
днес

web:zemia-news.bgНАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК Брой 10 (7118) Год. XXX 70 ст.

16.01.2019
СРЯДА

Ñâîáîäàòà
íà ïå÷àòà
å ìàéêà
íà âñè÷êè
ñâîáîäè!

Реклама 944944944944944 1010101010 2626262626

< 3ÁÚËÃÀÐÈß < 13ÑÏÎÐÒ

73 процента подкрепа за думите
на вицепремиера Каракачанов
за ромите

Героиня от ансамбъла си тръгна,
засипа треньори и шефове
с обвинения

Âñåêè òðåòè

Ïåòðîâè÷ ïîñî÷è êîé
ùå çàìåñòè Äåñïîäîâ
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Консултантът в ЦСКА
Люпко Петрович е на
мнение, че  ако Кирил
Десподов бъде прода-
ден, на негово място
трябва да дойде по-
добър футболист.
Сърбинът бе запитан
дали Десподов може да
бъде заменен от
Асприля, на което
Петрович отговори, че
колумбиецът като играч
на Литекс сам е бил
Левски с 3:0. "Отборът
трябва да се подготви
добре, като целта е да
се вземе един от двата
трофея - Купа или
титла", заяви Люпко
Петрович, преди да
отпътува с ЦСКА на
лагер в Испания. ç

пенсионер беден
секи трети пенсионер в България жи-
вее в риск от бедност, показват дан-
ните на Евростат за 2017 г. От аген-
цията уточняват, че изложени на
риск от бедност са хората, които след
удържането на социалните плащания
разполагат с по-малък доход от 60%
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Доналд Тръмп запла-
шил, че САЩ могат да
напуснат НАТО. Причината,
която силният човек във
Вашингтон изтъкнал, е, че
в Алианса все още не
вдигат разходите си за
отбрана на исканите от
него 2% от БВП за всяка
страна. И Тръмп за себе
си е прав - преди
изборите обеща Америка
отново да е на първо
място. А именно: САЩ да
пазят своя бизнес и
работните места, да
печелят колкото се може
повече, плащайки колкото
се може по-малко. Това
си е защита на национал-
ния интерес така, както
той изглежда откъм
Вашингтон. Затова и
Тръмп рекетира силните
съюзници да вдигат
бюджета, а слабите и
раболепните (разбирай
нас - най-бедните в
Европа) да вложим
2 000 000 000 нацяло и
веднага за все още
виртуални Ф-16, и да
бъдем спонсори на техния
военнопромишлен комп-
лекс. Ето че управлява-
щите от ГЕРБ и ОП бранят
като зеницата на окото
си американския интерес.
Но кой ще пази българс-
кия!? НАТО е поредната
международна организа-
ция, в която сме не
суверенна държава, а
безгласна касичка? В
НАТО отдавна се говори
предимно за пари. За да
ги усвояват, си измислят
врагове. Прозрачната цел
е агресивно сплашване
на Русия, към чиито
граници НАТО се приплъз-
ва въпреки всички
"джентълменски" договор-
ки и правилата в между-
народните отношения. Но
са закъснели, светът
вече е многополюсен…
Иначе НАТО се оказа
неефективна срещу
реалната заплаха на
терора - Западът сам
пусна пълчища радикали-
зирани бежанци. Царят на
сделките Тръмп рекетира
за милиарди, но някога
един наистина голям
държавник - ген. Шарл
дьо Гол, напусна военната
организация на Алианса,
защото не прие горда
Франция да получава
инструкции отвън и
знаеше, че Европа е от
Атлантика до Урал. Ето че
можело, стига да имаш
достойнство и лидерска
визия. А на нас ни остава
надеждата, че в история-
та на света няма империя
или съюз, в който да
участваме и който да не
се е разпаднал скоро-
постижно…
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Турският президент
Реджеп Тайип Ердоган
обяви намерението си
да се срещне с руския
си колета Владимир
Путин след седмица,
предаде ТАСС. "Голяма е
вероятността да се
срещнем с Путин в
сряда, на 23 януари",
каза Ердоган пред
журналисти. Той подчер-
та, че "в дневния ред е
тристранната среща с
иранския президент
Хасан Рохани и Путин".
По-рано говорителят на
Кремъл Дмитрий Песков
съобщи, че визитата на
Ердоган в Русия се
подготвя да се състои в
най-близко време, но
"конкретна дата още не
е определена". ç

Теофан
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0 "В края на минала-

та година правителст-
вото отдели 1,350 млрд.
лв. за строителство на
134 км магистрала. Ста-
ва дума за грабеж, го-
лямо ужилване на бъл-
гарския данъкоплатец.
Схемата е напът да се
реализира", заяви на
пресконференция в
централата на БСП го-
ворителят на ПГ на
"БСП за България"
Елена Йончева . Тя

ÂÂ
от средния за страната. По този по-
казател се нареждаме на четвърто
място в Европейския съюз. Трите
прибалтийските републики изпревар-
ват България. Общо 32.4% от пен-
сионираните хора в страната, като
сред тях попадат и пенсионираните

по болест, живеят в риск от бедност.
Това е най-високият процент за пос-
ледните осем години, отчита изслед-
ването. В същото време се наблюда-
ва и рязко увеличение на този про-
цент в сравнение с предишната го-
дина.

Йорданка Благоева, първата
българска световна рекор-
дьорка в леката атлетика и

олимпийска вицешампионка
в скока на височина от

Мюнхен 1972 г., представи
вчера биографичната си

книга "Босоногата кралица".
Тържествената церемония

събра в Музея на спортната
слава легендарни български
спортисти, треньори, хора
на изкуството и бизнеса

и почитатели на изтъкнатата
атлетка. На снимката:
Йорданка Благоева в

компанията на председателя
на БОК Стефка Костадинова

президента на България
(2002 -2012)

Георги Първанов и
актрисата Татяна Лолова
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обясни, че   правител-
ството дава парите без
одобрение на парла-
мента и без обществе-
на поръчка, без да има
работен проект. "Така-
ва практика в Европа

не съществува. Това оз-
начава, че тази цена е
хвърчаща, защото все-
ки терен е уникален",
подчерта Йончева. Де-
путатът Георги Свилен-
ски припомни, че през
2014 г. по оценка на
МРРБ прогнозната це-
на на 234 км от магист-
рала "Хемус" - от Яб-
ланица до Шумен - е
1,5 млрд. лв., а днес 134
км са дадени за 1,350
млрд. лв. < 2

Елена Йончева

Снимка Пресфото БТА
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"В края на миналата год-
на правителството отдели
1,350 млрд. лв. за строи-
телство на 134 км магист-
рала. Става дума за гра-
беж, голямо ужилване на
българския данъкоплатец.
Схемата е напът да се ре-
ализира". Това заяви на
пресконференция в центра-
лата на БСП говорителят на
ПГ на "БСП за България"
Елена Йончева. Тя обясни,
че  тази схема съдържа 5
стъпки.  Първата стъпка е,
че правителството дава 1
350  млрд. лв. без одобре-
ние на парламента и без
обществена поръчка за 134
км. от  АМ "Хемус", без да
има работен проект. "Така-
ва практика в Европа не
съществува. Това означава,
че тази цена е хвърчаща,
защото всеки терен е уни-
кален", подчерта Йончева
и допълни, че в разговори
със специалисти, пътни
строители те са били кате-
горични, че става дума за
хвърчаща цена и когато се
говори за такава голяма су-
ма и пари на данъкоплат-
ците, не е възможно цено-
образуване без работен
проект. Като втора стъпка
Йончева посочи, че за да
бъде извършена тази схе-
ма, трябва да бъде наета
държавна фирма, но усло-
вието е тя да няма капаци-
тета да извършва такова
строителство и да се из-
ползва като "черна кутия",
през която да бъдат пре-
разпределени 1,350 млрд.
лв. на съответните предва-
рително избрани фирми.
"Кои са тези фирми, може
да видите, ако погледнете
кои фирми извадиха техни-
ка на 12.12.2018 г. на "Ца-
риградско шосе", коменти-
ра тя. Така по думите й с
избора на държавната фир-
ма "Автомагистрали", коя-
то не извършва строител-
на дейност, е изпълнена
третата стъпка. "Четвърта
стъпка - "Автомагистрали"
не обявява обществена по-
ръчка, а раздава 1,350
млрд. лв. чрез рамкови до-
говори на избрани фирми",
обясни говорителят на ПГ
на левицата. На пето мяс-
то тя обясни, че за да се
направи тази схема, тряб-
ва доверен човек в "Авто-
магистрали". Йончева при-
помни, че през 2017 г. за
изпълнителен директор на
"Автомагистрали" е назна-
чен Стоян Беличев, който
е бил съдружник с члено-
ве на семейство Върбако-
ви - със Славчо Върбаков
(съпруг на Гинка Върбако-
ва) във фирма "Атлаз-3-
Груп "  и с Малина и
Кръстинка Върбакови в

Ëèöåòî, êîåòî ñòîè çàä Ãèíêà Âúðáàêîâà, ñúùîòî ëè å,
êîåòî ñòîè çàä "Àâòîìàãèñòðàëè"?, ïîïèòà Åëåíà Éîí÷åâà
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Събития

””””” 27 г. пр.н.е. - Сена-
тът на Римската импе-
рия удостоява за първи
път с титлата Август
императора Гай Юлий Це-
зар Октавиан.
” 1581 г. - Английски-

ят парламент узаконява
англиканството като
държавна религия, прие-
майки закони против ка-
толицизма.
” 1593 г. - Мехмед III

става султан на Осман-
ската империя, след ко-
ето убива 19-те си бра-
тя.
” 1707 г. - Шотланд-

ският парламент рати-
фицира договора за обе-
динение с Англия, с кое-
то се създава Великоб-
ритания.
” 1724 г. - Петър I

забранява в Русия брако-
вете по принуда.
” 1908 г. - Съставе-

но е правителство на
Демократическата пар-
тия с премиер Алексан-
дър Малинов.
” 1909 г. - Експедици-

ята на Ърнест Шакъл-
тън установява место-
нахождението на маг-
нитния южен полюс.
” 1920 г. - В САЩ е

въведен така наречени-
ят сух режим.

” 1979 г. - В Иран е
свален светският режим
на шах Мохамед Реза
Пахлави и страната е
обявена за ислямска ре-
публика.
” 2001 г. - ЮНЕСКО

обявява 16 януари за Ден
на "Бийтълс".
” 2005 г. - 66-годиш-

ната румънка Адриана
Илиеску става най-въз-
растната родилка на
планетата.

Родени

””””” 1920 г. - Алберто
Креспо, аржентински пи-
лот от Формула 1
” 1931 г. - Йоханес

Рау, президент на Герма-
ния
” 1933 г. - Сюзън Зон-

таг, американска писа-
телка
” 1974 г. - Кейт Мос,

английски модел

Починали

” 1891 г. - Лео Делиб,
френски композитор
” 1957 г. - Артуро Тос-

канини, италиански дири-
гент
” 1992 г. - Димитър

Казаков, български
художник

Лидерката на Българската социалистичес-
ка партия Корнелия Нинова днес чества
своя рожден ден.
Издателите и редакционните колективи
на изданията на пресгрупа ДНЕС -
ЗЕМЯ, "Русия днес-Россия сегодня" и
"Китай днес", й пожелават здраве, късмет
и успехи във всяко начинание!
Желаем й като политик и лидер да
работи все така активно за възраждане
на социалната държава и за по-добро и
сигурно бъдеще на всички българи.
На многая лета!

"СИМИ Груп". "Нашият въп-
рос към управляващите е:
лицето, което стои зад Гин-
ка Върбакова, същото ли е,
което стои зад "Автомагис-
трали", или връзката на г-н
Беличев със семейство
Върбакови е просто слу-
чайност?", попита Елена
Йончева

Зам.-председателят на
ПГ на "БСП за България" Ге-
орги Свиленски припомни,
че през 2014 г. по оценка
на МРРБ прогнозната це-
на на 234 км от магистра-
ла "Хемус" от Ябланица до
Шумен - е 1,5, млрд. лв. а
днес 134 км са дадени за
1,350 млрд. лв.  "Вчера ми-
нистър Аврамова ни уведо-
ми, че има сключени дого-
вори с фирми, които тряб-
ва да предоставят опреде-
лена техника на "Автома-
гистрали" за изпълнение на
съответната дейност по
строителството на отделни-
те отсечки на АМ "Хемус".
Въпросът, който искаме да
зададем, е - тези сключе-
ни договори не са ли опит
на скрито възлагане на об-
ществена поръчка?" Това
попита народният предста-
вител от ПГ на "БСП за Бъл-
гария" Димитър Данчев.

:

ЗЕМЯ, Русия днес, Китай днес
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Левицата внася  сигнал до Европейската комисия

"С концесията на Летище "София" се нарушава правото
на ЕС. Внасяме сигнал до ЕК, изготвен от нашите експер-
ти, специалисти и юристи, във връзка с това, че намира-
ме в договора, в условията за концесия, намеса на дър-
жавата или предоставяне на държавна помощ", каза Ге-
орги Свиленски. "Предоставяме 28 страници аргументи и
нарушения на законодателни и правни норми в ЕС", до-
пълни той. Като първи аргумент народният представител
посочи, че в радиус на 100 км от Летище "София" никой
друг концесионер няма право, с участието на държавата
или самостоятелно, да изгражда летище. "Това дава пре-
димство на бъдещия концесионер в рамките на 35 години,
плюс още 18, ако бъде продължена концесията, София да
има едно-единствено летище, без оглед на развитието на
пътникопотока, на инфраструктура, нужди от второ лети-
ще", обясни той. По неговите думи отчуждаването на те-
рени, които към момента не са в обхвата на концесията,
но ако концесионерът реши, че има нужда от тях, ще се
извършва от държавата за сметка на концесионера, като
разходите по тези отчуждавания ще се приспадат от ин-
вестицията, която му е заложена в договора. "Т. е. той
няма да изпълнява инвестициите, които предварително е
заложил - втора писта, концесионни такси, трети терми-
нал, а тези инвестиции ще му бъдат приспадани като ка-
питалови разходи", посочи Свиленски. "След сключване
на договора, ако държавата направи някаква законода-
телна промяна, касаеща всички летищни оператори, част-
та, която засяга бъдещия концесионер на летището, да му
бъде признавана отново като капиталови разходи от ин-
вестиционните намерения, които е имал първоначално.
Отново се предоставя предимство пред другите конку-
ренти или летищни оператори", допълни зам.-председате-
лят на ПГ на "БСП за България". Като следващ аргумент
той посочи, че държавата е задължена да изгражда, под-
държа допълнителни пътища и подходи за нейна сметка. ççççç

Íà òîçè äåí
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Безпрецедентна подкре-
па за думите на вицепре-
миера Каракачанов за ци-
ганите показва експресно
социологическо проучване
на Барометър по повод ин-
цидента в пловдивското с.
Войводиново. Това нападе-
ние нажежи политическите
настроения през изминала-
та седмица. На въпрос да-
ли одобрявате позицията на
вицепремиера Красимир
Каракачанов по повод съ-
битията във Войводиново,
73% от анкетираните са от-
говорили положително. Не
я одобряват 12,1% от бъл-
гарите, а 14,9% нямат мне-
ние. Телефонното проучва-
не е направено от 12 до 14
януари 2019 г. Процентът
одобряващи значително
надхвърля традиционния
електорат на Обединени
патриоти, от чиято квота е
Каракачанов, и е резултат
както на естественото въз-
мущение срещу случилото
се във Войводиново, така
и защото голяма част от
респондентите виждат в
мнението и действията на
вицепремиера не само
справедлив отзвук на съ-
битията, но и адекватна и
навременна реакция от
страна на политик и инсти-

туция, в качеството му на
военен министър, по повод
извършено престъпление
спрямо негов подчинен. Ма-
кар и инцидентът да е би-
тов, именно битовата прес-
тъпност е тази, с която се
сблъскват лично повечето
хора, затова и приемат въп-
роса емоционално и лично.
Не може да се пропусне и
фактът, коментира Епицен-
тър, че обществото става
все по-чувствително спря-
мо ненаказуемостта и пре-
експонирането на темата за
защита на правата, обвър-
зани с определена етничес-
ка или социална група, без
да има реципрочност на от-
говорностите, включително
и отговорност пред закона.

