фил-
ма в Америка. Режисьо-
рът, който трябваше да
заснеме четири филма,
продуцирани от интер-
нет гиганта, подаде иск
за нарушение на догово-
ра. Трудно е да се раз-
дели филмът от вълне-
нията около него, но
83-годишният Уди Алън
е обигран и се държи
открито и спокойно.

- Във филма има
Манхатън, джаз, кино,
депресия, секс, любов,
семейство: това концент-
ратът на Уди Алън ли е?

- Това е типично за
моите филми! Много
нелепост и комизъм, а
също и тъга отдолу. Кино-
то и животът на младите
хора, които са в обърква-
не. Главният герой е
носталгичен, неконфор-
мист, мечтата му е да
свири джаз музика, която
днес вече не се котира.
Скача от момиче на
момиче, което ще му
подхожда повече.

- Държите на своя
"романтизъм". Как го
определяте?

- Винаги съм бил
романтик. Достатъчно е
да сравните моя Ню Йорк
с този на Скорсезе или
Спайк Лий, за да разбере-
те. Аз съм склонен да
идеализирам всичко. Не
показвам града и живота
в реалистична светлина.
Моят романтизъм е начин
да виждам нещата -
очарователен, изненадващ
и ироничен. Докато реал-
ността в най-добрия
случай е безизразна, а в
най-лошия - ужасна.

- Героят ви се казва
Гетсби, цитирате Ортега и
Гасет и Дени дьо Ружмон.
Какво означават тези
позовавания?

- Франсис Скот Фиц-
джералд символизира за
мен тази златна епоха на

Óäè Àëúí ïðåä „Ôèãàðî":
Íå ñå ÷óâñòâàì îòëú÷åí!

Âèíàãè ñúì áèë ðîìàíòèê. Ìîÿò ðîìàíòèçúì å íà÷èí äà âèæäàì
íåùàòà - î÷àðîâàòåëåí, èçíåíàäâàù è èðîíè÷åí. Äîêàòî ðåàëíîñòòà
â íàé-äîáðèÿ ñëó÷àé å áåçèçðàçíà, à â íàé-ëîøèÿ - óæàñíà

джаза. Ортега и Гасет е
писал за любовта, която
има различни температу-
ри и преминава през едно
възторжено състояние,
преди да се превърне в
автентично чувство.
Интересна ми е идеята, че
любовта ни разтърсва. За
Дени дьо Ружмон консу-
мираната любов вече не
може да бъде романтична.
Веднъж придобита, тя
става всекидневна и
тенденцията е да се
живее спокойно. Запазва-
нето на свежестта и
устрема, които правят
любовта романтична,
изискват големи усилия.

- "Всичко е заради
секса", казва един от
героите ви. Говорител на
вашата мисъл ли е?

- Това е основният
елемент. Нещо като диво,
"черно движение". Казано
не толкова грубо, това е
енергията, която e в
основата на цивилизова-
ните маниери, превърната
в инстинкт да се срещ-
нем, да успеем, да бъдем
желани. Ашли, приятелка-
та на Гетсби, иска да
успее в университета,
защото, в крайна сметка,
иска деца, това е нейният
начин да бъде водена от
сексуалния инстинкт.

- Но сценарият отделя
време, за да изиграе
сексуалния инстинкт и да
обърка неговите импул-
си. Върху този парадокс
ли изградихте филма?

- Всъщност аз съм
много прагматичен при

замисъла. Правя комедии.
По щастлива случайност,
тъй като съм с тъжен и
песимистичен характер,
цялата чернота остава
отдолу. Просто исках да
направя филм в Ню Йорк,
филм, в който вали през
цялото време. Гетсби
обича дъжда, а Ашли - не.
И се оказват разделени.

- Със своите грешки,
водевилни недоразуме-
ния и понякога много
вълнуващи разкрития не
е ли това и комедия за
привидностите?

- Привидностите често
са като майката на Гетсби,
която има надут, престо-
рен вид, но изобщо не е
такава. Работила е, за да
се образова и да отгледа
семейството си.

- Можем ли да видим
в това противопоставяне
на външността и реал-
ността артистичен отго-
вор на медийните обви-
нения?

- Всичко това е грешка.
Тя беше изяснена преди
години и поради някаква
причина се появи отново.
Един ден ще открият, че
са направили грешка. Но
като цяло грешките не се
поправят. Така е. Имам
късмет, че мога да про-
дължа да работя. Току-що
завърших филм в Испа-
ния. Романтична комедия
на фона на филмовия
фестивал в Сан Себасти-
ан, която отдава почит на
великите режисьори и

великите филми в истори-
ята на кинофестивалите.

- Почувствахте ли се
отлъчен?

- Отлъчен? (Смях.) Не,
не се чувствам отлъчен!
Това е много малък
проблем, трудности при
разпространението.
Мисля, че е грешка да не
позволят на американска-
та публика да види този
филм. Жалко, ако е
добър. Ако е лош, значи
ще има късмет! Но зрите-
лите трябваше да имат
свободата да преценят.
Важното е, че филмът
излиза в други страни, а
аз винаги съм бил добре
приет в Европа.

- А актьорите? Нарани
ли това, че някои се
разграничиха от вас?

- Актьорите бяха чудес-
ни, докато правехме
филма. Наистина се забав-
лявахме на снимките. Но
те се страхуват. Социални-
ят натиск ги кара да
правят грешки. Тимъти
Шаламе го обясни. Той
беше номиниран за "Ос-
кар". Каза: "Трябва да
направя това, за да остана
в надпреварата за "Оска-
рите". Това е моят шанс".
Разбирам го; той е млад,
трябва да гради кариера.

- Социалният натиск
особено силен ли е
днес?

- Винаги има силен
социален натиск. Хората
са свободни да отстъпят
или да му се съпротивля-
ват.

- Първо беше аферата
"Уайнстийн", сега афера-
та "Епстайн". Виждате ли
в това тежко морално
бедствие?

