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Ще подкрепим заявения вот на недоверие срещу правителството. Това каза зам.-
председателят на ПГ на ДПС Йордан Цонев пред журналисти след консултациите с
БСП за вота на недоверие, предаде "Фокус". "Най-съществената причина е, че е
налице водна криза в Перник и в други райони на страната. Има криза и с отпадъци-
те. Третата причина е, че нашата управленска програма се базира на екологичните
принципи", заяви още Цонев. Според него политиката в сферата на водите, в сферата
на отпадъците, която води управляващата коалиция, най-меко казано, е хаотична.  ç
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страната има сериозни екологични проблеми и
престъпно предизвикано безводие, които съз-
дават реална обстановка за хуманитарна криза.
Достъпът до питейна вода и чист въздух са
базисна човешка необходимост. Затова управ-

Ìúòíà âëàñò, ìúòíà
âîäà, ìúòåí âúçäóõÂîäíà êðèçà
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Ïóëåâ ùå ñå áèå çà
ñâåòîâíàòà òèòëà
â Èñòàíáóë

Руският президент Вла-
димир Путин се срещна
вчера с работната група,
която ще подготви пред-
ложения за промени в
конституцията на Русия.
Той подписа в сряда раз-
пореждане за създаване
на такава група и утвър-
ди състава й. Тя се със-
тои от 75-има политици,
законодатели, учени и
обществени дейци. В
посланието си към Фе-
дералното събрание Пу-
тин предложи да бъдат
внесени поправки в кон-
ституцията, включително
да се предостави на Дър-
жавната дума правото да
утвърждава кандидатури-
те за министър-предсе-
дател, вицепремиери и
министри.  ç

Мачът между Кубрат Пу-
лев и Антъни Джошуа ве-
че е факт. Кобрата ще
се боксира за светов-
ната титла в тежка ка-
тегория на Международ-
ната боксова федерация
(IBF) през месец май в
Истанбул. Двубоят ще
бъде на клубния стади-
он на турския гранд Бе-
шикташ - "Водафон Аре-
на", като допълнително
ще бъде обявена и офи-
циалната дата, съобща-
ва bTV. Така за трети път
в рамките на шест го-
дини Кобрата ще има
шанс да стане световен
шампион. През 2014 г.
той загуби от украинеца
Владимир Кличко в Хам-
бург.

Ïóòèí îáñúæäà
ïðîìåíèòå â
êîíñòèòóöèÿòà

ъзникна още един сериозен проблем
във ВиК сектора. От вчера Шумен,
Търговище, Велики Преслав, селата
Белокопитово, Дивдядово и Панайот
Волово са на воден режим. Не се знае
кога ще се пусне водата. Всичко това е
в резултат на некадърното управление
на ВиК-Шумен, което е под шапката на
Министерството на регионалното
развитие. Това заяви народният предс-
тавител от БСП Иван Иванов пред
журналисти в парламента.

По думите му ВиК-Шумен е фалира-

Â Ïåðíèê çà „Ñòîìàíà“ è ÒÅÖ „Ðåïóáëèêà“ âîäàòà å ñòðóâàëà
13 ñòîòèíêè, à çà ãðàæäàíèòå ïî 2 ëåâà çà êóáèê

ло, а шуменци ще останат най-малко
четири дни без вода заради отстранява-
нето на тежки аварии по централния
водопровод, идващ от язовир "Тича".

Също вчера при гледането на мярка-
та за неотклонение на ексминистър
Нено Димов от прокуратурата разкриха,
че цената, на която "Стомана"-Перник
и ТЕЦ  "Република" са купували вода, е
13 ст. за един кубичен метър, докато
гражданите са плащали над 2 лв. за
същото количество. Тази разлика е
акумулирала загуба за държавата. < 2, 3

и в Шумен

ÂÂ

Корупцията и върховен-
ството на закона са най-
големите проблеми
на управлението