На диаметрално проти-
воположно мнение са едва
12,1% от анкетираните бъл-
гари, за които позицията на
военния министър е край-
на и застрашаваща етни-
ческия мир, 14,9% от анке-

Ïðîöåíòúò îäîáðÿâàùè çíà÷èòåëíî
íàäõâúðëÿ òðàäèöèîííèÿ åëåêòîðàò
íà Îáåäèíåíè ïàòðèîòè, îò ÷èÿòî
êâîòà å Êàðàêà÷àíîâ

Грипната епидемия се разрас-
тва. В три области децата от вче-
ра не ходят на училище. Щамът,
който преобладава, се изразя-
ва с висока температура и бол-
ки в мускулите. Лекарите изрич-
но предупреждават - не се са-
молекувайте, а още при първи-
те симптоми търсете специалист.

Най-висока е заболеваемост-
та в Шумен, Стара Загора и Бур-
гас, където вече е обявена епи-
демия. В Силистра пък се взи-
мат предепидемични мерки за-
ради трайния ръст в заболевае-
мостта от остри респираторни
заболявания и грип, коментира
Би Ти Ви. В София още от сут-
ринта десетки хора чакаха за
преглед пред лекарските каби-
нети. Грипът се развива бързо и

Ãðèïíàòà åïèäåìèÿ ñå ðàçðàñòâà

не бива да се подценява. При
грипа е характерно, че темпе-
ратурата се покачва бързо, ряз-
ко, при добро здраве, достига
стойности около 38,5/39 граду-

са, с болка по мускулите, стави-
те, боли ни всяка костица, обяс-
ни д-р Гергана Николова.

До 18 януари, петък, е обя-
вена грипна ваканция във всич-

ки 118 училища в област Стара
Загора. От 13 проби имаме изо-
лирани 6 грипни щама. Еднакви
са грипните щамове - А H3N2,
обясни Таня Перчемлиева от РЗИ.

Грипна епидемия е обявена
вече и в Шумен. Там  резултати-
те през последната седмица по-
казват, че на всеки 10 000 жи-
тели, заболели от грип са над
244 души. Грипният щам отново
е - А. В Шумен обаче грипна ва-
канция за учениците все още не
е обявена. А ако имате вече сим-
птоми на грип, самолечението
не помага, предупреждават ме-
диците. То може само да доведе
до усложнения.

Съветите са да потърсите ле-
карска помощ веднага. А в пе-
риод на грипни епидемии може
да вземате имуностимулатори,
но отново по лекарско предпи-
сание.ç

Áåçïðåöåäåíòíà ïîäêðåïà çà äóìèòå íà
âèöåïðåìèåðà Êàðàêà÷àíîâ çà öèãàíèòå

тираните се въздържат от
мнение по въпроса. В по-
неделник пред МС демонс-
трираха роми с плакати,
настоявайки за оставката
на вицепремиера Красимир
Каракачанов. Участниците
носеха плакати, в които об-
виняват вицепремиера в ра-
сизъм и фашизъм, и изра-
зяват недоволство за събо-
рените ромски къщи. Про-
тестиращите негодуваха най-
вече срещу репликата "ци-
ганите станаха много нагли"
и настояваха Каракачанов
да бъде подведен под нака-
зателна отговорност за на-
саждане на омраза. Ромс-
ката активистка Лилияна Ко-
вачева, която е служител на
МОН, подаде жалба срещу
него, тя е и един от органи-
заторите на протеста, съоб-
щи Би Ти Ви. По-рано през
деня тя обясни пред БНР,
че има петиция с искането
вицепремиерът Каракача-
нов да бъде отстранен от

правителството. Петицията
ще бъде адресирана до пре-
миера, президента, омбудс-
ман и до главния прокурор",
обясни тя. Вицепремиерът и
министър на отбраната Ка-
ракачанов пък обясни пред
медиите, че няма за какво
да се извинява, и коменти-
ра, че всеки има право да
протестира.

Каракачанов отговори на
протеста, след като прие
ромски ученици от Злата-
рица, които по традиция го
поздравиха за Василица.
Според вицепремиера ром-
ските неправителствени ор-
ганизации имат интерес да
се запази статуквото в ге-
тата, защото усвояват сред-
ства, без ромите да бъдат
интегрирани.ç

46-è ñìå ïî äåìîêðàöèÿ îò 167 ñòðàíè
индекса стоят страни от Западна
Европа, но въпреки това при тях
се наблюдава спад на средния
коефициент на демокрация от
8,42 точки през 2015 г. до 8,35
точки през 2018 г., като 10 точ-
ки е максималната оценка.

На първо място в класацията
в глобален мащаб е Норвегия, а
след нея се нареждат Исландия,
Швеция и Нова Зеландия, които
спадат към така наречените ця-
лостни демокрации.

ÂËÀÑÒÒÀ

България изпреварва четири
страни в ЕС по демокрация, но
като цяло качеството й остава
почти непроменено от 2006 г.,
като се намира на нивото от 2008
г. Това сочи годишната класация
"Индекс на демокрацията 2018",
изготвена от "Икономист интели-
джънс юнит", съобщи БНР. В док-

Страните от Балканите също са
напред в класацията, като Бълга-
рия, Гърция, Сърбия и Румъния спа-
дат към графа "несъвършени де-
мокрации", а Македония и Турция
са в графа "хибриден режим". Ин-
тересно е също така да се отбеле-
жи, че Турция и Гърция не спадат
към групата на източноевропейс-
ките страни, а са причислени към
западноевропейските, където те са
на последните позиции.

Последни в глобалното класи-
ране са Северна Корея, Сирия и
Демократична Република Конго.ç

лада България е определена ка-
то "демокрация с дефекти" и е
поставена на 46-о място от 167
държави. От останалите държави
в Европейския съюз по-ниска
оценка получават Полша - 54-то
място, Унгария - 57-о, Хърватия
- 60-о, и Румъния - 66-о място.
Оценките на "Икономист интели-
джънс юнит" сочат, че пред 2018
г. няма промяна в състоянието
на демокрацията в България спря-
мо 2017 г., а най-добри са били

показателите ни през 2015 г.
Проучването на EUI е създадено,
за да измери глобалните нива на
демокрация в света. В него са
включени 167 държави и авто-
номни територии. В изданието за
2018 г. се наблюдава увеличе-
ние на политическото участие,
изглежда, че хората са превър-
нали гнева си срещу политичес-
ките сили в действие, изразено
чрез протести и гласуване. В го-
ляма част от челните позиции на

Фандъкова изпрати
съболезнователно
писмо за гибелта на
кмета на Гданск
Кметът на София Йорданка
Фандъкова изпрати писмо,
в което изказва съболезно-
вания на семейството и
близките на кмета на
Гданск Павел Адамович, на
всички жители на града за
огромната и нелепа загуба,
съобщи пресцентърът на
Столична община. Адамович
бе наръган с нож на
благотворително събитие в
неделя вечерта, а по-късно
почина в болница, припом-
ни БНР. Самият факт, че
той печели доверието на
гражданите шест поредни
мандата, е неоспоримо
доказателство за личните
му и професионални
качества… Като кмет и като
човек осъждам този
необясним варварски акт,
се посочва в писмото.

Дървена ваканция
заради грипа и студа в
143 училища в страната
Заради висока заболевае-
мост от грип в 137 учили-
ща в Бургаска област няма
да има учебни занятия. В
три училища в област
Пловдив няма да се учи
заради влошени метеороло-
гични условия. Това са ПГ
по икономика "Тодор Г.
Влайков" и ОУ "Христо Г.
Данов" в с. Клисура. Лоши
метеорологични условия са
причина в две учебни
заведения в Кюстендилска
област също да няма
учебен процес - ОУ "Хр.
Ботев" и ДГ "Р. Княгиня" в
община Невестино. Не се
провеждат занятия и в ДГ
"Детелина" в с. Черно поле,
община Ружинци, Видинска
област. До 18 януари,
включително, училищата в
областите Стара Загора,
Шумен и в община Силист-
ра ще бъдат в грипна
ваканция.

Евакуираха школа в
Сопот заради ураганен
вятър
Ураган в Сопот - заради
риска от щети професио-
налната гимназия "Ген.
Владимир Заимов" беше
евакуирана, съобщи Би Ти
ви. Силните пориви са
счупили някои прозорци и
са нанесени поражения по
покрива на столовата. В
града са изпочупени и
клони на дървета, съобща-
ват зрители.

Íàêðàòêî
:
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Проблемът със замър-
сяването на генофонда на
българските медоносни
пчели се засилва през
последните години. Много
хора купуват пчели майки
от чужди страни с надеж-
дата за по-висок добив.
Това обаче крие рискове.
По тази причина пчелари
настояват за по-строг
контрол. Икономическите
загуби могат да бъдат
сериозни, твърдят те. В
България са регистрирани
900 000 пчелни семейства,
предполага се, че заедно
с нерегистрираните техни-
ят брой достига 1,2 млн.
Колко от тях не са обаче
от българската раса Apis
mellifera rodopica, никой
не знае, защото това не
се проверява.

 В същото време в
социалните мрежи все
повече се появяват пчели
майки от Германия или
Турция, въпреки че зако-
нът не разрешава внос.
Една от причините за
забраната е, че чуждите
пчели притежават опреде-
лени генетични характе-
ристики, които в нашите
условия не са подходящи
и настъпват негативни
изменения.  "Стопанските
качества на пчелите се

разпадат много прогре-
сивно. Стават силно
агресивни и със слаба
имунология. Зимуват
трудно и с повече ресур-
си", коментира пред БНТ
пчеларят Калоян Кисов.
С вносните пчели могат
да навлязат и сериозни
паразитни заболявания,
които досега у нас не са
били разпространени.
"Профилактиката е изгаря-
не на пчелните семейства
или тотално унищожаване.
Същото се случи в Калаб-
рия, Италия, при инвазия-
та на малкия кошерен
бръмбар. Там се изгориха
кошери в зона от Калаб-
рия в разстояние на 150

км. Икономическите
загуби са изключително
сериозни", посочи Косев.
За да не се стигне до
масово избиване на
пчели, пчеларите настоя-
ват по границата контро-
лът да се затегне.  Те се
надяват това да стане с
обещаните им законови
промени, за да бъде
защитена българската
медоносна пчела.

 Според Иван Кънев,
председател на Сдружение
"Пчелари Русе", едно от
най-големите предимства
на българската медоносна
пчела е, че е кротка и с
годините най-добре се е
адаптирала към климата в

През януари фонд "Земе-
делие" ще изплати втория
транш по схемата за покри-
ване на акциза върху гори-
вата и 35-те милиона лева
по преходната национална
помощ за животните. Сами-
ят индикативен график за
останалите срокове за пре-
веждане на директните пла-
щания за 2018 г. ще бъде го-
тов до края на месеца. Това
съобщиха на въпрос на Си-
нор.БГ от фонд "Земеделие",
като увериха, че подготов-
ката по индикативния гра-
фик не е приключила, а пре-
ди окончателното му публи-
куване той ще бъде одобрен
и от министерството на зе-
меделието.

Èíäèêàòèâíèÿò ãðàôèê çà äèðåêòíèòå ïëàùàíèÿ ùå áúäå ãîòîâ â êðàÿ íà ÿíóàðè

Само да припомним, че
миналата година индикатив-
ният график беше обявен
още в началото на януари,
което е важно за земедел-
ците при бизнес плановете
им за погасяване на креди-
тите си.

За цялостна реформа на
системата за агросубсидии
настояват германски природо-
защитни организации. В док-
лад, финансиран от Зелените,
се казва, че всяка година бли-
зо 60 милиарда евро отиват
при големи стопанства, рабо-
тещи с индустриални разме-
ри. На това трябва да се сло-
жи край и средствата да се
разпределят по нов начин,
настояват авторите.

Като първа точка трябва
да се прекратят директните

премии, чрез които един про-
цент от фермите в Европейс-
кия съюз получават 20 на сто
от парите. "Тези премии са
несправедливи и неекологич-
ни", се казва в доклада. Бли-
зо три четвърти от аграрния
бюджет отиват за директни
плащания, докато за втория
стълб, развитието на селски-
те райони, остава само една
четвърт.

Както е известно, Европей-
ският съюз в момента обсъж-
да разпределението на субси-
диите за периода след 2021
година. В Брюксел и в пове-
чето страни са на мнение, че
директните плащания трябва
да останат, ще има обаче гор-
на граница от 100 хиляди ев-
ро на стопанство. Екоактивис-
тите критикуват, че при изчис-
ляването на горната граница
ще се приспадат разходите за
труд, което означава, че го-
лемите стопанства с много
служители пак ще получават
повече от 100 хиляди евро.

Наскоро Европейската
сметна палата също осъди но-
вите предложения за рефор-
ма на Общата селскостопанс-
ка политика. Според одитори-
те не се обръща достатъчно
внимание на опазването на
околната среда. Освен това
директните плащания не били
най-изгодния начин за подк-
репа на доходите на селските
стопани. ç

Нова програма за кон-
курентоспособност на мал-
ки и средни предприятия в
Европейския съюз (ЕС)
предложи Европейската ко-
мисия (ЕК). 10% от пред-
видения ресурс (4 млрд. ев-
ро) ще бъде заделен за
планинските региони. Това
бе гласувано късно в по-
неделник по време на из-
вънредно заседание в
Страсбург на Комисията по
земеделие. "Финансиране-
то и подпомагането на пла-
нинските региони в ЕС е
наложително и жизнено-
важно, защото малките и

400 ìëí. åâðî ïîìîù çà ìàëêè è ñðåäíè
ïðåäïðèÿòèÿ â ïëàíèíñêè ðåãèîíè

страната ни.  "У нас има
достатъчно възможности
за купуването на племенни
пчели майки. Има две
развъдни асоциации, които
се занимават с тази
дейност", посочи Кънев,
който има 120 пчелни
семейства. Според него
липсата на контрол е един
от най-големите проблеми
в сектор "Пчеларство".
"Има наредби и закони,
които трябва да се спаз-
ват, но има доста хора,
които ги заобикалят, а
контролът е слаб по една
или друга причина, като от
министерството основно
отговарят, че нямат ресурс
по места. А ние сме пряко
зависими най-вече от
отравянията по време на
пръсканията на земеделс-
ките площи през май и
юни. В региона, в който аз
имам пчели, нямам отра-
вяния вече четвърта
година. Това са проблеми
в Североизточна и Севе-
розападна България.
Някои земеделци не се
съобразяват с Наредба
№13 за опазване на
пчелите", обясни пчеларят.
Той добави, че цената на
меда зависи от пазара в
Европа, а не от нашите
вътрешни проблеми. ç

2018 г. ще се придържат към
поредността и сроковете, по
които бяха превеждани и
субсидиите за 2017 г.

Преди броени дни упра-
вителният съвет гласува из-
плащането на над 35 млн.
лв. (втори транш) по Схе-
мата за преходна нацио-
нална помощ за говеда, не-
обвързани с производство-
то (ПНДЖ1) и по Схемата
за преходна национална
помощ за овце-майки и ко-
зи- майки, обвързани с
производството (ПНДЖЗ)
за 2018 г.