- Подобен род скандал-
ни неща винаги са същес-
твували в социалната
история на човечеството…
А вестниците се вълнуват
от всеки нов скандал.
Това е част от журналис-
тиката и част от общест-
вото.

- Има ли според вас
нова форма на лов на
вещици?

- Има някои прилики с
лова на вещици по време-
то на маккартизма. Но
според мен днес не е
толкова сериозно. Аз бях
дете и си спомням колко
ужасяващи и опустошител-
ни бяха доносите и хайка-
та за "червени".

Превод от френски
Галя ДАЧКОВА,

"Гласове"На снимачната площадка на "Един дъждовен ден в Ню Йорк"
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Румънската премиерка
Виорика Дънчила замина-
ва за САЩ като шеф на
правителството, но може
да се върне като обикно-
вен гражданин. Това заяви
пред телевизия Реалитатя
Лудовик Орбан, лидер на
основната опозиционна
сила в Румъния - Нацио-
нално-либералната партия,
която се готви да внесе
следващата седмица вот
на недоверие срещу
лявото правителство на
Дънчила, пише в. "Ромъ-
ния либера".

"Не зная какво търси в
САЩ", заяви Лудовик
Орбан по повод предстоя-
щото посещение на Дънчи-
ла. "Ако отива на посеще-
ние, при което няма
официални срещи, трябва
да си плати екскурзията,
защото вероятно заминава
като туристка. Президентът
Йоханис се срещна с
почти цялото американско
правителство. Дънчила
защо отива в САЩ?",
попита Орбан. Клаус
Йоханис бе на посещение
в САЩ миналия месец и

Ðóìúíñêàòà îïîçèöèÿ âíàñÿ âîò íà
íåäîâåðèå ñðåùó ïðàâèòåëñòâîòî
Ëóäîâèê Îðáàí: Âèîðèêà Äúí÷èëà
çàìèíàâà çà ÑÀÙ êàòî ïðåìèåð,
íî ìîæå äà ñå âúðíå êàòî ðåäîâè
ãðàæäàíèí

на 20 август бе приет в
Белия дом от президента
на САЩ Доналд Тръмп.
Йоханис бе лидер на НЛП
преди да бъде избран за
президент, а на предстоя-
щите президентски избори
в Румъния през ноември
кандидатурата му отново е
издигната от тази партия.

Лидерът на либералите
Лудовик Орбан изрази
също увереност, че вотът
на недоверие ще успее в
парламента, пише още
"Ромъния либера". Той
отправи остри критики по
адрес на премиерката
Дънчила, като заяви, че тя
е възприела безочието и
наглостта на нейния
създател - бившия лидер
на социалдемократите
Ливиу Драгня, който е в
затвора с присъда за
корупция. "Близо 80 про-
цента от населението е
против нея и сегашното
правителството. Разбирам
Дънчила, защото тя трябва
да си отваря очите на
четири", коментира опози-
ционният лидер и допълни,
че според него Социалде-

:
Еврокомисарят
Мария Габриел, предложена за
нов мандат, ще бъде изслушана
в Европейския парламент на 30
септември. Предвижда се
Габриел, която е предложена да
отговаря за младежта и
иновациите, да бъде изслушана
от евродепутати от парламен-
тарните комисии по култура и
образование, и по индустрия,
изследвания и енергетика.
Изслушването ще продължи три
часа

Елиза Ферейра
предложена от Португалия за
следващ еврокомисар, е
проверявана за конфликт на
интереси, потвърди говорител
на Европейската комисия.
Според съобщения в португалс-
ки медии има съмнения, че
Ферейра е облагодетелствала
финансово съпруга си, докато е
била в управата на национал-
ната банка. Евродепутатът Мари
Тусен написа в Туитър, че
Ферейра е регистрирала
автомобила си в България, за
да избегне по-високи данъци.
Ако бъде одобрена, Ферейра
ще отговаря за средствата на
ЕС за сближаване и регионално
развитие.

Изтребител Ф-16

на Белгийските военновъздуш-
ни сили (ВВС) е паднал вчера
при учение във Франция.
Двамата пилоти са успели да
катапултират и са живи. Не се
посочват подробности за
състоянието им, но са опровер-
гани първоначалните данни, че
единият от тях е загинал.
Потвърждават се свидетелства
на очевидци, че единият от
пилотите е висял върху
далекопровод под напрежение
от 250 000 волта. Очевидци
съобщават, че група изтребите-
ли вчера сутринта е изпълнява-
ла полет на пределно малка
височина. Белгийският изтреби-
тел е закачил къща при
падането, като снимки от
мястото показват как вероятно
крилото на машината е
прерязало покрива. Падналият
изтребител не е носел въоръ-
жение. При взривната вълна от
удара със земята са нанесени
щети на близки постройки.

Кмет на градче
в Западна Франция издаде
декрет, с който задължава
съгражданите си да бъдат
щастливи по време на местен
фестивал през октомври,
забранявайки тъжната музика и
книгите, в които описаното е с
лош край. Декретът на кмета
на градчето Есан ан Блокаж с
9000 жители Фреди Рифо е
свързан със седмицата от 5 до
11 октомври, когато ще се
състои първото издание на
музикалния фестивал "Щастлив
град". Вземайки предвид
скоростта, с която негативната
емоция може да се разпростра-
ни и да причини опустошителни
вреди, и високия риск от лошо
настроение с идването на
есента и намаляването на
слънчевото време, кметът
настоява на територията на
градчето да не бъде допуснат
нито един индивид, който може
да постави преграда пред
изразяването на радостна
емоция. Декретът забранява
също разпространението на
музика, която може да бъде
преценена като потискаща или
тъжна, филмовите прожекции и
книгите, в които описаното е с
лош край.

Íàêðàòêî
Снимки Пресфото БТА и Интернет

Русия ще въоръжи космонав-
тите си със специален пистолет,
за да ги предпази от диви жи-
вотни при приземяване в отда-
лечени и слабо населени райони
на страната, предаде АФП.

Агенцията цитира изявление
на ръководителя на руското кос-
мическо ведомство Дмитрий Ро-
гозин.