Въпреки хвалбите на правителс-
твото с инвестициите в пътища и
реалният бизнес, и институциите от-
читат, че лошата инфраструктура
продължава да пречи на развитието
на икономиката в България Произ-
водителността на българската ико-
номика остава ниска при засилва-
щи се проблеми на пазара на труда.
Бизнес средата продължава да е из-
пълнена със спънки, голямо пре-
пятствие пред икономическия рас-
теж е състоянието на инфраструк-
турата, а качеството на въздуха ос-
тава проблем. Легалният бизнес
продължава да се конкурира с този
в сивия сектор. Това са част от из-
водите на Европейската банка за
възстановяване и развитие, оповес-
тени заедно с новата й петгодишна
стратегия за България до 2025 г.
До момента институцията е инвес-
тирала в българската икономика 4
млрд. евро. Посочва се, че според
данни на Световната банка коруп-
цията и върховенството на закона
са най-големите проблеми на управ-
лението в България.

Ðàçáèòèòå
ïúòèùà ïðå÷àò
íà èêîíîìèêàòà
íà Áúëãàðèÿ

ÅÁÂÐ:

< 4 Снимка Пресфото БТА

Хасково. Временно изпълняващият длъжността председател на БФС Михаил
Касабов награди  футболистите от школа "Слънце" с топки и екипи. На снимка-
та: Касабов връчва топки на петокласника Михаел Ангелов, който е носител на
наградата "Спортен Икар" за миналата година. < 21

ляващите трябва да поемат отговорност и ангажимент
да не се допускат злоупотреби. Но криминалните схеми,
които безочливо въртят управляващите с водата, още-
тяват тежко българския народ. Опасни хуманитарни кри-
зи, каквато в момента се преживява в Перник (а вече и
в Шумен), очевидно не притесняват властта. ,,Заменка-
та" на задържания министър Нено Димов с Ревизоро ще
разреши ли безпрецедентната ситуация в Перник? Не,
защото тя бе допусната след неефективен контрол и
липса на адекватни решения. Министърът се смени, но
моделът не!

След абсолютното безхаберие на правителството в
управлението на водата, което остави перничани на су-
хо, властта и алчността на бизнеса отне на хората и
въздуха. България е от държавите с най-мръсен въздух -
в пъти над нормите. Някои български градове стоят в
челните негативни класации в европейски и даже све-
товен мащаб. Българите живеят най-кратко в Европа,
несъмнено една от причините е изключително мръсната
и нездравословна среда. Броят на болните от астма
българи е над 400 000. Хуманитарните безхаберници в
лицето на управляващите всеки ден обричат хиляди бъл-
гарски деца да носят инхалатори вместо играчки. 30 на
сто от случаите на детска астма се дължат на мръсния
въздух, сочат европейските проучвания. Ако това не е
престъпление към народа, кое е!?

Оставката и арестът на министър Димов предполагат,
че той поема вината за безводието в Перник, но кой ще
поеме вината за мръсния въздух и криминално внесения
боклук от Италия, който се изгаря и трови въздуха. В
София проблемът с мръсния въздух става все по-тежък,
но кметицата на двумилионния град не взима адекватни
мерки. Кризисният пиар и арестът ще отклонят ли внима-
нието от силно задълбочаващите се проблеми. Все още
не е ясно каква е степента на отговорност на бившия
областен управител на Перник, на министъра и замест-
ник-министъра на регионалното развитие, а и на премие-
ра Борисов, който е на върха на властта от 10 години.
Мътната вода размъти и управлението. То загуби легитим-
ността си, защото се оказа неспособно да осигури нор-
мален екологичен живот за хората.
Тереза ПЕТРОВА
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Апелативният специали-
зиран съд решава дали
бившият екоминистър
Нено Димов ще остане за
постоянно в ареста. Пър-
вата съдебна инстанция
наложи на Димов най-
тежката мярка за неоткло-
нение. Той беше обвинен в
умишлена безстопанстве-
ност заради водната криза
в Перник, припомня Би Ти
Ви. Прокуратурата разп-
ространи документи и
разпити по разследването
за водната криза. Събра-
ните доказателства са 59
тома, а съдът прие, че има
достатъчно данни досегаш-
ният министър на околна-
та среда и водите да е
съпричастен с кризата с
водата, както и че може
да извърши друго престъп-
ление, ако бъде пуснат.
Обвинението сега разкри
откъде идва щетата от 11
млн. лв., която е нанесена
на страната от Димов.
Прокуратурата твърди, че

цената, на която "Стома-
на"  Перник и ТЕЦ  "Ре-
публика" са купували
вода, е 13 ст. за един
кубичен метър, докато
гражданите са плащали
над 2 лв. за същото
количество.