От фонда отново при-
помниха, че според евро-
регламенти 1306 от 2013
плащанията към бенефици-

дат от огромна полза за
развитието на планински-
те и труднодостъпни реги-
они, стига да бъдат усвоя-
вани правилно и адекват-
но, за което държавите
членки трябва също да взе-

Åêîàêòèâèñòè
èñêàò ðåôîðìè çà
àãðîñóáñèäèèòåсредните предприятия са

единствена форма на зае-
тост и трудова активност в
тези региони", коментира
евродепутатът Момчил Не-
ков, чиято беше идеята за
заделяне на ресурс специ-
ално за фермерите в пла-
нински райони.

 ЕС е наясно, че голе-
мите проблеми на малките
и средните предприятия са
достъпът до финансиране,
намирането на работа ръ-
ка и наваксването с ино-
вациите на пазара. "Мис-
ля, че тези 400 млн. евро,
са добро начало и ще бъ-

мат съответните мерки. То-
ва е нова възможност и фи-
нансова инжекция към ве-
че съществуващите, за съ-
жаление, недостатъчни
мерки", добави още българ-
ският евродепутат. ç

Изплащането на финан-
совото подпомагане по ди-
ректните плащания към мо-
мента върви ритмично, по-
ясниха още от фонда. На то-
зи етап експертите смятат,
че при изплащането на
средствата за кампания

ентите по схемите за дирек-
тно подпомагане се осъщес-
твяват в периода от 1 де-
кември до 30 юни на след-
ващата календарна година,
най-много на два транша.
Това лято обаче по някои
от схемите срокът от 30 юни
не беше спазен и някои
средства се преведоха и
през юли. ç
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Българските държавни
железници няма да закри-
ват нерентабилни линии,
обявиха от новото ръковод-
ство на БДЖ. Сериозен
проблем остава изпълнени-
ето на разписанията, зара-
ди което се мисли за нае-
мане на подвижен състав,
предаде БНР. До 2 милио-
на лева ще изразходва
БДЖ през настоящата го-
дина за наем на подвижен
състав, което ще гаранти-
ра 100% изпълнение на гра-
фика. Средства за закупу-
ване на нови влакове през
тази година не са предви-
дени.Няма да има съкраща-
ване на персонал, съобщи
новото ръководство на
БДЖ на първата си среща
с медиите.  "Ситуацията в
БДЖ е под контрол и фи-
нансовото състояние е ста-
билно", увери изпълнител-
ният директор на холдинг
БДЖ Никола Василев.

В "БДЖ холдинг" рабо-
тят 8500 души, като за тази
година не са предвидени
съкращения. Ще се работи
за подобряване условията
на труд. Целта е сигурност-
та и максимална удовлет-
вореност на пътниците.
Най-належащо в тази по-
сока е изпълнението на

ÁÄÆ ùå íàåìà ëîêîìîòèâè è âàãîíè, çà äà
ñïàçâà ðàçïèñàíèÿòà
Íîâîòî ðúêîâîäñòâî íà êîìïàíèÿòà íå
ïëàíèðà äà çàêðèâà íåðåíòàáèëíè ëèíèè

Близо година ще отнеме
процесът по лицензиране на
проекта АЕЦ "Белене" след на-
мирането на стратегически ин-
веститор. Това мнение изказа
председателят на Агенцията за
ядрено регулиране (АЯР) Лъ-
чезар Костов по време на
пресконференция. "Актовете,
издадени във връзка с осъщес-
твяването на лицензионния
процес и влезли в сила, за-
пазват правното си действие
и техният титуляр "Национал-
на електрическа компания"
ЕАД (НЕК) може да продължи
да черпи права от тях", посо-
чи още Костов.

Според него следващият
етап от лицензиоaнната про-
цедура - издаване на заповед
за одобряване на техническия
проект, формално не е прик-
лючил, но в тази фаза е била
извършена голяма по обем ра-
бота. "Проектът АЕЦ "Белене"
е предоставен от АЯР заедно
с Междинен отчет за анализ
на безопасността през 2008
г. и в продължение на някол-
ко години са направени необ-
ходимите анализи, оценки и
експертизи", подчерта още
председателят.

Костов добави, че към мо-
мента са отпаднали всички
правни и фактически пречки
за продължаването на проек-
та. "При практическо подно-
вяване на действията за реа-
лизирането на проекта, про-
цесът на лицензиране би след-
вало да продължи от фазата
на одобряване на техническия
проект на съоръжението, като
се отчетат извършените до мо-
мента действия. В същото вре-
ме, в рамките на тази проце-
дура, би следвало да се нап-
рави нова оценка на проекта
от гледна точка на действа-
щите към момента изисквания
за ядрената област", изтъкна
още Костов.

Отчитайки решението на
Министерския съвет от 29 юни
2018 г., председателят на АЯР
заяви, че се предвижда да бъ-
де създадена нова компания,
чийто капитал ще бъде фор-
миран с участието на НЕК и
бъдещия стратегически инвес-
титор. Тази компания ще се
яви "правоприемник" на НЕК
по отношение на извършени-
те действия за "Белене" и ще
може да ползва всички изда-
дени до момента лицензион-
ни актове. От АЯР уточниха,
че до спирането на проекта
от тяхна страна са издадени
разрешения за избор на пло-
щадка, заповед за одобрява-
не на площадка "Белене" и
разрешения за извършване на
проектиране на централата.ç

Ãîäèíà âðåìå çà
ëèöåíçèðàíå íà
ïðîåêòà ÀÅÖ
"Áåëåíå"

Âñåêè òðåòè áúëãàðñêè ïåíñèîíåð æèâåå â ðèñê îò áåäíîñò
Всеки трети пенсионер в

България живее в риск от
бедност. Това показват дан-
ните на европейската ста-
тистическа агенция Еврос-
тат за 2017 г. От Евростат
уточняват, че изложени на
риск от бедност са хората,
които след удържането на
социалните плащания раз-
полагат с по-малък доход от
60% от средния за страна-
та. По този показател стра-
ната се нарежда на четвър-
та място в Европейския съ-
юз. Трите прибалтийските
републики изпреварват Бъл-
гария. Общо 32.4% от пен-
сионираните хора в страна-
та, като сред тях попадат и

Новото ръководство на "Холдинг БДЖ" ЕАД и дъщерните му дружества
представи пред журналисти основните приоритети в работата си. На
снимката: изпълнителният директор на "Холдинг БДЖ" Никола Василев
(дясно) и председателят на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ"

Григори Григоров.

пенсионираните по болест,
живеят в риск от бедност.
Това е най-високият процент
за последните осем години,
отчита изследването.

Естония е лидер по този
показател с 46.1%. Латвия
и Литва са на трета и чет-
върта позиция с 43.7% и 36.7
на сто. Най-малък е рискът

от бедност сред пенсиони-
раните във Франция, къде-
то едва 7% от тях са запла-
шени от финансови пробле-
ми. Средният показател за
ЕС е 14.2%, като от 2013 г.
нараства постоянно.

В периода между 2010 и
2017 г. делът на жените пен-
сионери в ЕС, изложени на
риск от бедност, е с около
2-3 процента по-висок от то-
зи за мъжете. През 2017 г.
само в четири страни про-
центът на жените пенсио-
нери в риск от бедност е
повече от 10%, като сред
тях е и България. Другите
три отново са прибалтийс-
ките държави.ç

Сметките са свързани не
с цената, а с количеството
енергия, което потребяваме.
Това е очаквано всяка годи-
на, каза в сутрешния блок
на "Нова телевизия" енергий-
ният експерт Атанас Тасев по
повод прогнозираното уве-
личение на сметките за пар-
но и ток заради ниските тем-
ператури. Само с един гра-

Ñòóäúò íè
"îïàðè" ñ 20 %
ïî-âèñîêè ñìåòêè
çà òîê è ïàðíî

дус понижение в сравнение
с предишната година увели-
чава с 3% сметките за елек-
троенергия. Очакват ни с
около 15-20% по-високи смет-

ки спрямо същия месец на
предходната година. Става
въпрос за "Топлофикация"и
електроразпределителните
дружества. Разбира се, то-

ва е индивидуално, всеки
консумира различно. Но
средно това е оценката на
енергийните дружества, за-
яви Тасев.

 Моите опасения са, че то-
ва, което се случва на паза-
ра с индустриалната елект-
рическа енергия, ще рефлек-
тират много лошо върху це-
ната за бита, каза бившият
член на КЕВР Еленко Бож-
ков. Може да се получи уве-
личение и с над 20% на це-
ната на тока за бита, под-
черта той. По думите му ряз-
кото поскъпване може да е
факт от 1 април. Корекция
от 1 април очевидно ще има,
но не с такъв размер, каза
Атанас Тасев.ç

графика на БДЖ, което в
момента е на 80-90%. За та-
зи цел се прави проучване
на български и чуждестран-
ни компании за стартира-
нето на процедура за нае-
мане на около 20 локомо-
тива и 50 вагона. Срокът
за наемане ще бъде меж-
ду 6 месеца и една годи-
на.През миналата година
заради недостиг на локо-
мотиви са закъснявали
между 2 и 3 влака на ден,
посочи Григори Григоров.

"Опитваме се да изкара-
ме БДЖ от 19-и век", зая-
виха представителите на
ръководството на компани-
ята. "Информационното об-
служване на клиентите ще
бъде разширено. На сайта
на БДЖ вече има актуал-
на информация за закъс-
ненията на влаковете. Ще
бъде въведена и актуална
информация за движение
на влаковете, за което се
работи с Национална ком-
пания железопътна инф-
раструктура. В бъдеще ще
се търси сравнение на
БДЖ с аналогични компа-
нии в Европа и света", под-
черта Григори Григоров.За-
ради недостиг на подвижен
състав през миналата го-
дина са натрупани 430 000

минути закъснения на вла-
кове, уточниха от БДЖ.
През тази година няма
предвидени средства за за-
купуването на нови влако-
ве. През миналата година
Комисията за защита на
конкуренцията отмени ка-
то незаконна обществена-
та поръчка за 42 нови вла-
ка за 675 млн. лв.

От синдикатите в желез-
ниците определят като при-
теснително решението на
БДЖ да отложи купуване-
то на нови локомотиви и
вагони. Това ще направи
железниците неконкурент-
ни в бъдеще, заяви пред
"Хоризонт" лидерът на же-

лезничарсикя синдикат в
БДЖ Петър Бунев. "Тук ве-
че имаме едно противоре-
чие, което казва: "Ние ще
подготвим "БДЖ-пътничес-
ки превози" да влезе в ли-
берализиран пазар след
2024-та, но той ще влезе
без подвижен състав, кое-
то за мен е доста притес-
нително, защото взет под-
вижен състав под наем или
от ремонтирани вагони и
локомотиви на по 40 годи-
ни няма да бъдат конкурен-
тни на някой, който би до-
шъл да се нанесе на бъл-
гарския пазар", заяви в
предаването "12+3" Петър
Бунев.ç
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Стартира Отчетно-изборна кампания '2019
на кооперациите, кооперативните съюзи и ЦКС

Тази година кампани-
ята ще отчете постигна-
тите резултати, но и ще
даде възможност да бъ-
дат взети важни решения,
касаещи развитието на
кооперативните органи-
зации, тяхното ръковод-
ство и не на последно
място предприемане на
необходимите действия
за постигане на целите
съгласно приетата Стра-
тегия 2030.

В тази връзка в ня-
колко броя на в. Земя
ще подпомогнем коопе-
ративните организации
с методически указания
за провеждане на Отчет-
но-изборна кампания
'2019.

ВАЖНИ СРОКОВЕ
за провеждане на
общите събрания:

� Селищни  (квар-
тални) събрания - до
28.02.2019 г.;
� Общи събрания

на кооперациите - до
31.03.2019 г.;
� Общи събрания

на кооперативните съ-
юзи - с оглед нормал-
ното протичане на
кампанията е целе-
съобразно общите съб-
рания на съюзите
да приключат до
19.04.2019 г.
� Общо събрание на

ЦКС на 30.05.2019 г.
(съгласно решение на
УС на ЦКС от
13.12.2018 г.)

Предвидените срокове
осигуряват оптимални
условия за провеждане-
то на отчетно-изборна
кампания `2019 и спаз-
ването на законовите и
уставните изисквания за
провеждане на селищни-
те събрания, общите съб-
рания на кооперациите,
кооперативните съюзи и
ЦКС.

Срокове и

подготовка

на годишните

общи събрания

на коопера-

тивните

организации

За да се спазят регла-
ментираните срокове е
необходимо:

� До 21.01.2019 г. ко-
оперативните съюзи да
изготвят план за подго-
товката на събранията
на ПК и КС през 2019 г.
и график за тяхното про-
веждане.

� До 23.01.2019 г. съг-
ласувано с ръководство-
то на ЦКС да се опре-
делят датите за провеж-
дане на общите събра-
ния на кооперативните
съюзи.

� До 25.01.2019 г. ко-
оперативните съюзи да
изпратят в ЦКС пред-
варителен график за про-
веждане на общите съб-
рания на кооперациите
и кооперативния съюз,
в който изрично се по-
сочват датата и часа на
провеждане, вида на
събранието, лице за кон-
такт и предложение за
посещение от страна на
ЦКС.

Графиците се подпис-
ват от председателя на
кооперативния съюз и се
изпращат в дирекция
"Кооперативна политика"
при ЦКС на е-mail :
coop_politika@cks.bg. В
случай на настъпила про-
мяна, окончателният гра-
фик се изпраща на ди-
рекция "Кооперативна
политика" във вторник до
17:00 ч. на седмицата
преди провеждане на
събранието.

ПОДГОТОВКА
НА СЪБРАНИЯТА

За да се спазят всички
законови и уставни изис-
квания за провеждане на
Отчетно-изборна кампа-
ния `2019 е необходимо
управителните съвети на
ПК, КС и ЦКС да осигу-
рят необходимите усло-
вия подготовката и про-
веждането на събрания-
та да става при стриктно
спазване изискванията
на Закона за коопераци-
ите и уставите на коопе-
ративните организации.
За тази цел е необходи-
мо да се предприемат
следните стъпки:

1. Да се проведат за-
седания на УС на коопе-
ративните съюзи, на ко-
ито да бъдат обсъдени и
приети:
� план за подготовка

на събранията на коопе-
рациите и кооперативния
съюз;
� норма на предста-

вителство и прилагането
на приетите в устава кри-
терии за избор на пъл-
номощници за събрани-
ето на съюза.

Планът за подготовка
на събранията на КС
трябва да съдържа:
� съгласуван с ПК гра-

фик за провеждане на
събранията на коопера-
циите;
� разпределение на

представителите на коо-
перативния съюз за оказ-
ване на помощ и конт-
рол при подготовката и

провеждането на събра-
нията на кооперациите;
� срокове за подготов-

ка на отчетните матери-
али.

2. Да се проведат за-
седания на УС на коопе-
рациите, на които да бъ-
дат обсъдени и приети:
� планът за подготов-

ка на селищните събра-
ния и събранието на ПК;
� нормата на предс-

тавителство, както и при-
лагането на приетите в
устава критерии за избор
на пълномощници за
събранието на коопера-
цията.

Планът за подготовка
на събранията на ПК
трябва да съдържа:
� график за провеж-

дане на селищните съб-
рания, съобразен с дата-
та за провеждане на об-
щото събрание на коопе-
рацията;
� представители на

кооперацията за оказва-
не на помощ при подго-
товката и участие в про-
веждането на селищните
събрания;
� срокове за подготов-

ка на отчетните матери-
али.

3. Да се създадат ус-
ловия за стриктно при-
лагане на заложените в

Уважаеми читатели,

Във връзка с публикация във в. Земя от
15.01.2019 г. за "РПК Наркооп-Пловдив", Ви уве-
домяваме, че поради техническа грешка, мате-
риалът е публикуван в рубрика "Топ 50" вместо
"Кооперативна практика" .

уставите критерии за из-
бор на пълномощници и
номиниране на член-ко-
оператори за участие в
органите на кооператив-
ните организации.