"Това оръжие е в процес на
изпитания. Предполагам, че до го-
дина и половина то ще бъде
включено в комплекта на кос-
монавтите", заяви ръководителят
на "Роскосмос".

По неговите думи става дума

Ðóñèÿ ùå âúîðúæè êîñìîíàâòèòå ñè,
çà äà ãè ïðåäïàçâà îò äèâè æèâîòíè

за осъвременена версия на 3-
цевен пистолет, известен от съ-
ветското минало. Оръжието ще
бъде включено в аварийния ком-
плект на космонавтите, когато
пилотираните полети ще бъдат
осъществявани от новия руски
космодрум, изграден в Далечния
изток.

Пистолетът може да се изпол-
зва както за сигнализация, така
и за самозащита. Пистолетът TP-
82, който беше включен в спа-
сителния комплект на космонав-
тите от 80-те години на миналия
век, беше изтеглен от употреба
през 2007 г.ççççç.

"

мократическата партия е
напълно объркана.

В. "Адевърул" цитира
премиера Дънчила, която
заявява, че заминава на
работно посещение в
САЩ, където ще има
много срещи, включително
с американски компании и
представители на Държав-
ния департамент, и ще
подпише двустранни
споразумения. "Бе казано,

че отиваме, за да се
снимаме, че отиваме
поради не знам какви
съображения. Не. Отивам,
за да представлявам
страната си и за да
засиля трансатлантически-
те връзки. Не отивам, за
да давам обещания,
отивам, за да конкретизи-
раме неща, които свърз-
ват САЩ и Румъния", каза
Дънчила.ççççç.

Големият съперник на премиера
Бенямин Нетаняху в израелските
парламентарни избори Бени Ганц

заяви преди заседание с
ръководни кадри на центристката

си партия "Синьо и бяло", че
иска да е премиер в правителст-

во на националното единство,
което да изведе страната от
политическата безизходица.

"Съставянето на правителството
вече започна. Аз ще водя
преговорите и няма да се

поддавам на натиск", каза Ганц.
След преброяване на 97

процента от гласовете партията
"Синьо и бяло" на Ганц получава

33 места в 120-местния
парламент, а партията Ликуд на

Нетаняху - 31.

Виорика Дънчила каза, че в рамките на ООН ще говори редом до краля
на Йордания и президента на Франция Еманюел Макрон на дискусия за
тероризма и че ще има срещи с представители на Държавния департа-
мент на САЩ

"Приземяванията на космонавтите могат да станат в отдалечени и слабо
населени местности, в горите и степта, и космонавтите са на мнение, че
няма да бъде излишно да разполагат с подобно оръжие", поясни шефът
на "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
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Европейският съюз
трябва да въведе нова,
автоматична система за
приемане на мигранти,
спасени в Средиземно
море, заявиха лидерите
на Италия и Франция,
които се стремят да
оправят обтегнатите
отношения между своите
страни, предаде Ройтерс.

"Не подценявам това,
което Италия е преживяла
от 2015 г. Тя също така е
претърпяла много недора-
зумения и несправедли-
вости", каза френският
президент Еманюел Мак-
рон пред репортери в Рим
редом до италианския
премиер Джузепе Конте.

"Убеден съм, че е
необходим автоматичен
механизъм за приемане
на мигранти", заяви още
Макрон.

Конте каза, че е полу-
чил подкрепа от Франция
за система за справяне с
преразпределението на

Ìàêðîí è Êîíòå ñìÿòàò, ÷å áåæàíöèòå
òðÿáâà äà áúäàò ðàçïðåäåëÿíè â ÅÑ
Îòêàçâàùèòå äà ïðèåìàò ìèãðàíòèòå
òðÿáâà äà áúäàò ñåðèîçíî íàêàçàíè

Äæúñòèí Òðþäî ñå èçâèíè, ÷å ïðåç 2001 ã.
ñå äèãèçèðàë ñ êàôÿâî ëèöå êàòî Àëàäèí

Канадският премиер Джъстин
Трюдо се извини, че се е обли-
чал в маскараден костюм, боя-
дисвайки лицето си кафяво, пре-
даде ДПА. Снимката беше пуб-
ликувана от сп. "Тайм" тази сед-
мица.

На снимката се вижда 29-го-
дишния Трюдо, носещ тюрбан, ро-
ба и с тъмен грим, който покри-
ва изцяло лицето, ръцете и вра-
та му. Според сп. "Тайм" тя е нап-
равена на тематично празненст-
во през 2001 г., вдъхновено от
"1001 нощ".

Снимката е била публикувана
в годишното издание на частно
училище във Ванкувър, където се-
гашният премиер е преподавал
в началото на 21-ви век.

"Облякох се в костюм на Ала-
дин и сложих грим", заяви Трюдо
пред медиите, цитиран от канад-
ската телевизия Си Би Си.

"Не трябваше да правя това.
Трябваше да знам, че не бива,
но не знаех. Наистина съжаля-
вам".

Трюдо призна също, че си е
сложил грим за шоу за нови та-

Òðúìï âçåìà Ðîáúðò Î'Áðàéúí
íà ìÿñòîòî íà Äæîí Áîëòúí

Американският президент До-
налд Тръмп обяви, че назначава
досегашния специален пратеник
Робърт О'Брайън за свой съвет-
ник по националната сигурност
на мястото на уволнения "ястреб"
Джон Болтън, предаде АФП.

"Радвам се да съобщя, че ще
номинирам О'Брайън, който пос-
тигна големи успехи като специ-
ален президентски пратеник в
Държавния департамент по ос-
вобождаването на заложници, за
нов съветник по националната си-
гурност. Работил съм дълго и упо-
рито с Робърт. Той ще свърши
страхотна работа!", обяви Тръмп.

Президентът съобщи новина-
та седмица след като отстрани
от поста Джон Болтън, аргумен-
тирайки се с разногласия по от-
ношение на външната политика.