Тази разлика е акуму-
лирала загуба за държа-
вата. Защитата представи
няколко документа, от
които ставало ясно, че
екоминистърът е делеги-
рал права за управление
на водите на заместника
си, съобщи БТА. Прокура-
турата обаче твърди, че
Димов е знаел какви са
наличностите в язовира,
още повече че водата
рязко е започнала да
намалява и въпреки това
утвърждавал графици за
отпускане на вода. Обви-
нението обоснова тезата
си, че Димов е бил отго-
ворен за управлението на
водните ресурси, с разпи-
тите на редица свидетели,

ÂËÀÑÒÒÀ

Ãðàæäàíèòå ïëàùàëè ïî 2 ëâ.
çà êóáèê îò ñúùèÿ ðåñóðñ

Борисов нареди
изготвяне на доклади
за боклука и работата
на ВЕЦ-овете
Премиерът Бойко Борисов
поиска да се направи
проверка и да се спрат
всички ВЕЦ-ове, които
ползват питейна вода, и да
бъде наложен временен
мораториум върху вноса на
боклук в страната. Задачи-
те той даде на правителст-
веното заседание  на
трима министри - регио-
налният Петя Аврамова,
енергийният Теменужка
Петкова и на околната
среда и водите Емил
Димитров - Ревизоро. До
другата сряда още две
задачи давам. Първата -
внос и износ на боклук,
има брюкселски директиви,
да се види какъв морато-
риум можем да сложим
временно, за да сме
сигурни, че това, което е
писано в документите,
влиза у нас, каза той.
"Всички ВЕЦ-ове, които
ползват питейна вода, на
първо място питейната
вода, на второ - производ-
ството на ток. Много е
важно за енергетиката,
водната енергия е най-
изгодна, но не може да е
за сметка на питейната
вода, обясни Борисов.
Накрая посочи: "Тримата
министри да го подготвите
за следващата сряда".

Около 9500 общо са
издадените болнични
около Коледа и Нова
година
Около 9500 общо са
издадените болнични
листове с начална дата в
три работни дни около
коледно-новогодишните
празници, съобщават от
НОИ. Няма нарастване в
броя на издадените
болнични листове с
начална дата на 23, 27 и
30 декември 2019 г., сочат
данните на Националния
осигурителен институт.
Данните се отнасят само
за първичните болнични
листове. Изключени са
болничните листове с
диагноза, имаща отноше-
ние към онкологични
заболявания. Това бяха
работните дни около
коледно-новогодишните
празници и болнични
листове до 14 дни с тези
начални дати биха позво-
лили "сливане" на почивни
дни. На 23 декември са
издадени 2806 първични
болнични листове, на 27
декември - 3296, на 30
декември - 3341. Броят на
издадените болнични
листове на тези дати е
много по-нисък в сравне-
ние с броя на издадените
болнични листове през
други работни дни на
декември, например
понеделниците 2, 9 и 16
декември, когато броят им
е съответно 12 638, 12
710 и 10 559.

Îáâèíåíèåòî íà Íåíî Äèìîâ:
"Ñòîìàíà" - Ïåðíèê å êóïóâàëà
âîäà çà 13 ñò. çà êóáèê

:
Íàêðàòêî

Âåæäè Ðàøèäîâ ïðåäëàãà äà ñå îòïå÷àòà þáèëåéíî
èçäàíèå íà ðîìàíà "Ïîä èãîòî"

сред които и зам.-минист-
ри. И така прокуратурата
стигна до извода, че ако
е подавана вода само на
хората, а не и на завод
"Стомана" и "Топлофика-

Председателят на парламен-
тарната Комисия по културата и
медиите Вежди Рашидов предла-
га през 2020 г., когато се навър-
шват 170 години от рождението
на патриарха на българската ли-
тература Иван Вазов, да се от-
печата юбилейно издание на ро-
мана "Под игото", съобщиха от
комисията.