Отчитането на съот-
ветствието при тези кри-
терии се извършва въз
основа извлечения от
статистическата инфор-
мационна система, тър-
говската информацион-
на система или от допъл-
нително събрана инфор-
мация. За улеснение на
кооперативните органи-
зации Централният коо-
перативен съюз препо-
ръчва да се ползват раз-
работения комплект
от образци на статисти-
чески листове и обобща-
ващи справки, които мо-
гат да бъдат намерени в
КООП Зоната на интер-
нет страницата на Съю-
за www.cks.bg, раздел
"Нормативна база".

В следващия брой на
в. Земя ще Ви запозна-
ем с избора на пълно-
мощници, свикването и
процедурата за провеж-
дане на общите събрания
на ПК, КС и ЦКС.

Дирекция
"Кооперативна

политика"

Стартира Отчетно-изборна кампания '2019
на кооперациите, кооперативните съюзи и ЦКС
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- Сделката за изтребителите може ли да
свали правителството, проф. Гечев?

- Може. И членовете му трябва да знаят,
че тяхното решение ще бъде гледано под
лупа. Не само по мое мнение те нарушават
законите на страната, имат наглостта да
нарушават решение на парламента, публикува-
но в "Държавен вестник", и си позволяват да
водят преговори извън рамките на правилата,
които са приети от Народното събрание по
тяхно собствено предложение. Така че въпро-
сът има две страни.

Първо, това решение, което се канят да
приемат, не е в интерес на българската
национална сигурност и на българската
икономика.

И второ, то е свързано с грубо нарушение
на правила, които могат да доведат до
международен скандал. Другите страни, чиито
фирми участват в тази процедура, едва ли ще
оставят нещата така.

- Защо смятате, че е скандално едно
решение на Народното събрание да се взима
в разрез с друго, при положение че парла-
ментът е в правото си да променя своите
решения? Така както може да променя и
законите.

- Може да промени, но въпросът е какви
са подбудите за това. Едно бъдещо разслед-
ване по случая вероятно ще докаже, че
подбудите не са в интерес на българската
държава.

- Какво имате предвид?
- Ето какво - процедурата бе обявена след

предложение на българското правителство с
експертни оценки. Има фирми, които изпълня-
ват тези изисквания. И след всичко това е
непонятно защо българското правителство
изведнъж решава, че ще анулира тази утвър-
дена от парламента процедура и ще започне
друга, която не е описана никъде. Да, управ-
ляващите ще поискат от парламента ново
решение, с което да си измият ръцете. Но
възниква въпросът защо трябваше да разиг-
рават комисии, десетки експерти, 240 депута-
ти, да разиграват българската общественост,
при положение че те са взели решението още
преди година и половина.

Освен това те са имали възможност да
направят правилата така, че да отговаря една
фирма на тях. Но те са изключително нека-
дърни. И това не успяха да направят! И сега
са изправени пред абсурдна ситуация - да
ревизират собственото си решение, само и
само да угодят на определени кръгове в САЩ.
Всичко това е абсолютно неприемливо! Нека
сме съвсем ясни - тук не става дума за избор
на определена страна, не става дума кой да
бъде предпочетен - Съединените щати,
Швеция, Франция или Италия. Става дума за
избор, който да отговаря на нашия, на
националния ни интерес.

- Защо смятате така, след като за
"Грипен" трябва да се купи оборудване пак
от САЩ и тогава България ще зависи от
две, вместо от една страна?

- Това е заблуждение на общественото
мнение. В икономическия анализ трябва да се
включи не само цената на самолета, но и
колко са разходите за един час летене на
самолета - има международни сравнения,
даже и в "Уикипедия". Второ, необходими ли
са промени в летищата, необходими ли са
промени в навигационните системи и колко
струват те. Колко ще струва и кой поема
разходите за подготовката на летците? Къде и
кой ще извършва ремонта на самолетите и
тяхната поддръжка преди и след всеки полет?

Когато се съберат пълните разходи, трябва
да се сравнят с ползите.

В случая ние нямаме пълната информация,
но сравнителните анализи показват, че
поддръжката на Ф-16 ще бъде много по-
висока от поддръжката на другите самолети.
Става дума за публикувани международни
анализи.

Но не това е важното. По-важни са други
неща. Като това, че американската страна,
производителят "Локхийд Мартин" иска
цялата цена да бъде изплатена при сключва-
нето на договора, което означава, че ние,
българите, ще плащаме над 2 млрд. лева и
ще чакаме над четири години да получим
самолета. А другите участници в процедурата
ни дават възможност да плащаме на части,
чрез разсрочено плащане и най-важното -
дават възможност за трансфер на технологии
чрез офсетни програми и т. нар. общо
индустриално сътрудничество. Нещо, което те
са го показали в страни като Унгария, Чехия,
сега приключват споразумение с Бразилия,
така е в Тайланд и в ЮАР. Конкурентите на
американската фирма предлагат по-гъвкави
финансови условия. И най-важното, освен че
американската фирма иска парите веднага,
те нямат практика да правят трансфер на
технологии, нямат практика до момента да
правят кооперирано производство, свързано
с тези самолети и тяхната поддръжка в други
страни.

Когато сложим на кантара икономически-
те условия и параметрите на сделката,
виждаме, че е изумително това, че правител-
ството отива на вариант, който не е в изгода
на България.

Пак казвам, въпросът не е за качествата
на самолетите. САЩ са една от най-модерни-
те икономики, не поставям под съмнение, че
този изтребител би могъл да бъде един от
най-модерните в света. Но и другите изтре-
бители не му отстъпват по качества, така че
ние трябва да изберем най-доброто. За
България, не за производителите!

- Какви са тези технологии, които ние
бихме могли да придобием, и какви
производства бихме могли да развием, ако
приемем някоя от другите оферти, които
предлагат такова коопериране?

- Това става при сключването на догово-
ра. Ето примерите, които са с Унгария и
шведската фирма. Там беше сключен дого-
вор, при който 110% от сумата на договора
оставаше под формата на инвестиции. Или
ако ние даваме 2,2 млрд. лева с ДДС, още
430 милиона (т.е. над 2,5 милиарда общо)
трябва да останат в българската икономика
под формата на инвестиции на доставчика
на самолетите. И тези инвестиции, които
влизат в България, са от граждански фирми
от страната, която доставя бойния самолет.
Какви да бъдат тези фирми, в коя област да
са инвестициите, определя купувачът. А що
се отнася до самия самолет - в България
имаме военноремонтни предприятия в
областта на авиацията и при съответната
подготовка, сключване на договори за
обучение и т.н. бихме могли да участваме с
наши фирми, които да поддържат самолета,
постепенно да се премине към производство-
то на някои детайли на самолета. Защото
замисълът ни е сега да купим осем самоле-
та, след това след години - още осем.

Затова решението е стратегическо. Става
дума за избор на един път на развитие,

който да е изгоден на България от военно-
стратегическа гледна точка и който да е
съобразен с българската икономика. Защото
за най-бедната страна на ЕС е изключително
важно тази сделка - за такава голяма сума,
да бъде обвързана с българската икономика.
И каквато е международната практика при
сключване на взаимноизгодни договори,
парите да останат в България и да се въртят
в България под формата на инвестиции, макар
и чужда собственост.

- Основният аргумент, който лидерът на
БСП Корнелия Нинова посочи, когато обяви,
че депутатите от левицата ще гласуват
против предложението за ново решение на
парламента, е противоречието с предишно
решение на парламента. Къде е противоре-
чието?

- Противоречията са в четири от седемте
критерия, които - пак казвам, това мнозинст-
во само предложи и беше утвърдено от
парламента! Първото противоречие е едно
желязно международно изискване - никой не
купува оръжие, каквото и да било - пушка,
гаубица, танк, самолет, което не е на въоръ-
жение в страната производител. А случаят с
конкретното предложение на "Локхийд Мартин"
е точно такова. Самолетът, за който иска да
сключи договор правителството, е последна
модификация на Ф-16, която в момента се
разработва, т. нар. блок 70, с електроника
последно поколение. Този самолет се намира
на чертожната дъска, в самите САЩ няма нито
един такъв самолет към момента, няма нито
един летящ такъв самолет! Това е изключите-
лен проблем. Излиза, че България, нашият
най-беден в ЕС народ, ще даде над два
милиарда лева и ще чака четири години да го
получи. От умрял писмо!

Второто изискване е свързано с първото.
То е този самолет да бъде в експлоатация.
Как да бъде в експлоатация, след като не е
създаден и не е на въоръжение?! Това е
вторият абсурд. Даже при нарушение на
първото изискване разговорите с "Локхийд
Мартин" трябваше да са прекратени на
десетата секунда. Не може България да бъде
раболепната, първа страна, което приема
такива условия. Това се нарича рисков
капитал. Правителството предлага ние, най-
бедната страна в ЕС, да финансираме военно-
научните изследвания на една богата и силно
развита страна като Съединените щати.
С парите на българския народ да им плащаме
риска. Откъде накъде?!

Трето, свързано с финансовата рамка.
В документа, приет от това мнозинство, пише
при какви условия ние ще купим самолета.
Там пише - при разсрочено плащане. Но
американската фирма не иска разсрочено
плащане. Тя иска парите сега и веднага -
цялата сума! Няма министър по света, който
ще сключи такъв договор, без после да влезе
за дълги събеседвания в следствието и
прокуратурата на страната си, чиито интереси
е продал по такъв начин.

- Казахте, че ни заплашва международен
скандал. Откъде идва той, само от "Грипен"
ли?

- Даже фирмите, които в момента не
участват, няма да реагират позитивно, защото
това означава да признаят, че от тук нататък
сделките на международния пазар ще се
сключват не според зададените икономически
параметри, а според това кой президент или
държавен секретар е оказал натиск. Ние може
да сме партньори в НАТО, но това не означа-
ва, че водещата държава в алианса - САЩ,
може да си позволява да тъпче и да мачка
правителства, да им налага какви самолети да
купуват, диктувайки им условия, които са
очевадно неприемливи.

Интервюто е на
Красина КРЪСТЕВА, "Епицентър"

(Със съкращения,
заглавието е на ЗЕМЯ)

народен
представител
от „БСП за
България“

Проф.
Румен
ГЕЧЕВ,

Поддръжката
на Ф-16
ще бъде
много
по-висока,
срещу
пълно
плащане
сега ще
получим
самолет
след
4 години,
фактически
финансираме
военната
промиш-
леност
на САЩ
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нище, а видех момиче като
пеперудка, бяло като мляко,
със замиглени очета, ей та-
кива. Вторачил съм се в нея
като диво, а пък то ма гледа,
гледа, а че прихна да се смее:

- Срам ли те е? - вика.
- Срам ме е!
- Защо се срамуваш? Я

гледай колчави потури имаш!
И какъв пояс! Искаш ли да
поиграеме на пумпал? - И
докато да кажа искам или не
искам, хвана ме за пояса и
взе да ме тегли, да ме разви-
ва и повива като пумпал…
Така сме се хубаво заигра-
ли, че не усетихме кога про-
пяха първите петли. Тогава
ми дойде на ума за кръвта и
ме налегнаха бърчините. "Ей
сега ще се хубаво разсъмне
и ще надойдат ония да пи-
тат за кръв. Ами сетне?" За-
беляза тя какво ми е и ме
попита за какво си мисля.
Казах й:

- За кръв!
- Аз - вика - ще ти наме-

ря! - Наду се момичето, та
лицето й стана мораво и то-
ку бликна от носа й кръв.
Няма да приказвам тая кръв
къде и как сме я размазвали
- всичко мина, замина и за-
живяхме със Силвина като
жена с мъж. Тя беше моми-
че, ала и жена си бе. В жен-
ското още от дете жената си
я има. Дали е под миглите,
или под ноктите, ала си я
има, докато с мъжете не е
същото. Един мъж, дето ня-
ма си брада, за да прежули
една женска буза - не е ни-
какъв мъж! Макар че кога
сърцето ще се размисли за
жена, то не пита ни глава-
та, ни брадата, както се слу-
чи и с мене. Докато се раз-

вивахме със Силвина и по-
вивахме, докато сме се сме-
ли и играли, то, сърцето, се
навивало, навивало и кога-
то изведнаж го дръпнаха да
се развие, отскубнаха ми го
заедно с корена.

Как се случи тая работа,
да ти кажа, никой не усети.
Всичко си вървеше - дето има
една дума - като по вода. Ни-
кой не е и мислил, че под
водата може да има скала, ге-
мията ни да закачи и да я
направи парам-парчета. Сил-
вина си седеше повече вкъ-
щи, гледаше баба и ни до-
чакваше от къра с варена ка-
ша. Шеташе, метеше, стара-
та ни къща бе огряла като
слънце. Засмели се бяха и
гредите й - накичени от Сил-
вина с разни цветове и бил-
ки, а пък джамчето на одаята
плакнеше, бършеше три пъ-

ти на ден и в него утрин се
оглеждаше и косата си раз-
ресваше. Имаше едни коси,
ей оттук ако ги видиш - руси!
Ако се поместиш малко - ви-
дят ти се червеникави, като
че греят. Още като се помес-
тиш - жълто злато като живо
заиграваше по тях! Вземаше
ли да се реши, аз заставах да
я гледам. Гледах я, гледах, до-
като ме сепне дядо:

- Хайде, Рамаданчо, ко-
зите ти ще умрат от глад!

Каква е мъка било и с тия
кози! Спряло се онова лятно
слънце мързеливо на среда-
та на небето и не слиза! Пет
пари не дава, че невеста
имам аз в село, та ми идва
да подскоча и да го брулна с
кривака. И да го заровя в
земята, повече да не излиза.
Все да си е нощем, а пък аз
все да си лежа до нея, или

пък да й раздухвам миглите.
Имах си една закачка, речи
го, игра, като се събудя сут-
рин, миглите й да раздухвам,
докато всеки косъм се подре-
ди на място. Бях й се врекъл
на Силвина, като отида с дя-
да на панаира във Филибе,
да й донеса оттам едно кока-
лено гребенче за мигли, ала
с вричането си останах: един
ден бяхме на коситба с дяда,
а като се върнахме вечерта
вкъщи - заварихме празна,
тъмна къща, без невеста. Ба-
ба ни каза, че братята на
Силвина я отвели. Баба я не
давала, бутнали я баба и я
взели. Рекли, че Силвина от
чеиза имала да си дозима.
Метнали я на конете и дока-
то надойдат хора - отгърмя-
ли към букака.

Какво ми стана, не мога
да ти кажа, ала дядо, като ме
видя, че ловя ножа, хвана ме
и вика на баба:

- Давай въже!
Донесе баба въже, върза

ме дядо за дирека, а че ми
рече:

- Ти за семе ще ми тряб-
ваш, няма да мърдаш! Тука
искам на Асан Дервишов
внук да писне, а че тогава
ходи да се трепеш, където ис-
каш!

Качи се на мулето и фук-
на навън, като викаше на ба-
ба:

- Пази, вика, Дервишо-
вото семе, инак главата ти
отсичам!

Баба си познаваше дяда,
не ме отвърза. Тука, в сърце-
то, сто пиявици като че се
бяха впили, та го сещах от-
маляло като мъртво и ако
пърхаше нещо в него, то бе
едната само надеждица, че
може пък Силвинините бра-
тя наистина за чеиза да бя-
ха идвали. Най-сетне братя
й бяха, не бяха чужди!

Николай ХАЙТОВ

Тоя възел, да ти кажа,
много отдалече се завърза.
Бях тогава на четиринайсет
ненавършени години, без
майка и баща. Баща ми го
убоде мижу Селиховата кра-
ва, а майка ми загина от ис-
панската болест. Раснал съм
със стар бубайка и с баба,
ала на баба дясната й ръка
се вдърви, та нямаше кой
къщната работа да върши и
дядо впря очите си в мене да
ме жени. Мене не попита.
За такива работи тогава не
питаха дето се женеха, ами
старите си ги правеха сами.
Чух ги веднъж само как си
проговориха с баба.