Снимки Пресфото БТА

Робърт О'Брайън е специален
пратеник на Тръмп по въпросите,
свързани със заложници, от май
2018 г. Той отдавна работи във
външнополитическите кръгове на
Републиканската партия, отбеляз-
ва Ройтерс.

Тръмп разгледа няколко кан-
дидатури за приемник Болтън, ко-
гото уволни заради разногласия
по политиката към Северна Ко-
рея и Венецуела.

Болтън беше третият съветник
на Тръмп по националната сигур-
ност. През март 2018 г. той сме-
ни на поста Хърбърт Макмастър.

Преди това председател на Съ-
вета за национална сигурност бе-
ше Майкъл Флин, който беше увол-
нен малко след като пое поста и
по-късно се призна за виновен по
обвинения, че е излъгал ФБР. ç

мигрантите, което означа-
ва, че Италия може да
разчита на целия ЕС за
автоматично приемане на
дял от всички новопристи-
гащи хора, след като те
са били спасени.

Според Макрон страни-
те от ЕС, които откажат
да участват в системата,
би трябвало да бъдат
"сериозно наказани".

По думите на Конте
"въпросът за имиграцията
вече не трябва да подх-
ранва антиевропейска
пропаганда".

Италия отдавна се
оплаква, че е оставена
сама да се справя със
стотиците хиляди мигран-
ти, прекосили Средиземно
море през последните
години, търсейки по-добър
живот в Европа.

Този въпрос предизвика
особено напрежение
между Рим и Париж, тъй
като Италия се оплаква, че
френски неправителствени

ланти, докато е бил гимназист.
Лидерът на Консервативна

партия на Канада Андрю Шиър
заяви, че снимката доказва, че
премиерът е негоден да управ-
лява страната.

"Бях изключително шокиран и
разочарован тази вечер, когато
научих за действията на Трюдо",
подчерта консервативният лидер
в Квебек, където води кампания
за предстоящите на 21 октомв-
ри национални избори.

Трюдо се готви за тежка бит-
ка в предстоящите избори. ç

Робърт О'Брайън е адвокат от Лос Анджелис, работил по много важни съдебни дела. Бил е съветник по външната
политика в няколко президентски кампании на Републиканската партия и е заемал различни длъжности в Държав-
ния департамент, включително в представителството на САЩ в Общото събрание на ООН през 2005 г. - когато е
работил заедно с Болтън.

Канадският премиер
Джъстин Трюдо се
извинява сега за

постъпката си от 2001
г. "Гримирането на
лицето в кафяво е

подигравка и проява на
открит расизъм. Това е
човек с пълна липса на
преценка и почтеност и
човек, който е негоден
да управлява страната",

заяви лидерът на
канадските консервато-

ри Андрю Шиър.

организации участват в
спасяването на мигранти,
но Франция не прави
достатъчно, за да помогне

за тяхното приемане.
Макрон използва факта,

че в Италия дойде на
власт ново, проевропейско

правителство, и се опитва
да оправи отношенията и
да реши отдавнашния
спор. ç

"Италианско-френското приятелство е неразрушимо. Ние невинаги се съгласяваме помежду си. Може да се караме
или да имаме разногласия. Но винаги се събираме отново", каза френският президент Еманюел Макрон, който е
първият лидер от ЕС, посещаващ Рим, откакто встъпи в длъжност новият италиански премиер Джузепе Конте.
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Èçìú÷åíà ïîáåäà
çà Ãðèãîð Äèìèòðîâ

Волейболистите от
националния отбор
на България ще
играят срещу Слове-
ния на 1/8-финалите
на европейското
първенство. Това
стана ясно, след като
словенците загубиха
последния си мач от
група С, на която са
домакини, от настоя-
щия европейски
шампион Русия с 0:3
гейма. Въпреки
неуспеха Словения
завърши на второ
място в своята група
с 3 победи, 2 загуби
и 9 точки и на 1/8-
финалите ще срещне
третия от група А,
който е България.

Мачът между
България и Словения
ще бъде в събота (21
септември) от 21,30
часа българско време
в зала "Дворана
Център Стожице" в
Любляна. Преди това
от 18,30 часа ще се
играе другия 1/8-
финал в словенската
столица между отбо-
ра на Русия, който
стана категоричен
победител в група С
и Гърция, която
остана на четвърто
място в група А.

Победителите от
тези два осминафи-
нала ще трябва
играят един срещу

"

друг на 1/4-финал,
който ще бъде в
понеделник (23
септември) отново от
21,30 часа в Любляна.
Това означава, че
ако българският тим
елиминира домакини-
те, ще трябва да се
изправи срещу
европейския шампи-
он Русия, защото
почти всички анали-

Само една точка разлика
прати Гърция в следващата
фаза на шампионата

Ювентус изпусна два гола
аванс и завърши 2:2 при визита-
та си на Атлетико (Мадрид) в пър-
вия си мач от група D на Шампи-
онската лига този сезон. Футбо-
листите на Диего Симеоне пре-
сираха съперника още в първите
минути и младият Жоао Феликс
можеше да се разпише след ин-
дивидуален пробив от центъра, но
шутира слабо и Шчесни не бе зат-
руднен. Последваха пропуски на
Хименес с глава и пак на Феликс,
а гостите се бяха прибрали и тър-
сеха звездата си Кристиано Ро-
налдо с дълги подавания за конт-
раатака. Така или иначе през пър-
вата част до попадения не се стиг-
на, въпреки че и двата тима има-
ха своите шансове за гол.

Три минути след почивката не-
убедителният през първата част
Хуан Куадрадо получи пас от Игу-
аин и от границата на наказател-
ното поле вкара първия гол в ма-
ча за 0:1. След попадението "би-

Àòëåòèêî âúçêðúñíà ñðåùó Þâåíòóñ è Ðîíàëäî
анконерите" опитаха да задържат
повече топката, но бързо иници-
ативата отново премина на стра-
ната на домакините. В 65-ата ми-
нута при контраатака Алекс Санд-
ро центрира перфектно към Ма-
тюиди, който с глава удвои аван-
са на гостите - 0:2.