Той споделя своята инициа-
тива в писмо до ръководството
на Съюза на българските писа-
тели, съобщи Епицентър.бг.

Вярвам, че Съюзът на българ-
ските писатели ще подкрепи иде-
ята като израз на дълбоко приз-
нание към великото дело на един

Главният прокурор Иван Гешев
възложи на Държавна агенция
"Национална сигурност" и на Глав-
на дирекция "Национална поли-
ция" съвместно да извършат про-
верка на комплексните и значи-
ми язовири на територията на ця-
лата страна, съобщиха от прес-
центъра на прокуратурата.

Проверката следва да изясни
какво е актуалното състояние на
водния обем в язовирите и на-

Èâàí Ãåøåâ íàðåäè ïðîâåðêà íà ÿçîâèðèòå
â öÿëàòà ñòðàíà

лице ли са язовири, чиито воден
обем е под съответния оптима-
лен размер, който да гарантира
осигуряване на питейно-битово-
то водоснабдяване на граждани-
те.

Указано е след извършване на
проверката да бъде предоставе-
на обобщена справка за всеки
един от проверяваните язовири.
В случай че в хода на проверка-
та се съберат данни за извърше-

изключителен писател.
Убеден съм също така, че ще

се намерят и спомоществовате-
ли за благородната кауза.

Романът "Под игото" е не са-
мо еталон в българската лите-
ратура, но и отдавна се е пре-
върнал в световна класика, ко-
ментира Рашидов.

Председателят на Съюза на
българските писатели Боян Ан-
гелов приветства инициативата
на Вежди Рашидов.

Както е известно, Иван Ва-
зов е бил почетен председател
на писателския съюз и в архива
и до днес се пазят протоколите
от избирането му на този пост.ççççç

но престъпление от общ харак-
тер, материалите от проверката
ще бъдат изпратени на съответ-
ните компетентни прокуратури за
вземане на отношение.

В допълнение в отдел "Над-
зор за законност" при Върховна
административна прокуратура се
извършва проверка по спазване
разпоредбите на Закона за во-
дите относно състоянието на язо-
вир "Бели Искър".ççççç

ция", щяло да има и
печалба за ВиК. Според
прокурора по делото, ако
е на свобода, бившият
министър щял да повлияе
на свидетели.ççççç
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"Хиляди хора с уврежда-
ния останаха без право на
личен асистент, социален
асистент и домашен по-
мощник заради безхабери-
ето на управляващите,
които не осигуриха навре-
менно финансиране", заяви
народният представител от
ПГ на "БСП за България"
Георги Гьоков. Той припом-
ни, че след приключване
на операция "Независим
живот" по Оперативна
програма "Развитие на
човешките ресурси", с
която се предоставяха
социалните услуги "личен
асистент" и "домашен
помощник", от месец юли
2017 г., социални услуги в
домашна среда са обезпе-
чавани със средства вече
от държавния бюджет.
"Така по общини се създа-
де възможност  да се
сключат договори за
продължаване на услугите,

Êîé å âèíîâåí è êàê ùå ïîíåñå îòãîâîðíîñòòà ñè,
çàïèòà íàðîäíèÿò ïðåäñòàâèòåë Ãåîðãè Ãüîêîâ

Ñîöèàëèñò: Õèëÿäè õîðà ñ óâðåæäàíèÿ
îñòàíàõà áåç ëè÷åí àñèñòåíò

Събития
” 395 г. - Римската
империя е поделена
между синовете на
император Теодосий I
на Източна, с владе-
тел Аркадий, и Запад-
на с владетел Флавий
Хонорий.
” 1773 г. - Английският
капитан Джеймс Кук
става първият мореп-
лавател, пресякъл
Южния полярен кръг.
” 1793 г. - Конвентът
на Франция гласува
да бъде екзекутиран
крал Луи XVI.
” 1819 г. - Симон
Боливар обявява
Колумбия за самосто-
ятелна република.
” 1878 г. - Руско-
турска война (1877-
1878): битката при
Пловдив открива пътя
за руско настъпление
към Цариград; освобо-
дени са Ямбол и
Сливен.
” 1945 г. - Втората
световна война:
Червената армия
влиза във Варшава.
” 1969 г. - "Бийтълс"
пускат на пазара
албума си Yellow
Submarine (Жълта
подводница).
” 2003 г. - В Черно
море близо до българ-
ското крайбрежие е
открит кораб, проле-
жал на дъното 2400
години.