- Младо е! - рече баба.
- Ще наякне! - рече й дя-

до. - Само трябва да се по-
огледаме за някое момиче!

Какво е гледал дядо и как
- не мога да ти кажа, ала
веднаж като се върнах от па-
ша, заварих у дома един адам
бойлия мъж с една голяма
ножица в пояса набодена.

- Рамаданчо - каза дядо, -
викнал съм терзия потури да
ти ушие. Вапцани ли искаш
или сури?

Друго питане не ме по-
пита. Годиха ме, жениха ме
- това беше всичкото пита-
не: "Вапцани ли потури ис-
кам или сури?"

Терзият дойде в сряда, в
четвъртък потурите беха ми
ушити - вапцани потури, с
капаци и гайтан, а в петък
дойдоха тъпанарите на дво-
ра и зачукаха даулите на
сватба. Даулите бият, каза-
ните с месото врат, пък аз
още не зная коя ще ми дой-
де за невеста. Пресрамих се
и попитах баба.

- От колибите ще бъде -
вика, - не от село!

Ама коя? Каква? - нито
баба да ми каже, нито аз
имах кураж да питам. Коя?
Каква? - вечерта се чак раз-
бра. Припял ни беше ходжа-
та, притупал ни беше тъпа-
нът и дойде време да оста-
нем сами в одаята с моята
невеста. Преди да влезем в
стаята, дядо ме повика наст-
рана и рече:

- Ще правиш, ще стру-
ваш, кръв да има утре, на
сабахлем! Ако си - вика -
станал мъж - карай мъжки!
Ако не можеш - с нокти или
с пръсти, но да има кръв,
инак цялото село ще се смее!
- бутна ме в одаята и заклю-
чи.

Седял съм една половин-
ка от саатчето като вдървен,
без да смея нито да гъкна,
нито булото й да сваля, до-
като най-сетне тя самата
смъкна покривалото и се по-
каза. Мислех, че ми е дока-
рал стар бубайко некое же-

Младият Хайтов в Родопите

През 2019 година се
навършват 100 години от

рождението на един от най-
българските писатели, на

най-искрените и корави мъже
в българската литература

Николай Хайтов. ЗЕМЯ има
амбицията през годината да

публикува най-доброто от
творчеството на този голям

българин, който е и ще бъде
един от най-ярките ни

духовни и морални ориентири,
а началото поставяме днес с

един от неговите "Диви
разкази". Поводът е инициа-
тива на Съюза на български-

те писатели, който Хайтов
оглавява в едни от най-

трудните му години, както и
на издателство "Захарий

Стоянов" и Литературен клуб
"Леге", които днес организи-

рат вечер на Николай Хайтов.
Да пребъде паметта за него,

защото сътвореното
с таланта му вечно ще бъде

в съкровищницата на
българската култура, на
олтара на родолюбието.
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С тая надеждица съм се
залъгвал до заранта, когато
се върна дядо. Мулето беше
в пяна - той в дрипи, дето
се беше провирал из шубра-
ците. Бутна ме в одаята и
заключи, а те с баба се
прибраха в тяхната си одая.
Делеше ни една стена, а по
средата имаше комин. На ко-
мина стената изтъняваше,
та се чуваше, каквото се го-
вореше оттатък. Мушнах се
там и заслушах. Дядо гово-
реше тихо, но се разбираше
всичко.

- Нямаме невеста! - рече
той. - Братята й - едепсизи-
те, разбрали, че си е още мо-
ма, и я дали на Руфатя за
два пърча.

- Ами сега? - попита ба-
ба.

- Сега я влачат из гората
- рече дядо. - И ще се вър-
нат кой знае кога… Но и да
се върнат, за какво ми е чуждо
семе в корема?

- А сега какво ще правиш?
- рече баба.

- Прави ми се - каза дя-
до, - знаеш ли какво? Да из-
чукам Руфатовите като въш-
ки с чифтето! И ще го нап-
равя. Ала не сега. Ще оженя
Рамадана, ще почакам внук
да дойде и тогава ще разп-
лача майчицата на Руфатя!

Тия думи рече дядо, тия
негови думи ме затиснаха в
оджака и не шавнах. Тъй си
ме завари утринта - в пепел-
та! На сутринта дядо доведе
ходжата и ме заклеха: да се
не беся, да се не давя в река-
та. Да се не карам и сби-
вам… Внуче да оставя деду и
тогава главата си да кърша…

Сетне каквото се случи,
мина ей оттука, през сърце-
то го прекарах. Като с гу-
берка. Първата губерка ми
забиха, като се върна Сил-
вина в село. Руфатови бяха
ни комшии, делеше ни само
един дувар, ала кога са се
върнали, никой не ги видя.
Около месец и нещо Силви-
на никому се не показа, че
оня гад я беше дъвчил, бу-
зите й беше сдъвчил като тес-
то, та не смееше да се пока-
же. Тогава се разчу кое и как
се беше случило с нея.

Руфат я бил харесал още
първия ден, когато я видел
да ходи на двора, и си нап-
равил дупка на дувара да я
гледа. Той беше седем години
по-възрастен от мене и хай-
лазин. Не ходеше нито за
дърва, нито на нива и пома-
гаше в касаплъка на баща си.
Пиеше ракия, зъбеше се и
продаваше салтанати.

Два пърча имаха Руфа-
тови, брадати пърчове, с два
големи чана на вратовете им
окачени, като звъннеха, чу-
ваха се през десет баира.
Силвинините братове - Ре-
джепа и Юмера - лакоми хо-
ра, чобани - мряха пък за
чанове и пърчове. И се спа-
зарили с Руфатя. Те поиска-
ли пърчовете, той - сестра
им. Разбрали, че си още хо-
ди с корема на момиче. И
му я дали.

Много ми се искаше да
видя Силвина, ала оня звяр
я държеше все под ключ и
нямаше как. По едно време
я измислих: стъмнеше ли се
- качвах се на покрива на
нашата къща и като се тулех

зад комина, гледах в пен-
джерчето на Руфатови. Ей та-
кова търкалце беше това пен-
джерче, но грейне ли вътре
газената лампа, и всичко из-
лизаше наяве. Е, не всичко,
но пак: виждаше се как ся-
дат на софрата… Как я вди-
гат… Как си постелват за ля-
гане, как си лягат… Как си
разпасва пояса Руфат… и…
очите й не можеше да видя,
но главата й висеше все ка-

И денем, и нощем аз си мис-
лех как с брадва ще го насе-
ка или с нож ще го наръгам
в корема, за да не умре вед-
нага, да се мъчи. Как чер-
вата му ще влача по земя-
та, ще ги тъпча с краката и
с нокти ще ги късам. Сетне
и това не одобрявах: с ножа
щеше малко да се мъчи и
замислях нова мъка - да го
душа бавно, на почивки, но
разбирах, че като го пипна,
няма вече да го пусна, за-
това и от душенето се отказ-
вах и намирах нови мъки.
Триста пъти съм го трепал
и съживявал. Главата ми го-
реше. Хиляди пъти го клах
и драх. Ръцете се напряга-
ха, зъбите ми скърцаха, до-
като най-сетне сламата в чу-
челото се подпали, треска ме
затресе и се разболях.

Тогава дедо се уплаши. Не
за мене, а за Дервишовото
семе. Грабна ме и хайде в
Триград, при дебелото Айше.
Пои ме тя с разни горчила-
ци, маза ме с разни мехле-
ми, но само за една неделя
треската ми угаси и ме оп-
рави. Ала не ме върна дядо
в село, ами ме остави в Триг-

че бърза дядо му, и с два ме-
сеца изпревари рожделното
си време.

Не бях виждал от години
дядо да се смее - тоя път -
засмя се… И легна да мре!
Легна, бе! На третия ден от
раждането на детето - легна!
Както си стъпваше ухилен,
крътна се на одъра и лявата
му вежда заигра сама. По-
вика ме и каза:

- Рамадане, бубайков, ви-
дех, кай, Дервишово семе и
отивам да занеса на баща ти
хаир-хабер. А Руфатя, кай,
оставям в твоите ръце!

С тия думи замина дядо,
а на моите ръце остави и де-
тето, и жената, и Руфатя.
Хайде, Рамадане, да те ви-
дим как се носят три неща
само в едни ръце! Три неща:
душманин, дете и жена! Сла-
ма, чучелото да подпира.
Право да ходи! Кози да па-
се, да оре и да яде. А джиге-
ра и сърцето ти - у касапина
Руфат, свива ги, както си ще!

Отначало си виках да
подрасне детето, да го отбие
майка му, че тогава да раз-
режа корема на Руфатя. Сет-
не си рекох - хайде да про-
ходи! Докато проходи то, и
Силвина започна да излиза,
и тя с дете на ръце! Бавно
стъпваше по двора, като да
беше извървяла много път.
Фереджето скриваше лицето,
та го не виждах, но очите й
често се извъртаха, мене тър-
сеха да видят.

Дупка си пробих в плев-
нята и започнах да я гле-
дам. Докато аз я гледах от
плевнята, Руфат я следеше
през прозорчето, мене пък
жената следеше. Добре, че
кротка жена се случи, та не
викаше и се не караше. Ти-
хом си ронеше сълзите и не
продумваше.

И се занизаха дните все
такива: ора ли, копая ли,
или с козите ходя, но бър-
зам да се върна, преди да се
е мръкнало. Лепна се на дуп-
ката в плевнята и чакам Сил-
вина да я видя. Ако я видя -
смъкна и отрова, и умора,
ако не я видя - цяла нощ
скърцам със зъбите на Ру-
фатя - дера го, душа го, тро-
вя го и насит на душата не
намирам. Много пъти съм
решавал да го свърша, но ка-
то си помислех, че в затвора
няма дупчица да има към
Силвина - отмалявах и от-
лагах… И се поднесе тъй жи-
вотът, ден след ден, година
след година. Ако не бяха по-
раснали децата ми, ако не бя-
ха се оженили и народили
свои, нямаше и да зная кол-
ко са години минали. Тара-
бата, дето ни делеше с Руфа-
тя, дето е от дъбово дърво,
взе, че изгни, а дертовете на-
ши не изгниха. И на Руфа-
тя, види се, не е било лесно
всяка вечер с лед да заспива
и да се събужда със слана,
та колкото си беше ракиджия
и бекрия, взе, че още са про-
пи. Не щеш ли, мина него-
вото царско време - взеха му
касапницата и това го още
смачка. Като не можеше с
друго чивия да избие, и тая
чивия взе да избива с ра-
кия. Резна го тая ракия в
гръбнака и го тръшна на лег-
ло. Момичето му в друго се-
ло се ожени и Силвина ос-
тана с Руфатя, сама. Преди
месец и нещо бутнах тара-

бата - гнилата - и влязох в
Силвинините двори като у
дома. От двора отидохме в
одаята на Руфатя и седнах-
ме вътре. За първи път три-
мата се събрахме наедно, от
четиресет години за първи
път се гледахме с Руфатя очи
в очи, а Силвина - между
нас. Грешна душа имам,
агов, да ти кажа, и ми се по-
иска да прегърна Силвина
пред очите на Руфатя, да я
погледа в моите ръце, както
съм я гледал в неговите цял
живот, но тя не дава.

- Стига ни, вика, че сме
тука. Ако той беше звяр, не
ставай и ти!

А сега ще попиташ ти
какво?

Сега работата горе-долу
тъй върви: на Руфатя все му
студено, а магаре няма у
Силвина и вместо да се гър-
би тя да носи дърва и да па-
ли на Руфатя печката - ходя
за дървата аз. Всеки ден по
едно магаре дърва, и пак не
стига. Акт ми съставиха гор-
ските, нов се канят да съста-
вят, та затова и нощем ходя.
Бода си очите, трепя си ръ-
цете да сеча, а сетне, като
заспят горските, влача ги
през дерето у дома и снагата
си троша за тоя, дето ми е
горил душицата! Грея и топ-
ля тоя, дето четиресет годи-
ни ме е държал ту в огън, ту
в лед! А не мога да спра.
Спра ли, Силвина трябва да
сече. Та махни туй, ами впи-
ра някога работата и до по-
мощ, като се храни: тежък, а
трябва да се повдигне, да
прощаваш, постелката му да
се тупне и пикнята да се мах-
не. Слаба жена такава рабо-
та не може да свърши и кой,
кой - хайде Рамадана да слу-
гува на Руфат! И слугувам,
инак всичко ляга на Силви-
на… Чувам ги в махалата да
си приказват: "Гледайте ка-
къв комшия, какъв човек!"
Ала не видят какво ми е на
мене - вътре… Вътре катра-
ните, братче, врат ли, врат!
Чакам Руфат да си отиде, да
се оженя за Силвина, ала тоя
кърджалия не си отива. Ето,
в това е главният катран.
Искам под една черга да лег-
на с нея като мъж с жена, а
че тогава да става каквото
ще… Жена, деца и цяла ка-
мара внуци ще прекрача и
при нея ще отида, но между
нея и мене се проснал вдър-
веният Руфат, лежи, не мър-
да! А времето, агов, лети, ко-
ленете отмаляват. И се не
знае дали ако легнем със
Силвина като жена с мъж,
няма да осъмнем като брат-
че и сестриче. Мисля си по-
някога: мъчи се той, мъчим
се и ние, защо не му отворя
аз адовата порта, на която
втора година вече хлопа?
Няма да го душа, нито да го
давя: оставя ли го на студе-
но две-три нощи и ще свър-
ши. Тъй си мисля, но опре
ли да я свърша, видя ли очи-
те на Силвина, вперени в ме-
не - отпущам му края и хва-
щам пътя за гората сухи дър-
ва за Руфатя да бера…

На това кръстопътче тъп-
ча и не виждам накъде да
хвана. Ако ти можеш да ми
кажеш - кажи, ако ли не -
помагай да качим дървата на
магарето и да вървя, че оня
кърджалия е затракал вече
зъбите и чака.

то прекършена… Той я хва-
щаше за главата, подпира-
ше брадата й с палци и като
диво я захапваше…

Докато светеше лампата,
сърцето ми се топеше като
свещ! Как се не стопи това
сърце! Как се не свърши, та
оставаше и за другата, и за
по-другата вечер? Баба ме
усети, че се туля зад комина,
и каза на дядо, а той я сря-
за:

- Нека - вика - да се точи!
Зло да набира! И да се нау-
чи да не вади кръвта на же-
ната през носа!

Прав ли, крив ли беше
дядо - няма да го съдя, ала
за злото беше прав: когато
жалбата ти дойде много, са-
мо злото те подпира и спа-
сява. Чучело видял ли си на-
тъпкано със слама? Няма
вътре нищо! Няма сърце, ня-
ма кокал, държи се само на
едната слама. Мойта слама
беше злото! И то ме на кра-
ката задържа. Злото, дето
щеше да направя на Руфа-
тя. То ми беше все в акъла.
И под халището, и на къра.

рад с Дели Юмеровите кози
и заръча на Айшето да ме
пои с каквото си ще, но без
мустаки и брада да се не връ-
щам. Така и стана: от горчи-
лаците ли, от годините ли,
не минаха няколко месеца,
смъглиха се по лицето ми и
мустаци, и брада… Не кой
знае каква, ала брада! Поо-
мекна и в душата ми - тряб-
ва пак от тая билка - живе-
ниче се нарича и се дава за
мерак - и тогава дойде дядо:

- Хайде - вика - да те же-
ним, че ръката ме сърби да
разплача майчицата на Ру-
фатя!