Пет минути по-късно "дюшек-
чиите" отвърнаха на удара и чер-
ногорецът Стефан Савич намали
с глава от близка дистанция за
1:2. Малко след това Ювентус за
пореден път направи хубава кон-
тра, но Облак спаси удара на Игу-
аин, а Хименес изби от голлини-
ята добавката на Матюиди.

Усилията на домакините бяха
възнаградени в последната 90-а
минута, когато Ектор Ерера из-
равни за 2:2 след асистенция на
Киърън Трипиър. В добавеното
време Роналдо имаше възможност
да донесе победата на гостите,
но след удара му топката преми-
на покрай вратата.ç

Áúëãàðèÿ ñðåùó Ñëîâåíèÿ íà

1/8-ôèíàë íà Åâðîâîëåé 2019

Южните ни съседи
се промъкнаха на
осминафиналите
само заради една по-
малко загубена точка

от португалците. В
последния мач от
група А Румъния
надигра Португалия с
3:1 (25:21, 19:25, 25:18,
25:23) гейма.Така и
двата тима не успяха
да се класират за 1/
8-финалите. Румъния
и Португалия завър-
шиха с по 1 победа,
4 загуби и 3 точки, с
колкото приключи и
отборът на Гърция.
При това положение
се гледа геймовото
съотношение между
трите тима, което
също е еднакво -
5:13. А следващият
показател, който
трябва да раздели
отборите, е общото
точково съотношение
между спечелените и
загубените точки,
което се оказва в
полза на "елините"
заради една-единст-
вена по-малко загу-
бена точка в сравне-
ние с Португалия.ç

Øàìïèîíñêà ëèãà -
ïúðâè êðúã

Резултати и голмайстори
Група А
Брюж - Галатасарай 0:0

ПСЖ - Реал (Мадрид) 3:0
1:0 Анхел Ди Мария 14, 2:0 Анхел ди Мария 33, 3:0
Тома Мюние 90+1

Група B
Олимпиакос - Тотнъм 2:2
0:1 Хари Кейн 26-дузпа, 0:2 Лукас Моура 30, 1:2
Даниел Поденсе 44, 2:2 Матийо Валбуена 54-дузпа

Байерн - Цървена звезда 3:0
1:0 Кингсли Коман 34, 2:0 Роберт Левандовски 80, 3:0
Томас Мюлер 90+1

Група C
Шахтьор (Донецк) - Манчестър Сити 0:3
0:1 Рияд Марез 25, 0:2 Илкай Гюндоган 38, 0:3 Габ-
риел Жезус 76

Динамо (Загреб) - Аталанта 4:0
1:0 Марин Леовац 10, 2:0 Мислав Оршич 31, 3:0
Мислав Оршич 42, 4:0 Мислав Оршич 68

Група D
Атлетико (Мадрид) - Ювентус 2:2
0:1 Хуан Куадрадо 48, 0:2 Блес Матуиди 65, 1:2 Сте-
фан Савич 70, 2:2 Ектор Ерера 90

Байер (Леверкузен) - Локомотив (Москва)    1:2
0:1 Гжегож Криховяк 10, 1:1 Чарлс Арагнгис 25, 1:2
Димитри Баринов 37

Настоящият европейски шампион Русия завърши с 5
победи от 5 мача груповата фаза на Евроволей 2019

затори са категорич-
ни, че гръцкият тим
няма необходимата
класа да поднесе
изненада.

Èâàí Ñåôåðèíîâ:
Êëàñèðàíåòî â Òîï 8
å îñíîâíàòà öåë

Членът на УС на волейболната федерация и шеф
на Славия Иван Сеферинов коментира за
BGvolleyball.com, че третата позиция в групата е на-
пълно закономерна."Никой не е очаквал чудеса от во-
лейболистите ни на това европейско първенство. Знаем
класата на Франция и Италия, като третото място на
България в група А е напълно закономерно. Програма-
та минимум в групата е изпълнена", заяви известният
волейболен специалист.

"Срещу Франция не показахме игра. Срещу Италия
нашите момчета се бориха и направиха два добри
гейма. След това се получи срив. Явно не им достига
не само концентрация, но и физическа подготовка.
Сега излизаме на 1/8-финал срещу Словения. Ще е
трудно, защото те са домакини, ще разчитат на този
факт, залата ще се напълни за мача. Но националите
ни трябва да вземат двубоя. Победата е задължител-
на. Да, ще пътуват, но имат време да се подготвят.
Само успех ще ни класира в Топ 8 на Европа, като
присъствие в първата осмица е основната цел на това
европейско първенство", заяви Иван Сеферинов.

Реал (Мадрид) изигра
поредния си слаб мач от
началото на сезона, след
като буквално бе отнесен
от ПСЖ с 3:0 в Шампионс-
ката лига, като дори трите
звезди на парижани Кава-
ни, Мбапе и Неймар не иг-
раха. Това бе и поводът,
който накара привържени-
ците на "кралския клуб" да
поискат "главата" на тре-
ньора Зинедин Зидан.

Феновете са бесни от
играта, които възпитаници-
те на Зизу показват, а и от
селекцията, която "белите"
направиха през лятото,
въпреки че тя бе за доста
милиони.  "Зидан е един из-

Ôåíîâåòå íà Ðåàë áåñíè,
èñêàò "ãëàâàòà" íà Çèäàí

мамник и беше успешен в
първия си престой само за-
ради великия Роналдо",
разгневено твърди един от
феновете.

"Ако Зидан има малко
мозък, ще отиде на профи-
ла си в LinkedIn и ще про-
мени настройките си на "от-
ворен за нови възможнос-
ти". Само за всеки случай
да е готов", допълва друг.