Родени
” 1820 г. - Ан Бронте,
британска писателка
” 1847 г. - Николай
Жуковски, руски учен
” 1860 г. - Георги
Вазов, български
генерал, брат на
поета Иван Вазов
” 1880 г. - Мак Сенет,
американски актьор
” 1899 г. - Ал Капоне,
американски гангстер
” 1942 г. - Мохамед
Али, американски
боксьор
” 1952 г. - Иля Проко-
пов, български исто-
рик

Починали
” 1371 г. - Иван Алек-
сандър, цар на Бълга-
рия
” 1893 г. - Ръдърфорд
Хейс, 19-и президент
на САЩ
” 1961 г. - Патрис
Лумумба, първи ми-
нистър-председател на
Конго
” 1978 г. - Атанас
Далчев, български
поет
” 2008 г. - Боби Фи-
шер, американски
шахматист

"За пореден път се зат-
върди тенденцията, че това
правителство ражда криза
след криза и се опитва с
необичайни мерки, в случая
- арестуването на действащ
министър на работното му
място, да  запуши пробой-
ните, от които шурти вече
не вода, а само мръсотия".
Това заяви народният пред-
ставител от ПГ "БСП за Бъл-
гария" Иван Иванов пред
"Канал 3". Той сподели, че
БСП няма очаквания от но-
вия министър,  защото мяс-
тото му не е там. "Най-пра-
вилното решение, за да мо-
же да се излезе от тази пра-
вителствена криза, беше
правителството да подаде

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ Íà òîçè äåí

:

"Директният трансфер на
историята към политика во-
ди до подмяна на истори-

Åâðîäåïóòàò îò ÁÑÏ êðèòèêóâà àíòèðóñêàòà ðåçîëþöèÿ,
ïîäìåíÿùà èñòîðèÿòà íà Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà

ÂèÊ äðóæåñòâàòà ñå ïðåâúðíàõà â ïàðòèéíè êàñè,
àëàðìèðàò îò ëåâèöàòà

ческата истина и директно
към реваншизъм, който ве-
че е видим в много евро-
пейски страни. Той оправ-
дава престъпленията срещу
човечеството, които нациз-
мът извърши. Насърчава и
зараждането на неонациз-
ма, на който ние в Европа
категорично трябва да се
противопоставим", заяви
Петър Витанов в Страсбург.

Изказването на ръково-
дителя на Делегацията на
българските социалисти  в
ЕП е по повод разарилата
се сериозна дискусия в пос-
ледните месеци след прие-
мане на резолюция на Пар-

ламента за значението на
европейската историческа
памет за бъдещето на Ев-
ропа (септември 2019 г.).
Там като основна причина
и виновник за Втората све-
товна война е обявен пак-
тът Рибентроп-Молотов, а
комунизмът и нацизмът са
приравнени.

"В Резолюцията изобщо
не се споменават думите
фашизъм, антифашизъм и
антифашистка съпротива.
Да, ние не трябва да отри-
чаме пагубния ефект на
Пакта от 39-а година, но не
бива да игнорираме изця-
ло историческите факти ка-

то сключените съглашател-
ски споразумения между
нацистка Германия и Вели-
кобритания, Франция, Да-
ния, Полша, Литва, Латвия,
Естония, както и позорно-
то Мюнхенско споразуме-
ние, предопределящо по-на-
татъшната агресия на Хит-
лер.

Пренаписвайки история-
та си, нанасяме удар върху
собствената си достовер-
ност. Нещата тук не опират
до руската пропаганда, а до
нас самите, до нашите раз-
бирания и до това какво ос-
тавяме на следващите поко-
ления", подчерта Витанов. ç

Петър Витанов

Иван Иванов

оставка. Надяваме се тя да
не прерасне и в парламен-
тарна, а нашият вот на не-
доверие да бъде подкрепен
и да се сложи край на тази
агония", каза още Иванов.