- Може да ме жениш - ка-
зах на дяда, - да ме закопа-
еш и да правиш с мене как-
вото си щеш, но Руфатя ня-
ма да закачаш! Аз ще се раз-
правям с Руфатя!

Накарах го клетва да ми
даде и там, в Триград още се
ожених. Тоя път нямаше иг-
ра: и ризата беше изработе-
на, и всичко стана както си
трябва, и дете ми се роди не
на деветия, а още на седмия
месец! Знаело, види се и то,

Писателят със
съпругата си
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Целта на европейска-
та инициатива, която
стартира през януари
2017 г. по идея на Ми-
нистерството на култура-
та и комуникациите на
Франция, е да насърчи
четенето, и то най-вече
сред младите хора, а
това се постига като
библиотеки, книжарници,
литературни клубове и
арт пространства за
срещи с книгите и техни-
те автори са отворени
много по-дълго от оби-
чайното за всички посе-
тители и ценители на
стойностната литература.

Режисьорът Станислав
Дойнов поставя първата в
България хип-хоп пиеса, ре-
ализирана от част от екипа
на първия хип-хоп сериал
"Лъжливи рими".

Това е ексклузивен музи-
кален интерактивен спекта-
къл за странностите на чо-
вешкия живот, за големите
мечти на малките хора, за
сбъдването и обстоятелства-
та, за истината, която вина-
ги ни настига и ни заставя
да се разделим с илюзиите,
за бунта срещу системата!

Ñåêñ, íàðêîòèöè è õèï-õîï ïî ìîòèâè íà Åðèê Áîãîñÿí

Ñïèñàíèå "Ïëàìúê" ñòàíà
íà 95 ãîäèíè! Ïðåçèäåíòúò
Ðóìåí Ðàäåâ ïîçäðàâè
èçäàíèåòî çà þáèëåÿ

Êîíöåðò, âäúõíîâåí
îò Ôðàíö Øóáåðò

България се присъеди-
ни към чудесната иници-
атива в подкрепа на
книгата още в първото
издание на европейската
"Нощ на четенето" през
януари 2017 г. В рамките
на предстоящата "Нощ
на четенето" у нас, в
която се очаква отново
да се включат и много
читалища, издателства и
неправителствени орга-
низации, в десетки
библиотеки и книжарни-
ци в страната ще се
проведат интересни
срещи със свободен
вход с автори, дискусии

Ïîñðåùàìå îòíîâî "Íîùòà íà ÷åòåíåòî"

Нестандартна пиеса за ре-
алния живот на малките хо-
ра с огромни души, извън
рамките на общоприетото!

"Искам да разбия всички
стандартни техники за изг-
раждане на театър и да по-
кажа, че той може да се пра-
ви от всичко и с всичко...
стига да имаш точното пос-
лание!!! Животът е една го-
ляма кофа за боклук, в коя-
то врят страсти и мечти, дър-
зост и радост! Приятно гле-
дане", казва Станислав Дой-
нов. ççççç

и представления, ще
бъдат организирани
уъркшопове и творчески
изяви, тематично свърза-
ни с четенето, както и
публични четения под
музикален съпровод и
най-разнообразни арт
изяви и атрактивни игри
(дори и по пижами!) с
цел стимулиране на
креативността и вдъхно-
вението.

Голямата амбиция на
инициаторите на "Нощта
на четенето" е да напра-
вят необходимото библи-
отеките и книжарниците
да са по-привлекателни,

по-приветливи и по-
интересни за всички,
които обичат общуването
с хубавите книги, но и
за всички онези, които
към днешна дата по една
или друга причина все
още са далеч от тях.

Да не забравяме и
най-важното - библиоте-
ките са не само съвре-
менни центрове за
четене и информираност,
но те играят изключител-
но важна роля и в раз-
витието, изграждането
на просветено гражданс-
ко общество, споделящо
общи ценности. ççççç

Ïîëèòèöè ñå
àðãóìåíòèðàò
ñ "Êóèí"

Áúëãàðñêè áèáëèîòåêè è êíèæàðíèöè ñå âêëþ÷âàò â òðåòîòî èçäàíèå íà 19 ÿíóàðè

На 11 декември минала-
та година песента на леген-
дарната британска група
Куин - "Бохемска рапсодия"
бе обявена на сайта на
Twitter Universal Music Group
за най-слушаната песен на
миналия век. Месец преди
това излезе и биографич-

Âèîëîí÷åëèñòúò Ñòåôàí Õàäæèåâ è ïèàíèñòêàòà Âåíåòà Íåéíñêà
ïðåäñòàâÿò "Ìîòèâ: Arpeggione" â Ìóçèêàëíà êúùà "Áîðèñ Õðèñòîâ"

Добре познати и обича-
ни от софийската публика,
виолончелистът Стефан Ха-
джиев и пианистката Вене-
та Нейнска ще зарадват по-
читателите си с нова прог-
рама, вдъхновена от майс-
тора на песента - Франц
Шуберт.

На 23 януари музиканти-
те ще представят пред пуб-
ликата в къщата музей "Бо-
рис Христов" три сонати за
виолончело и пиано. Първа-
та е творбата на Бенджамин
Бритън, посветена на голе-
мия виолончелист Мстислав
Ростропович. Втората е от

Броят е посветен на 95-го-
дишнината на списанието и пър-
вите му страници са отделени
за приветствието на президен-
та на Р България Румен Радев,
в което се казва: "Вярвам, че
светлината на ума и вдъхнове-
нието, което основателите и
съвременните издатели, автори
и читатели на списанието спо-
делят и поддържат през десе-
тилетията, притежава и духов-
ната сила, и подкрепата, с коя-
то "Пламък" ще продължи своя
културен и морален поход в ут-
върждаването на таланта, сво-
бодата и човеколюбието".

 В обръщението на главния
редактор Георги Константинов
се прави преглед на историята
и съвременните послания на
списанието, акцентира се на
международната му дейност и
на мостовете, които издателят
създава между поколенията и
различните култури. ççççç

ният филм "Бохемска рап-
содия". Филмът проследява
творческия път на групата,
а музиката на групата про-
дължава да радва и вдъх-
новява феновете.

Председателят на Съве-
та на ЕС Доналд Туск е на-
писал под съобщението за
рейтинга на "Бохемска рап-
содия", че друга песен на
групата - Friends Will Be
Friends, се е превърнала в
мото на извънредната сре-
ща на върха за Brexit. "По-
пулярността на "Куин" оче-
видно най-малко не е под-
властна на времето. Обрат-
ното - става все по-голяма
сред политиците!...", комен-
тира Туск. ççççç

Клод Дебюси, написана, до-
като композиторът се бори
с коварната прокоба на ра-
ка. Последната трета е един-
ственото значимо и остана-
ло в наши дни произведе-
ние за инструмента арпе-
джионе, представляващ  ки-
тара с лък - прочутата со-
ната от Франц Шуберт, днес
изпълнявана предимно на
виолончело.

Стефан Хаджиев се отли-
чава като разностранен и
иновативен артист на меж-
дународната концертна сце-
на, като винаги е отивал от-
въд общоприетите и стан-

дартни дефиниции за музи-
циране. В последните годи-
ни той натрупва значител-
но международно призна-
ние както като солист, така
и като камерен музикант и
се посвещава на истински
разнообразен репертоар.

Венета Нейнска получа-
ва бакалавърската си сте-
пен в класа на световноиз-
вестния пианист Джон Пе-

ри в Южнокалифорнийския
университет. Впоследствие
учи с Джоун Хавил в Лон-
дон в Училището за музика
и театър "Гилдхол". Участва
в майсторските класове на
Имоджен Купър, Алексей На-
седкин, Джером Лоуентал и
Доминик Мерле.

В различни конкурси Ве-
нета печели многобройни
награди. ççççç

Станислав Дойнов
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Руски и американски
дипломати завършиха в
Женева консултации в
междуведомствен формат
по датиращия от периода
на Студената война Дого-
вор за ликвидиране на
ракетите със среден и
малък и обсег (ДЛРСМ) от
1987 г., от който САЩ искат
да се изтеглят, предаде
АФП. Срещата се проведе
при закрити врата в руска-
та мисия в Женева, казаха
запознати източници.

"Русия и САЩ ще
проведат консултации по
Договора за ядрените
ракети със среден обсег в
Женева на 15 януари",
обяви по-рано руският
зам.-министър на външни-
те работи Сергей Рябков
в Туитър.  Американският
зам. държавен секретар
Андреа Томпсън, която
отговоря за контрола на

Ðóñèÿ è ÑÀÙ ïðîâåäîõà êîíñóëòàöèè

ïî äîãîâîðà çà ðàêåòèòå îò 1987 ã.

Сръбският президент
Александър Вучич заяви, че
за страната му е най-добре
когато газопроводът "Турски
поток" стигне до България,
да бъде доведен до
сръбската граница и газът
да бъде транзитиран през
газовия интерконектор в
Сърбия."Нямам никакъв
идеологически проблем.
Дайте ми друг евтин газ,
чакам това, но още не съм
го видял", каза Вучич в
интервю. "Най-евтин е газът
на руснаците. Когато
руснаците доведат "Турски
поток" до България, ще
платим да го доведат до
нас. Затова предстоящото
посещение на президента
Владимир Путин (на 17
януари) е важно.

Председателят
на македонския парламент
Талат Джафери подписа
закона за употреба на
езиците, с което албански-
ят става втори официален
език в Македония. Джафери
съобщи, че е изпратил
закона да бъде публикуван
в "Държавен вестник", с
което влиза в сила.
Законът за употреба на
езиците предвижда превръ-
щане в законови текстове
на конституционните
поправки по отношение
употребата на езика, който
говорят най-малко 20 на
сто от гражданите на
Република Македония, и
неговата азбука.

Млякото
може да допринесе за
снижаване на риска от
сърдечносъдови проблеми.
Инфарктите често се
причиняват от прекомерно-
то количество холестерол в
кръвта. Преминаването към
по-здравословно хранене
може да намали риска от
сърдечен удар. Според
британски експерти
консумацията на мляко в
умерени количества е
полезна за доброто здраве
на сърцето, пише в. "Дейли
експрес". Хората, консуми-
ращи дневно над 2 порции
от 244 г пълномаслени
млечни продукти - главно
прясно и кисело мляко, и
по-рядко сирене и сметана,
са изложени на по-нисък
риск от проблеми със
сърцето.

Шал, изплетен
от германка,
за да покаже колко е
чакала заради закъснения
на германските железници,
бе продаден на търг в
интернет за 7550 евро. За
странния раиран шал
наддаваха 45 души.
Закъсненията на влаковете
в района на Мюнхен са
представени със сиво,
розово и червено. Всеки от
тях означава различно
закъснение - сивото е за
по-малко от 5, розовото -
до 30, а червеното повече
от 30 минути. Райетата са с
широчина два реда. Шалът
е изплетен през 2018 г. Той
е дълъг около 1,5 м.

Íàêðàòêî

:

"Русия и САЩ ще продължат преговорите", каза руският дипломат
Сергей Рябков. През декември м. г. Вашингтон заплаши, че ще се
оттегли от двустранния договор за ракетите с малък и среден обсег.

Âèñøè äèïëîìàòè ðàçãîâàðÿõà
ïðè çàêðèòè âðàòà â Æåíåâà

Водолазите, търсещи костите на жертвите по бреговете на Дунав в
Будапеща, използват специални устройства, които може да се спускат
на дълбочина до 150 м, да идентифицират обекти и да предават на
оператора на уреда информация и данни за точното местоположение

въоръженията и междуна-
родната сигурност, посочи
в туит, че тя оглавява
делегацията на САЩ в
Женева.

Договорът изключва
използването на ракети с
обсег от 500 до 5500 км и
сложи край на кризата,
избухнала през 80-те години
на миналия век заради
разполагането на съветски
ракети СС-20 с ядрени
бойни глави, насочени към
западните столици.

НАТО и САЩ обвиняват
Русия, че нарушава догово-
ра, като разработва нова
ракетна система - обвине-
ния, отхвърляни от Москва
като неоснователни.

Според генералния
секретар на НАТО Йенс
Столтенберг тези ракети
могат да ударят градове в
Европа няколко минути
след изстрелването си от

вътрешността на Русия и
могат да носят ядрени
заряди. Москва отхвърля
тези обвинения и на свой
ред обвинява Вашингтон в
нарушаване на договора.

На 4 декември амери-
канският държавен секре-
тар Майк Помпейо заяви,
че САЩ ще преустановят

изпълнението на задълже-
нията си по споразумени-
ето, ако до 60 дни Русия
не започне отново да го
спазва. По този начин
в началото на следващия
месец Вашингтон може
да започне обратното
броене до излизането
си от договора.ç

Âîäîëàçè òúðñÿò îñòàíêè îò æåðòâè
íà Õîëîêîñòà â Äóíàâ â Áóäàïåùà

Около 75 години след
масовия разстрел на ун-
гарски евреи по брегове-
те на Дунав в Будапеща
израелски водолази за-
почнаха издирвателна опе-
рация, за да открият тлен-
ни останки, предаде ДПА.

Хиляди жертви на холо-
коста бяха разстреляни в
Дунав през зимата на 1944-
1945 г. от бандите на фа-
шистката Партия на кръс-
тосаните стрели, дошла на
власт в Унгария с преврат
през октомври 1944 г.

Те били принуждавани
сами да пробиват дупки в
леда на замръзналата ре-
ка в подготовка за своята

екзекуция.
Мисията за издирване на

костите е инициатива на из-
раелската доброволческа ор-
ганизация ЗАКА. Тя е осно-
вана от ортодоксални евреи
със задачата да открива чо-
вешки останки, за да им оси-
гури ритуално погребение.

Операцията бе уредена
след 3-годишни преговори,
за да се получи разреше-
ние за провеждането й.
Разрешението водолазите
да започнат работа бе обя-
вено след среща в Буда-
пеща между израелския
вътрешен министър Арие
Дери и унгарския му коле-
га Шандор Пинтер.ç

Снимки Пресфото БТА

Протестиращ с кучетата си
се готви за демонстрация в
Хараре срещу високите цени
на бензина. Няколко души
бяха убити, а около 200 -

арестувани, при протести в
Зимбабве, заяви правителст-
вото, което в неделя повиши
цените на горивата в опит да

овладее най-тежката
икономическа криза от
десетилетие. Полицията

използва сълзотворен газ в
столицата Хараре и втория
по големина град Булавайо,

където демонстранти
блокираха пътища, палиха
гуми и пееха песни против

президента Емерсън
Мнангагва, който повиши

цените на горивата с
надеждата да намали
недостига на валута.
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Австралийците бяха
предупредени да не се
натоварват, докато са на
открито, и да пият много
вода, предаде Ройтерс.
Очаква се рекордните
жеги да се задържат и
дори да се повишат през
идните дни.

В части от най-много-
людния австралийски щат
Нов Южен Уелс и в об-
ласт от Западна Австра-
лия температурите достиг-
наха рекордните 33 граду-
са през нощта срещу
вторник.

В части от Нов Южен
Уелс, Южна Австралия, и
Виктория се очаква да
бъдат достигнати макси-
мални температури от над
45 градуса на сянка,
предупреди метеорологич-
ната служба.

"Избягвайте физическа
активност и се хидрати-
райте добре", посъветва
Ричард Брум, директор на

Ìàñîâà åïèäåìèÿ îò ãðèï âðúõëèòà
íàñåëåíèåòî â Òóðöèÿ

Адвокатката Седа Башай-Йълдъз твърди, че е получавала до 50 заплахи и обиди на ден заради работата
си. Пред в. "Билд" тя казва: "В заплахите по факса 2-годишната ми дъщеря е спомената по име и

възраст. Личните ми данни не са публично достъпни - те могат да бъдат разкрити само от специализи-
раните държавни институции".