Част от привърженици-
те на Реал призовават и за
назначението на Жозе Мо-
уриньо, който преди извес-
тно време обяви, че би зас-
танал отново начело на
"белите", ако подобна въз-
можност му се отвори.ç

В добавеното време Роналдо имаше възможност да донесе победата на Ювентус, но след удара му топката
                                           премина покрай вратата                              Снимка Пресфото БТА
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07.00 Новини
07.10 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев
09.00 "Местно време" - Белене
09.15 "Културен фронт"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Холивудски знаменитости"
10.20 "Безценната перла" - сериал, 101 еп.
11.10 Музикален антракт
11.30 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова (п)
12.30 Новини
12.50 "Местно време" - Белене (п)
13.00 ТВ пазар
13.15 "Безценната перла" - сериал, 102 еп.
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 "Местно време" - Белене (п)
16.10 ТВ пазар
16.25 Киносалон БСТВ: "Пази се от автомо-

бил" (1966 г.), Русия
18.20 Публицистика
19.20 "Местно време" - Белене (п)
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "Великата красота"

(2013 г.), Италия/Франция
22.50 Публицистика (п)
23.50 "Местно време" - Белене (п)
00.00 Новини (п)
00.30 "България се събужда" (п)
02.00 "Студио Икономика" (п)
03.00 "За историята - свободно" (п)
04.30 "Следобед с БСТВ" (п)
06.30 Актуален коментар

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/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Династията Романови - документална

поредица /2 епизод/
13.30 Съвременници: Млечният път - доку-

ментална поредица
14.00 Малки истории
15.00 Специализирано предаване за хора с

увреден слух
15.15 Обзор Лига Европа
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Поучителната история за живота на

братя Прошек - документален филм
/България, 2014 г./, режисьор Любо-
мир Халачев

18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Потомци на слънцето - тв филм /3

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 Петър Салчев и октет

"Пловдив" Празници на изкуствата -
Аполония 2018

00.30 Тайна връзка - игрален филм /САЩ,
1999 г./, режисьор Боби Рот, в роли-
те: Джанин Търнър, Фионъла Флана-
дан, Подж Биън и др. (12)

02.00 Култура.БГ /п/
03.00 100% будни /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. 6
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. 17
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 6, еп. 47
16.00 "Едно голямо семейство" - сериал,

еп. 5
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. 96
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая" - сериал,

еп. 90
21.00 "Фермата: Нов свят" - риалити, с. 5
22.30 "Истински истории" - документално

риалити
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 13
00.30 "Стрелата" - сериал, с. 2, еп. 5
01.30 "Домашен арест" - сериал, с. 2, еп. 13
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 5, еп. 5
06.00 Анимационен блок: "Приключенията

на Джеки Чан" - сериал, с. 4, еп. 8-11
08.00 "Последният кораб" - сериал, с. 3, еп.

13
09.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 5, еп. 5
10.00 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 10
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 23
12.00 "Стоте" - сериал, с. 3, еп. 14
13.00 "Стомана" - фантастика, криминален,

екшън (САЩ, 1997), режисьор Кенет
Джонсън, в ролите: Шакил О`Нийл,
Анабет Гиш, Джъд Нелсън, Ричард
Раундтрий и др.

15.00 "Последният кораб" - сериал, с. 4,
еп. 1

16.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 5, еп. 6
17.00 "Стоте" - сериал, с. 3, еп. 15
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 24
19.00 Часът на супергероите: "Луцифер" -

сериал, с.3 еп.11
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Готъм" -

сериал, с.4 еп.16
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Смъртоносна надпре-

вара: Адска жега" - фантастика, ек-
шън, трилър (ЮАР, Германия, 2013),
режисьор Рул Рейне, в ролите: Дани
Трехо, Люк Гос, Винг Реймс, Дугрей
Скот, Фред Коулър, Робин Шу [14+]

00.00 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 16
01.00 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 11
02.00 "Последният кораб" - сериал, с. 4,

еп. 1
03.00 "Стоте" - сериал, с. 3, еп. 15
04.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 24

bTV COMEDY

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

20, 21
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.6
10.00 Премиера: "Не можеш да избягаш" -

комедия (Германия, 2013), режисьор
Холгер Хаасе, в ролите: Флориан
Давид Фиц, Хенри Хюбхен, Мариус
Хаас, Лесли Малтън, Текла Ройтен и
др.

12.00 "Стъпка по стъпка" /п./ - сериал
13.00 "Гранд" /п./ - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
15.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 51
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 64
17.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019), еп. 37, 38

18.00 "Стъпка по стъпка" - сериал, с. 7, еп.
18, 19

19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 8,
еп. 2

20.00 "Новите съседи" - сериал, en. 15
21.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал
22.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

еп. 8, 9
23.00 Премиера: "Гранд" - сериал, еп. 12, 13
00.00 "Не можеш да избягаш" /п./ - коме-

дия (Германия, 2013)
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 "Къща от карти" - сериал, с. 5, еп.
4, 5

08.00 "Параноя" - трилър, драма (Велико-
британия, 2013), в ролите: Лиъм
Хемсуърт, Гари Олдман, Харисън Форд,
Амбър Хърд, Ембет Давиц, Ричард
Драйфус и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Къща от карти" - сериал, с. 5, еп. 6, 7
12.15 Телепазар
12.30 "Момчето с механичното сърце" -

анимация, приключенски, драма
(Франция, Белгия, 2013), режисьори
Стефан Берла и Матиас Малзьо

14.15 "Историята на една русалка" - прик-
люченски, драма, семеен (САЩ, 2017),
в ролите: Кейтлин Кармайкъл, Сидни
Скошия, Джери О`Конъл, Бари Босту-
ик и др.

16.15 "Семейна ваканция" - комедия, прик-
люченски, семеен (САЩ, 2006), в
ролите: Робин Уилямс, Шерил Хайнс,
Кристин Ченоует, Джош Хъчерсън,
Джеф Даниълс, Уил Арнет и др.

18.15 Телепазар
18.30 "Извънземното" - фантастика, прик-

люченски, семеен (САЩ, 1982), в
ролите: Хенри Томас, Дрю Баримор,
Питър Койот, Дий Уолъс, Робърт Мак-
нотън, Шон Фрай, Ерика Еленяк и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Емпайър Стейт" - криминален, три-

лър (САЩ, 2013), режисьор Дито
Монтиел, в ролите: Лиъм Хемсуърт,
Майкъл Ангарано, Дуейн Джонсън,
Ема Робъртс и др.

23.00 "Добри момчета" - криминален, дра-
ма (САЩ, 1990), режисьор Мартин
Скорсезе, в ролите: Рей Лиота, Ло-
рейн Брако, Робърт Де Ниро, Джо
Пеши, Пол Сорвино, Катрин Скорсе-
зе, Чарлз Скорсезе, Деби Мазар,
Самюъл Джаксън и др.

02.00 "Професия жиголо" - романтичен,
комедия, драма (САЩ, 2009), режи-
сьор Дейвид Маккензи, в ролите:
Аштън Къчър, Ан Хейш, Маргарита
Левиева, Себастиан Стан и др. [16+]

04.00 "Момчето с механичното сърце" -
анимация, приключенски, драма
(Франция, Белгия, 2013), режисьори
Стефан Берла и Матиас Малзьо

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 Студио "Игри на волята: България"
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

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

07.00 "Инспектор Джордж Джентли" - сери-
ен филм, сезон 5

08.50 "Семейството на добрата вещица" -
семеен филм с уч. на Катрин Бел,
Крис Потър, Матю Найт, Сара Пауър,
Хана Ендикот-Дъглас и др. /п/

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

12.00 "Чудесата на добрата вещица" - семе-
ен филм с уч. на Катрин Бел, Крис
Потър, Хана Ендикот-Дъглас, Матю
Найт, Питър Макнийл, Катерин Дишър

14.00 "Невинни години" - романтична дра-
ма с уч. на Мишел Пфайфър, Уинона
Райдър, Даниел Дей-Люис, Джерал-
дин Чаплин,Алексис Смит, Мери Бет
Хърт, Алек МакКоуен, Ричард Е. Грант
и др. /п/

17.00 "Договорът" - екшън с уч. на Морган
Фрийман, Джон Кюсак, Бил Смитро-
вич, Джейми Андерсън, Меган Додс и
др. /п/

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

сериал, сезон 7
21.00 "Щрак" - комедия с уч. на Адам

Сандлър, Кейт Бекинсейл, Кристофър
Уокън, Дейвид Хаселхоф, Хенри Уин-
клър, Шон Остин, Дженифър Кулидж

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

00.10 "Хатфийлд и МакКой" - исторически
филм с уч. на Кевин Костнър, Бил
Пакстън, Том Беринджър, Пауърс Бут,
Джена Малоун, Андрю Хауърд, Лин-
дзи Пулсифър, Ноел Фишер, II част

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 20 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.
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ВОДОРАВНО: "Шараните". Арека. Тарабанов (Мил-
ко). Кар (Алфонс). "Нямата". Авокадо. Фатори (Джо-
вани). Еналид. Фиде. Оператор. Ла. Аватара. Им.
Синап. Атоми. ПОМОРИН. Лавал (Карл). Новалис
(Фридрих). Карасо. Ритони. Анам. "Камино". Етана.
Алараф. ТИСЕН. Сатирик. Се. "Еди". Бас. "Корали-
на". Лам. Самовар. Тоно. Танатар (Севастиан). Ки-
рилова (Росица). Изида. Сонатина. Енен (Жюстин).
Масарик (Томаш). Корали.
ОТВЕСНО: Катя Филипова. Абатиса. Рамаданов (Кон-
стантин). Матаморос. Карате. Амарилис. Нина. НА-
ТО. Аполинар (Сидоний). Солар. Рибаров (Никола).
Риторика. Оти (Мерлин). ТА. Ипа. Исо. Аком. "Вик".
Вена. Етан. Неф. Ротан. Оверат (Волфганг). Кит. Са-
ва. Ак. Савонарола (Джироламо). Ателани. Катама-
рани. Иразер. Декало. Иван Асен. Тина. Кадири (Аб-
дула). Аса. ЕДА. Адел. Народ. Меломани. Арани (Янош).

Днес минималните температури ще
бъдат от 5 до 9 градуса в северозапад-
ните и централни части и до 13 на юго-
изток. Облачността ще намалява от се-
верозапад и през деня ще бъде предимно слънчево. Дневните
температури ще останат близки до обичайните за септември,
от 20 до 25 градуса. Ще се усили отново северозападният
вятър, в Дунавската равнина до умерен. В събота сутринта
температурите ще бъдат от 2 до 7 градуса и на места в югоза-
падната половина на страната, по високите полета и в ниските
части са възможни слани. Около водните басейни и в ниските
части не са изключени краткотрайни мъгли.През деня ще оста-
не хладно, с температури от 18 до 22 градуса. В неделя сутринта
ще остане хладно, като отново има вероятност от слаби слани.
Денем температурите ще са от 19 до 24 градуса. През третия
почивен ден температурите ще се повишат с още 1-2 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч. "Емпайър Стейт" - криминален,
трилър, в ролите: Лиъм Хемсуърт, Майкъл Ангарано,

Дуейн Джонсън, Ема Робъртс и др.
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Президентът на
английската футболна
асоциация Грег Кларк
изпрати
официално писмо до българ-
ския си колега Борислав
Михайлов във връзка с
медийните изяви на мени-
джъра на Англия Гарет
Саутгейт и опасенията му от
потенциални расистки прояви
от страна на българската
публика по време на мача
между двата тима на 14
октомври. В обръщението си
Кларк уверява, че изявления-
та по никакъв начин не
заклеймяват футболните
привърженици в България, а
по-скоро имат за цел да
обединят двете федерации,
двата отбора и запалянков-
ците им в борбата срещу
дискриминационното поведе-
ние по стадионите.
Локомотив (Пд) и ЦСКА
1948 завършиха 0:0
в контролна
среща, играна на "Лаута".
Дебют за Локомотив направи
дошлият от Уулвърхямптън
нападател Джорджън Греъм.
Полиция като за дерби
между “сини” и
“червени”ще има
на двубоя на "сините" със
Славия на стадиона в  "Овча
купел". Униформените са
притеснени най-вече как да
разделят една от друга
враждуващите фракции от
агитката на Левски. Запалян-
ковците на "сините" ще бъдат
пратени в два отделни
сектора. Най-старото
столично дерби е в събота
от 20 часа.