Жител на Сидни се охлажда с вода от чешмата по време на рекордната жега в Австралия. Мощната гореща
вълна парализира страната. Около 3000 къщи в Мелбърн останаха вчера без електричество. Местните

власти съветват хората по възможност да не излизат през деня.

Снимки Пресфото БТА/Интернет

Ðåêîðäíè ãîðåùèíè îò ïëþñ 45 ãðàäóñà
íà ñÿíêà òîðìîçÿò õîðàòà â Àâñòðàëèÿ

Доналд Тръмп организи-
ра празненство с "бърза
закуска" за колежански
футболен отбор, станал на-
ционален шампион.

Президентът твърди, че
заради продължаващата
частична парализа на пра-
вителството е финансирал
партито със собствени
средства, предаде ДПА.

Тръмп, който е известен
с това, че обича "бързата
закуска", каза пред журна-
листи, че е подсигурил пи-
ци, 300 хамбургера и "мно-
го, много пържени картоф-
ки" за футболния отбор на
университета "Клемсън".

Òðúìï ïëàùà îò äæîáà ñè áàíêåò
â Áåëèÿ äîì çà ôóòáîëåí îòáîð

Президентът Доналд Тръмп каза преди вечерята, че е подсигурил
"страхотна американска храна" за футболистите - пици и хамбургери.
Една от снимките от Белия дом показва на масата бели хартиени
чаши, пълни с пържени картофи, носещи президентския печат.

отдела за влиянието на
околната среда върху
общественото здраве в
регионалното правителст-
во на Нов Южен Уелс.

Около 80 процента от
25-милионното население
на Австралия живее на
крайбрежието.

Необичайно високите
температури създават
притеснения и за земеде-
лието.

Регионалното правител-
ство на щата Нов Южен
Уелс обяви, че планира да
изпомпва с машини кисло-
род в реките и езерата.

Стотици хиляди мъртви
риби бяха открити в река
Дарлинг, а по-късно в
езерото Хюм бяха намере-
ни 1800 гниещи риби.

Експертите смятат, че
причината за смъртта на
рибите е комбинацията от
топла въздушна  вълна,
суша и разпространение
на водорасли, която нама-

лява кислорода във водата.
В същото време турс-

кото здравно министерст-
во предупреди за наличие
на разрастваща се грипна
епидемия в много райони

Снимка от Белия дом
показва как президентът
се усмихва, застанал зад
маса със сребърни подно-
си, отрупани с хамбургери
от веригите за "бърза за-
куска" "Макдоналдс", "Бър-
гър кинг" и "Уендис".

"Правим го заради "зат-
варянето" на правителство-
то", каза Тръмп и добави:
"Искаме да покажем, че
всичко е наред".

Говорителката на Белия
дом Сара Сандърс поясни:
"Отказът на демократите
да постигнат компромис за
граничната сигурност и да
възстановят работата на

правителството не може да
попречи на президента
Тръмп да бъде домакин на
националните шампиони
"Клемсън" тази вечер", и
подчерта, че Тръмп е пла-
тил от джоба си храната.

Часове по-рано вчера
Тръмп разкритикува де-
мократите, че не прегова-
рят за преодоляване на
частичната парализа на
държавните служби, и ка-
за, че не бърза да обяви
извънредно положение в
страната. Частичната па-
рализа на федералната ад-
министрация навлезе в 25-
ия си ден.ç

на страната.
Подчертавайки, че

грипът е заразно заболя-
ване, поразяващо горните
дихателни пътища, турски-
те власти алармират:

Íåîíàöèñòè çàïëàøâàò äà óáèÿò
òóðñêà àäâîêàòêà â Ãåðìàíèÿ

Известна адвокатка от
турски произход в Германия
е получила смъртни заплахи
от неонацисти, предаде Ана-
долската агенция, позовавай-
ки се на нейни изявления
пред германските медии.

Седа Башай-Йълдъз е
получила заплашително
послание по факса, подпи-
сано с "NSU 2.0" - инициа-
лите на неонацистката ор-
ганизация Националсоциа-
листически ъндърграунд.

В съобщението се съдър-
жали подробности за се-
мейството й, информира
"Зюддойче цайтунг".

Башай-Йълдъз е казала,
че това е втората смъртна
заплаха, която получава от
август насам, когато в дру-

го съобщение по факса би-
ла заплашена със смърт
двегодишната й дъщеричка,
предаде БТА.

През декември петима
полицаи във Франкфурт бя-
ха отстранени от длъжност
по подозрения, че са изпол-
звали полицейските архиви,
за да получат лична инфор-
мация за адвокатката, и са
споделили сведенията с
крайнодесните екстремисти.

Башай-Йълдъз представ-
ляваше в съда семействата
на жертви на Националсо-
циалистическия ъндърграунд.

Жертви на организаци-
ята станаха 10 души - осем
турци, един грък и един по-
лицейски служител - в пе-
риода 2000-2007 г.ç

"Грипните заболявания в
Турция се проявяват
главно в периода октомв-
ри-април, свързани са с
климатичните особености
и поразяват много хора".ç
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Голям скандал назря в
националния отбор по
художествена гимнастика,
след като една от вече
бившите състезателки
Теодора Александрова
обяви, че  причината да
прекрати кариерата си не
е контузия, а морално-
психическа. Припомняме,
че грацията игра на
Световната купа в София
през април миналата
година със счупена кости-
ца, а по-късно се подло-
жи на сложна операция.
Александрова хвърли

Ãåðîèíÿ îò àíñàìáúëà ñè òðúãíà,
çàñèïà òðåíüîðè è øåôîâå ñ îáâèíåíèÿ
Грацията Теодора Александрова обяви,
че причината да прекрати кариерата си
не е контузия, а морално-психическа

Историческият старт на Оле Гунар Сол-
скяер като мениджър на Манчестър Юнай-
тед накара родната ни футболна звезда
Димитър Бербатов да се размечтае. Бла-
гоевградчанинът призна, че победната се-
рия на норвежеца го е накарала да си
представя как един ден той също става
наставник на "червените дяволи".

След 1:0 над Тотнъм в неделя някогаш-
ният нападател на Манчестър Юнайтед за-
писа безпрецедентни 6 победи в първите
си 6 мача. Това, естествено, породи спе-
кулации, че Солскяер би могъл да остане
на поста и след  сезон 2018/2019.

"Като футболист и аз искам да стана
треньор един ден. Сега когато виждам
как клуб от ранга на Манчестър Юнайтед
дава шанс на свой бивш играч ми дава
надежда, че един ден и аз мога да бъда
мениджър на "червените дяволи". Всеки
бивш играч си мисли, че става за тре-
ньор, но случаят не е такъв. Ако клуб
като Манчестър Юнайтед дава подобни
шансове, то тогава трябва да се трудя
здраво, за да мога един ден да заема
подобна позиция", заяви Бербатов пред
Джим Уайт от talkSPORT.

Солскяер бе взет под наем до края на
сезона от настоящия си клуб Молде. Съг-
ласно сключения договор, ако Юнайтед
реши да задържи специалиста за посто-
янно, то ще дължи компенсация на нор-

Äèìèòúð Áåðáàòîâ ñå ðàçìå÷òà
çà Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä

обвинения срещу тре-
ньорския щаб и ръководс-
твото на Българската
федерация по художест-
вена гимнастика в интер-
вюто, което даде за БНТ.
"Причините да прекратя
кариерата си не са
спортно-технически и
здравословни, а морал-
но-психически. На Све-
товната купа в София
играх със счупен крак,
тогава някои хора ми
казаха, че симулирам и
че си измислям, че ме
боли", обясни пред БНТ

самбъла и ръководството
не се интересуваше как е
моето физическо и психи-
ческо състояние", добави
сребърната медалистка от
световното първенство
през 2017 г.

Треньорът на нацио-
налния ансамбъл по
художествена гимнастика
Весела Димитрова катего-
рично отрече обвинения-
та на грацията. "За мен
главната причина беше
това, че кракът я болеше,
не успя да се възстанови.
Влязоха други деца да
играят. Теди изпитваше
болки, лекарите направи-
ха всичко възможно за
нея. Наложи се да играе
на Световната купа, това
беше и нейно решение.
Аз първа й се обадих
след операцията, момиче-
тата поддържаха връзка с
нея. Смея да твърдя, че
абсолютно всичко сме
направили за момичето,
както правим за всеки
състезател от отбора",
контрира Весела Димит-
рова.

"Стана ни доста непри-
ятно. Теди беше част от
отбора, подкрепяхме се
дълго време, ходехме по
състезания. Но тя имаше
проблеми с крака, не
можа да се възстанови
след травмата, ние подк-
репихме това нейно
решение", добави капита-
нът на отбора Симона
Дянкова.ç

17-годишната Теодора
Александрова твърди, че са я

отказали от националния
ансамбъл по художествена

гимнастика

Èëèàíà Ðàåâà: Â íàöèîíàëíèÿ îòáîð
ãèìíàñòè÷êà ñ òåãëî 61 êã íå ìîæå äà èìà

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева коментира
пред БЛИЦ атаката, предприета от бившата грация от ансамбъла Теодора Александрова. "Разгова-
рях с треньорката Весела Димитрова, за да се запозная какво точно се е случило. Знаете, че
Теодора имаше контузия, беше с фрактура на крака и трима доктори я прегледаха, за да бъдем
сигурни какво трябва да се направи. Поставиха диагнозата си и се стигна до операция. Направи се,
а месеци по-късно - ноември, Елена Бинева, като отиде да прави манипулация, на мястото й влезе
Теодора. Тя обаче е казала пред треньорите, че я боли кракът и иска да се откаже. Случва се
декември месец, това знам от треньорката", разказа Илиана Раева

"От децата (съотборничките й - б.р.) знам, че е постъпила много грозно. След операцията
непрекъснато са комуникирали, с треньорите също. Децата са страшно разочаровани от поведени-
ето й и изключително учудени", продължи шефката на родната художествена гимнастика.

"При последния им разговор Весела Димитрова е казала на Теодора, че когато иска, може да
идва в залата. Истината обаче е, че Теодора е била 61 килограма - нещо, което Весела го е
спестила и не се казваше. Ние гимнастичка 61 кг нямаме. Аз лично смятам, че е чувствала болка
и заради качените килограми, това е мнението ми", допълни Раева.

"И какво сега? Изведнъж се оказва, че никой не й е обръщал внимание? Обвиненията й са
несериозни. Пожелавам на Теодора бързо да оздравее и вярвам, че няма да си позволи да говори
неверни неща. Искрено се надявам", завърши  Илиана Раева.

Теодора Александрова.
"След като играх със

счупен крак, четири
месеца по-късно ми
направиха операция,
която беше много слож-

на. После никой от ан-

вежкия клуб в размер на 8 милиона евро.
"Нека изчакаме и видим как ще се раз-

вият нещата. Наслаждавам се на това, ко-
ето видях в тези 6 мача. Определено се
усеща, че нещо се е променило. Личи си
от начина, по който играчите се движат
на терена и си помагат един друг, от ма-
ниера, с който играят. Очевидно е, че Оле
прави нещо, за да накара футболистите
да играят с подобен стил. Естествено, по-
мага му и Майк Фелан (който бе и дълго-
годишен асистент на легендарния сър Алекс
Фъргюсън - б.р.)", анализира Димитър Бер-
батов сегашната ситуация в Манчестър
Юнайтед.

Като един от основните фаворити за
мениджърското кресло в английския гранд
е сочен Маурисио Почетино - настоящият
наставник на Тотнъм. Бербо има свое виж-
дане по темата: "Искам Почетино да остане
в Тотнъм. Това е малко егоистично от моя
страна, защото вече съм играл за "шпори-
те" и виждам как той си върши работата.
По-добре би било да остане, за да им по-
могне, а те на своя страна да го тласнат
напред в развитието му като треньор. В
света, в който живеем, всеки върви по свой
собствен път, но за момента си мисля, че
Тотнъм е правилното място за Почетино.
Ако Солскяер продължи да се справя по
същия начин, не мисля, че от Юнайтед ще
предложат поста на Почетино".ç

Шампионът Манчестър Сити разби у дома Уулвърхемптън с 3:0 в последната среща от
22-рия кръг на английската Висша лига. Габриел Жезус (10, 39 - дузпа, на снимката) и
автогол на Конър Коади (79) донесоха успеха на домакините срещу "вълците", които

миналата седмица шокираха Ливърпул (2:1) и го изхвърлиха от турнира за Купата на Англия.
В 19-ата минута "вълците" останаха в намален състав, след като Уили Боли получи директен

червен картон за грубо влизане в краката на Бернадро Силва. След 17-ия си успех за
сезона Манчестър Сити е втори с 53 точки - 4 по-малко от лидера Ливърпул

                                                                           Снимка Пресфото БТА
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05.05 Още от деня /п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок - информационна

програма с водещи Боряна Каме-
нова, Елисавета Гигова, Даниел
Михайлов и Илия Илиев

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

ционно предаване с водещи Ан-
на Ангелова, Александра Гюзеле-
ва, Михаил Заимов и Димитър
Стоянович

09.45 100% будни - предаване за здра-
вословен и съвременен живот с
водещи Мария Андонова и Сте-
фан А.Щерев

10.45 Спортисимо - спортно-развлека-
телно предаване/п/

11.15 Дързост и красота - тв филм
/4065 епизод/п/

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

слот
14.10 Телепазарен прозорец
14.30 Точица - анимационен филм
14.50 Сребристият жребец - анимаци-

онен филм
15.15 Сафарито на Скаут - тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Дързост и красота - тв филм

/4066 епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно - кулинар-

но предаване
17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо - спортно-развлека-

телно предаване
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня - коментарно преда-

ване
19.00 Стани богат - тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Хайка за вълци - тв филм /3

серия/
22.00 1992 - тв филм /6 епизод/(14)
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Викингите 4 - тв филм /6 епизод/

(16)
00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни - предаване за здра-

вословен лайфстайл/п/
02.20 1992 - тв филм /6 епизод/п/(14)
03.20 Библиотеката /п/
04.20 Викингите 4 - тв филм /6 епизод

/п/ (16)

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Малкото Пони: Приятелството е

магия" - анимация
06.30 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещ Антон Хеки-
мян

09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Алексан-
дър Кадиев

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

- сериал, с. 2, еп. 8
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сери-

ал, с. 4, еп. 25
16.00 Премиера: "Алиса в страната на

любовта" - сериал, с. 3, еп. 9
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ри-
зова

18.00 Премиера: "Опасни улици"- се-
риал, с. 12, еп. 50

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп. 80
21.00 Премиера: "Горчива любов" - се-

риал, еп. 11
22.30 "Шоуто на Слави"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Кости"- сериал, с. 10, еп. 18
01.00 "Дневниците на вампира" - сери-

ал, с. 8, еп. 6
01.50 "Преди обед" /п./ - токшоу
03.50 "Карбовски: Втори план" - доку-

ментална поредица
04.50 "Опасни улици"- сериал, с. 12,

еп. 26

bTV Action

05.00 "Супергърл" - сериал, с. 2, еп. 21
06.00 "Аватар: Легенда за Анк" - анима-

ция
08.00 "Твърде лично" - сериал, еп. 10
09.00 "Супергърл" - сериал, с. 2, еп. 21
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 6
11.00 "Хуберт и Щалер" - с. 2, еп. 1
12.00 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 2, еп. 14
13.00 "Херкулес и огненият кръг" - прик-

люченски, екшън, фентъзи (САЩ,
1994), режисьор - Дъг Лефлър,
актьори - Кевин Сорбо, Антъни
Куин, Стефани Барет и др.