:

Íàêðàòêî

В България няма да играя за друг
отбор, категоричен е Али Соу

Нападателят на ЦСКА
Али Соу бе награден за
играч №1 на деветия кръг
в efbet Лига. "Ако знаех
тайната за отбелязване на
голове, щях да я прилагам
във всеки мач. В началото
беше по-трудно заради
променената схема на
игра и новите футболисти,
но в момента се сработ-
ваме", заяви Соу.

"Не мисля, че пропусна-
та дузпа срещу Лудогорец
през миналия сезон ми е
повлияла негативно.
Веднага след мача ми
беше зле, но това вече е
минало и гледам напред.
Не смятам, че може да се
случи да премина в друг
отбор в България. Тук бих
играл само за ЦСКА. В
свободното си време
обичам да се виждам с
приятели и да играя на
PlayStation", каза още
голмайсторът на "червени-
те".

Али Соу прогнозира
"червена" класика над
Царско село в предстоя-
щия мач от Първа лига.
"Армейците" се изправят

срещу новака в елита
тази вечер от 20 часа на
стадион "Българска ар-
мия". "Ще победим Царско
село с 3:0. Ще им отбеле-
жа две попадения, Тиаго
или Евандро също ще се
разпишат", прогнозира
Соу.

В същото време бри-
танското издание 4-4-2
(FourFourTwo) публикува
любопитен материал, в
който включи играчи,
които са блеснали рано в
кариерата си, а след това
бързо са залезли. Сред
футболистите в статията
попада и играчът на ЦСКА
Тони Уот, като в текста е
обърнато внимание на
запомнящия му се дебют
за Селтик.

"Тони Уот нахлу в
Шампионската лига по
запомнящ се начин при
успеха с 2:1 за неговия
Селтик над Барселона на
"Паркхед" през 2012 г. Той
се включи от пейката при
1:1, след което 18-годиш-
ният нападател показа
спокойствие и нерви като
на ветеран, за да вкара

Нова мрачна прогноза за жи-
вота на легендата Михаел Шума-
хер бе дадена от светило в нев-
рохирургията. Този път тя дойде
от смятания за най-добър в Ев-
ропа в тази област лекар Ерих
Ридерер. Специалистът обяви, че
лечението, на което се подлага
германецът, не лекува, а само по-
добрява общото състояние. Той
обяви тъжната новина, че продъл-
жителността на живота на хора-
та, попаднали във вегетативно със-
тояние, каквото е на Шуми, вари-
ра в период от около 8 години.
Големият шампион във Формула
1 в момента кара шестата си го-
дина в такава кондиция.

"Терапията, на която се подло-
жи г-н Шумахер, е все още непоз-
ната за широката медицинска об-
щественост. Едва шестима души са
били третирани с нея. И винаги се
касае за коронарен байпас. Ако
наистина се окаже, че то помага
за подобрение на състоянието на
сърцето му, това е много добра
новина, защото ако той е в добра
кондиция, здравето също се по-
добрява", каза Ридерер.

"За съжаление, това лечение
няма никакво влияние върху нев-
рологичното му състояние. Аз ле-
кувам хора в такова положение
от над 40 години и за жалост при
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покрай Виктор Валдес за
крайното 2:1. Този успех
се оказа ключов за класи-
рането на Селтик на 1/8-
финал", припомня издани-
ето.

"Тогава се говореше, че
Кени Далглиш е голям
фен на Тони Уот и транс-
фер на юг към Ливърпул
беше обсъждан в медиите.
Всичко за Тони след гола
срещу Барселона обаче

тръгна надолу. Липса на
концентрация под ръко-
водството на Нийл Ленън
доведе до преотстъпване-
то на младежа в белгийс-
кия Лиерс, а след това
изненадващо бе привле-
чен за постоянно от
Стандард (Лиеж). В мо-
мента Уот е в 11-ия си
различен клуб - ЦСКА, а
вече е на 25", пише в
материала. ç

Тайбе Юсеин се класира на фи-
нала на провеждащото се в Ка-
захстан световно първенство по
борба. В кат. до 62 кг българката
бе безапелационна срещу унгар-
ката Мариана Састин, като полу-
финалната схватка приключи с ре-
зултат 10:0 за нашето момиче след
само 20 секунди на тепиха. Юсе-
ин прихвана своята съперничка, за-
въртя я няколко пъти, натрупа 10
точки и срещата бе обявена за
приключила. На финала Спортист
номер 1 на България за 2018 го-
дина ще се изправи срещу Айсулу
Тинибекова или Йонг Сим Рим.

Родната звезда си осигури и
квота за олимпиадата Токио 2020
и стана първата състезателка от
борбата с място на Игрите в Япо-
ния.

Същевременно София Георгие-
ва (68) и Михаил Георгиев (65)
приключиха участието си на све-
товното първенство, след като съ-
перниците им, от които паднаха
на старт, не стигнаха финалите. ç
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тях не можем да говорим за изле-
куване, а само за подобряване на
общото им състояние. Продължи-
телността на живота им варира и
зависи от грижите, които се пола-
гат за тях. Обикновено се касае
за живот в период от около осем
години в такова вегетативно със-
тояние. Но предполагам, че за г-н
Шумахер се полагат възможно най-
добрите грижи, така че той сигур-
но е в по-добър вид от повечето
пациенти с такава диагноза", до-
бави още неврохирургът.

Преди няколко дни известни-
ят финландски неврохирург Йо-
хан Фронен също се изказа по
темата, обявявайки, че легендар-
ният пилот е в съзнание, но тава
не означава абсолютно нищо за
неговото възстановяване. çТайбе Юсеин постигна най-бързата си победа в своята кариера

Победният гол на Али Соу
във вратата на Ботев (Пд) го
направи футболист №1 на
9-ия кръг