15.00 "Синовете на анархията" - сери-
ал, с. 7, еп. 1

16.00 "Супергърл" - сериал, с. 2, еп. 22
17.00 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 2, еп. 15
18.00 Премиера: "Хуберт и Щалер" -

сериал, с. 2, еп. 2
19.00 Часът на супергероите: "Стрела-

та" - сериал, с. 5, еп. 7
20.00 Екшъв в 8: "Неизвестният" (пре-

миера) - сериал, еп. 7
21.00 bTV Новините
22.00 Леганес - Реал Мадрид (футбол

за Купата на краля)
00.30 "Животинско царство" - сериал,

с. 2, еп. 9
01.30 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 7
02.30 "Синовете на анархията" - сери-

ал, с. 7, еп. 1
03.30 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 2, еп. 15
04.30 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 2,

еп. 2

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филаделфия " - сери-
ал

07.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
08.00 "Модерно семейство" - сериал
09.00 "Шоуто на Слави"
10.00 "Големи топки" - комедия (САЩ,

2004), режисьор - Роусън Мар-
шъл Тънбър, актьори - Винс Вон,
Бен Стилър, Кристин Тейлър, Рип
Торн, Джъстин Лонг, Стивън Рут,
Джоел Дейдив Мур, Ханк Аза-
рия, Гари Коул, Джейсън Бейт-
ман, Алън Тюдик и др.

12.00 "Любимци" - сериал
13.00 "Приятели" - сериал
14.00 "Ало, ало" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сериал
17.00 "Комиците и приятели" - коме-

дийно шоу
18.00 "Любимци" - сериал
19.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
19.30 "Кое е това момиче" - сериал
20.00 "Новите съседи" - сериал
22.00 "Ало, ало" - сериал, с.5
23.00 "Приятели" - сериал, с. 8
00.00 "Големи топки" - комедия (САЩ,

2004), режисьор - Роусън Мар-
шъл Тънбър, актьори - Винс Вон,
Бен Стилър, Кристин Тейлър, Рип
Торн, Джъстин Лонг, Стивън Рут,
Джоел Дейдив Мур, Ханк Аза-
рия, Гари Коул, Джейсън Бейт-
ман, Алън Тюдик и др.

02.00 "Слънчева Филаделфия " - сери-
ал

03.00 "Майк и Моли" - сериал
04.00 "Приятели" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Дневниците на вампира" - сери-
ал

08.00 "Шаферки" - комедия, романтичен
(САЩ, 2011), режисьор - Пол
Фейг, актьори - Кристен Уиг, Те-
ри Крюз, Мая Рудолф, Майкъл
Хичкок, Кали Хоук, Роуз Бърни

10.45 "Дневниците на вампира" - сери-
ал, с. 8

13.00 "Хорът на момчетата" - драма,
музикален (Холандия, САЩ,
2014), режисьор - Франсоа Жи-
рар, а актьори - Дъстин Хоф-
ман, Кати Бейтс, Еди Изард, Ке-
вин Макхал, Джош Лукас, Дебра
Уингър,  Ерика Пичинини, Ривер
Александър и др.

15.00 "Зад решетките" - трилър (Кана-
да, 2006), режисьор - Скот Уи-
лямс, актьори - Паджет Брюс-
тър, Антонио Купо, Мег Роу, Ро-
бърт Уисден, Она Грауер и др.

16.45 "Сърцето на дракона: Силата на
огъня" - фентъзи (САЩ, 2017),
режисьор - Патрик Сивърен, ак-
тьори - Патрик Стюарт, Том Рис
Харис, Жасмин-Блис Бел, Там-
зин Мърчънт и др.

19.00 "Ударен от гръм" - семеен (САЩ,
2012), режисьор - Джон Уайт-
сел, актьори - Кевин Дюрант,
Тейлър Грей, Джим Белуши, Бран-
дън Т. Джаксън, Уилям Рагсдейл,
Ларами Док Шау, Тристин Мейс

21.00 "Легендата за Оз: Завръщането
на Дороти" - анимация (САЩ,
2013), режисьор: Дан Ст. Пиер

22.45 "Агора" -  драма, исторически,
приключенски, романтичен (САЩ,
Испания, 2009), режисьор - Але-
хандро Аменабар, актьори - Ос-
кар Айзък, Рейчъл Уайз, Макс
Мингела, Рупърт Евънс, Ошри
Коен и др.

01.15 "Игри на съзнанието" - трилър (Ка-
нада, 2006), режисьор - Тери Ин-
грам, актьори -  Александра Хол-
дън, Пол Джохансън, Стейси
Грант, Уанда Канън и др.

03.00 "Дневниците на вампира" - сери-
ал

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нощна смяна" - сериен филм, 2
сезон /п/

06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA

12.30 "Моят живот" - сериар, 2 сезон
13.30 "Остани с мен" (премиера) - се-

риен филм
15.00 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично

предаване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериар
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - ТВ шоу,

нов сезон
21.00 "Хавай 5-0" - сериал, 6 сезон
22.00 "София - Ден и Нощ" (премиера)

- риалити сериал
23.00 "Теория за големия взрив" - се-

риен филм, 10 сезон
23.30 Новините на NOVA
00.00 "Бегълци от бъдещето" (премие-

ра) - сериен филм
01.00 "Нощна смяна" - сериал, 2 сезон
02.00 "Докоснати от слънцето" - сери-

ен филм
03.00 "Ритъмът на мечтите" - сериал

Êèíî Íîâà

05.50 "В кадър"
06.20 "Убийства в Мидсъмър" - сериен

филм, сезон 12
08.20 "Магията на Коледа" - семеен

филм с уч. на Линди Бут, Пол
Макгилиън, Дерек Макграт /п/

10.40 "Пътешествие до края на света" -
приключенски филм с уч. на
Бенедикт Къмбърбач, Джаред Ха-
рис, Сам Нийл, Джейми Сайвс,
Ричард Маккейб, Виктория Ха-
милтън и др., I част

12.40 "Есенни сънища" - романтична
комедия с уч. на Джил Уагнър,
Колин Еглесфийлд, Даниел Бей-
кър, Бил Доу и др.

14.30 "Развален телефон" - драма с уч.
на Даян Кийтън, Мег Райън, Лиса
Кудроу, Уолтър Матау, Адам Ар-
кин, Клорис Личман и др.

16.30 "Зов за завръщане" - екшън с уч.
на Колин Фарел, Кейт Бекинсейл,
Джесика Бийл, Бил Най, Брайън
Кранстън, Бокем Уудбайн /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "От местопрестъплението" - се-
риал, сезон 12

21.00 "Договорът" - екшън с уч. на
Морган Фрийман, Джон Кюсак,
Бил Смитрович, Джейми Андер-
сън, Меган Додс и др.

23.00 "От местопрестъплението" - се-
риал, сезон 12 /п/

00.00 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, сезон 12 /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - сряда, 16 януари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

СССССтудено ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 9

ВОДОРАВНО: "Камерата". "Ирена". Маринович (Ан-
тон). Вес. Ванилин. "Водата". РИКАТ. Катоди. Ниво.
Асанова (Динара). Нен. Реноме. Ал. Бал. Димово.
Аме. Гара. Наварин. Па. "Атали". Акади. Радомир.
Талог. Василев (Орлин). Садило. Икира. Ак. "Мамут".
Девон. Ма. Кил. "Наталина". Колина (Пиерлуиджи).
"Орисани". Латина. Ибанес (Висенте). КАТ. Сирена.
ЕКА. "Долината". Отен. "Маримани". Арана (Томас).

ОТВЕСНО: "Тамарина гара". Аколада. Манивела.
Асимилатор. Терикон. Радикулит. Ли (Йонас). Рила.
Датолит. Нисим. Санитари. Амер. "Нанина". Тон. СЕМ.
Ливада. Аран. МАВ. Канонир. Ето. Ети (Уйлям). Ива-
нова (Мирела). Саварина. "Чичо Томовата колиба".
Дове (Хенрих). Акад. НИСА. Ор. Невада. Аралия. На-
нета. Нети. Амидол. Манекен. Каса. "Елен и гора".
Исана.

 bTV Cinema, "Агора" -  драма, исторически,
приключенски, романтичен, с Оскар Айзък, 
Рейчъл Уайз, Макс Мингела, Рупърт Евънс,

Ошри Коен и др. 22,45 ч.

Днес минималните температури ще
бъдат от около минус 8 в Югозападна
България до 1-2 градуса над нулата в
западната част на Дунавската равнина. Ще духа умерен и
временно силен западен вятър, който ще носи малко по-топла
въздушна маса. Облачността ще бъде променлива, а дневните
температури ще са от 3 до 10 градуса.

В четвъртък през нощта облачността ще намалее до незна-
чителна, а минималните температури ще бъдат от минус 4 до
плюс 2 градуса. През деня ще бъде слънчево с малко по-високи
от обичайните за януари температури, от 5 до 11 градуса.

В петък ще бъде още малко по-меко, с дневни температури
от 6 до 12 градуса и минимални около нулата. Вятърът за крат-
ко ще се ориентира от югозапад, а впоследствие - отново от
запад, слаб до умерен. Денят ще започне с незначителна об-
лачност, която ще се увеличава от запад.
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Българинът излиза днес около 9,30 часа срещу Пабло Куевас в двубой от втория
кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис

:

Íàêðàòêî
Треньорът на ЦСКА
Нестор Ел Маестро
не се отказа

от никого и взе за лагера в
Испания всички 25 футбо-
листи, които участваха в
последната тренировка на
тима, проведена вчера
сутринта. Към отбора в
Марбея ще се присъедини и
Жеферсон Телес. "Червени-
те" заминаха за Малага,
където ще се подготвят до
29 януари. Там ЦСКА ще
изиграе 4 контроли - срещу
германския Бохум (16
януари), унгарския Академия
Пушкаш (20 януари),
китайския Шанхай Шенхуа
(23 януари) и чешкия
Виктория Пилзен (28
януари).

Световният №1 Новак
Джокович започна
атаката

към седма титла в Австра-
лия с чиста победа.
Сърбинът, поставен под №1
в схемата, се наложи с 6:3,
6:2, 6:2 над квалификанта
от САЩ Мичел Крюгер след
малко повече от два часа
игра. Във втория кръг на
Джокович му предстои
много сериозно изпитание -
сблъсък с Жо-Вилфред
Цонга. Двамата играха на
финала в Австралия през
2008 година, когато
Джокович се поздрави с
успеха и спечели първата
от 14-те си титли от
Големия шлем.

Водачката в световната
ранглиста по тенис при
дамите

Симона Халеп се класира
трудно за втория кръг на
Откритото първенство на
Австралия. На старта на
турнира румънката спечели
с 6:7(2), 6:4, 6:2 срещу
естонката Кая Канепи.

Григор Димитров започ-
на отлично участието си
на Откритото първенство
на Австралия по тенис
след победа над опитния
сърбин Янко Типсаревич.
Днес най-рано в 9,30 часа
27-годишният българинът
ще се изправи срещу
уругваеца Пабло Куевас в
мач от втория кръг. Хас-
ковлията и Куевас ще
играят в последния мач от
програмата на корт №3, а
преди това ще има три
двубоя.

Григор коментира пред
Sportal.bg отказването на
Анди Мъри, което в няка-
къв момент през следва-
щите години ще бъде
последвано от оттегляне и
на другите най-успешни
тенисисти на последното
десетилетие - Роджър
Федерер, Рафаел Надал и
Новак Джокович. Според
Димитров това може да
открие някои възможности
за него и играчите от
неговото поколение.
"Много е странно, наисти-
на. С Мъри в началото
играехме доста често.
Може да се каже, че бях в
неговата ера. Имах победи
над Мъри. Изведнъж да се
откаже. Беше очаквано
като цяло, защото той
имаше много проблеми.
Преди две седмици, когато

бяхме в Бризбейн, вече-
ряхме заедно. Онзи ден
тренирах с него. Когато
сложиш край на нещо,
започваш нещо друго.
Това му пожелах, казах
му, че започва един друг
живот", сподели полуфина-
листът на Откритото
първенство на Австралия
през 2017 г.

"Времената се проме-
нят, играчите се променят,
поколенията се менят.
Малко помалко тенисът
ще загуби тези лица, но
за сметка на това идват
други. Това е още по-
окуражаващо за играчи,

които са около моята
възраст. Нещата стават
още по-апетитни, по-
различни", заяви Гришо
относно бъдещата ситуа-
ция в тениса.

Той говори и за новия
турнир ATP Cup, чието
първо издание ще е в
началото на следващата
година. Отборното първен-
ство ще е нещо като мини
световно, като участници-
те ще бъдат определяни
от класирането на най-
добрия тенисист във всяка
държава. Към днешна
дата Димитров класира
България, а той изрази
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желание да участва.
Григор още не знае как
ще изглежда този турнир
и не влезе в детайли за
състава на България.

"Не знам какво ще се
прави. Опитвам се да го
преосмисля. Нека видим.
Аз лично не съм фен на
големите промени в
тениса като цяло. Хубаво
е някои неща да се про-
менят, но традициите са
важни за мен. Надявам
се, че този турнир ще
допринесе за нещо поло-
жително, след като игра-
чите са го одобрили",
смята Григор Димитров. ç

Бившият номер 1 в световната ранглиста по тенис Анди Мъри се сбогува с Открито първенство на Австралия.
Шотландецът приключи участието си в Мелбърн след изключителен петсетов мач срещу Роберто Баутиста Агут.
Испанецът спечели след 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 6:2. 31-годишният Мъри бе изпратен подобаващо от местната публика

Наставникът на Левски Слави-
ша Стоянович е променил изцяло
подхода си към играчите на "сини-
те". Специалистът затегнал много
дисциплината в тима, като футбо-
листите вече плащат глоби при за-
къснение от минута за обяд, вече-
ря или тренировка. Освен това иг-
рачите нямат право да се разхож-
дат по къси панталони и джапан-
ки, когато отиват в ресторанта.
Най-голямата звезда в тима Габ-
риел Обертан буквално пък е ти-
чал след автобуса на "сините", ин-
формира Sportal.bg. Бившият иг-
рач на Манчестър Юнайтед закъс-
нял за тръгването на рейса за тре-
нировката, тъй като чакал на греш-
но място пред първия хотел на сто-
личани. Така в часа на тръгване
Стоянович наредил на шофьора да
тръгва, въпреки че Обертан не е
вътре. В този миг френският фут-
болист забелязал автобуса и
спринтирал близо километър до
тренировъчните терени, за да бъ-
да на линия за старта на занима-
нието, докато останалите му съот-
борници наблюдавали учудени през
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прозореца.
Обертан пристигнал на време

и веднага се извинил на Стояно-
вич, като обявил, че повече няма
да допуска такава грешка. Още на
първото занимание за 2019 годи-
на треньорът на "сините" обявил
пред отбора, че променя начина
си на поведение, след като през
есента говорил лично с повечето
от играчите, и то с добро, но не
получавал същото в замяна. Как-
то е известно, от началото на го-
дината, треньорът действа със за-
виден замах, като не взе на лаге-
ра Божидар Митрев, Мартин По-
лачек, Ривалдиньо, Филипе Наши-
менто, Луан Виана и Аймен Бела-
ид, въпреки че повечето имат дъл-
госрочни договори с клуба.

Първата контрола на Левски в
Кипър е на 19 януари срещу УФА
(Русия). След това следват двубо-
ите: срещу Хенан (Китай) на 25
януари, Висла Плоцк (Полша) - 30
януари, Урал (Русия) на 2 февруа-
ри, Судува (Литва) на 5 февруари
и Чукарички (Сърбия) на 8 февру-
ари.ç

Олимпийската шампионка Микаел Шифрин (САЩ) спечели гигантския слалом от Световната купа по ски-
алпийски дисциплини, в италианския зимен център Кронплац. Така Шифрин записа 10-а победа за сезона, с
което се доближи до рекорда за всички времена от 14 успеха в една кампания на швейцарската легенда

Френи Шнайдер през 1988/1989. Това е 53-та победа в кариерата на Шифрин за Световната купа.
                                                                                                   Снимка Пресфото БТА