Според депутата от ле-
вицата причините за водна-
та криза са комплексни, а
отговорност носят няколко
министерства. "През послед-
ните 10 години, с кратки па-
узи, Министерството на
околната среда и водите и
Регионалното министерство
са управлявани от ГЕРБ или
техните коалиционни парт-
ньори. Смениха се редица
министри и резултатът е на-
лице. Перник не е изолиран
случай - предстоят ни подоб-

ни неприятни ситуации в ре-
дица градове в страната. То-
ва е резултат от многого-
дишно безхаберие и безс-
топанственост. Действията
на прокуратурата го дока-
заха", заяви той. За Иванов
единственият изход от кри-

зисната ситуация е да бъде
гласуван вотът на недоверие
другата седмица и да дой-
дат тези, които са в състоя-
ние да дадат решение на те-
зи проблеми.

Иван Иванов алармира,
че сме свидетели на едно бе-
зобразно и партийно управ-
ление на ВиК сектора: "В
последните години ВиК дру-
жествата се превърнаха в
партийни каси, от които се
източват средства. Сега те
стигнаха до фалит и до със-
тояние, в което не могат да
кандидатстват за европейс-
ко финансиране", заяви той.
Според него целенасочено
се е крила информация за
ситуацията в Перник  през
месеците преди местните из-
бори  в опит да ги спечели
кандидатът на ГЕРБ. ç

без да се променя обхва-
тът на потребителите. Но
отпускането на средства за
продължаване на програ-
мата винаги бе съпроводе-
но с неяснота, несигурност
и прекъсване на предоста-
вяне на услугите", уточни
Гьоков.

Народният представи-
тел от левицата акцентира,
че в края на миналата
година, на всички срещи с
общините и на всички
въпроси от народни предс-

тавители, общини и заин-
тересовани лица, от МТСП
и Агенцията за социално
подпомагане се е твърдя-
ло, че в бюджета на
министерството за 2020
година са предвидени
средства за продължаване
на финансирането на
услугите "личен асистент" и
"домашен помощник". "Но
годината си изтече и
отново прекъсване и
пълна неяснота по отноше-
ние на това какво ще се

случва по предоставяне на
тези услуги от общините и
тяхното финансиране.
Общините отново не знаят
как да реагират", категори-
чен е Гьоков. Той подчерта,
че заради това всички
договори с потребителите,
които ползват услугите, и
с лицата, които ги предос-
тавят, като "лични асистен-
ти" и "домашни помощни-
ци" трябва вече да са
прекратени, считано от
01.01.2020 г.

"Кой е виновен за
създадената за пореден
път неприемлива ситуация?
И как ще понесе отговор-
ност за това? Ще бъде ли
въобще осигурено финан-
сиране за продължаване
на финансирането на
услугите "личен асистент" и
"домашен помощник",
предоставяни от общините?
И кога?", попита депутатът
от левицата. ç
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Äúðæàâàòà íàëÿ 1 ìëðä. ëåâà çà ÂèÊ ìåãàõîëäèíã,
áåç äà å ÿñíî êàê ùå ñå õàð÷àò ïàðèòå

Правителството учредя-
ва свой ВиК холдинг под
шапката на Регионалното
министерство, в който ще
влязат всички досегашни
държавни акции от водни
компании, а бюджетът ще
осигури 1 милиард лева
за изграждане и ремонт
на водоснабдителна и
канализационна инфраст-
руктура. Съобщението
направи вчера  министър-
председателят Бойко
Борисов в началото на
правителственото заседа-
ние. Идеята си той ланси-
ра в края на декември, в
разгара на проверките за
водната криза в Перник, с
мотива, че чрез такъв
холдинг ще може по-
добре да се контролира
инфраструктурата и да се
правят ремонти и рехаби-
литация на водопроводна-
та мрежа. Създаването на
поредния държавен мега-
холдинг става две години
след като правителството
в спешен порядък стъкми
друга подобна структура -
Държавно предприятие
"Управление и стопанисва-
не на язовири". Правител-
ството наля в него 500
млн. лв. за аварийни
ремонти на язовири, но
предприятието все още не

Âñè÷êè êðàæáè âúâ ÂèÊ äðóæåñòâàòà è
íåïðàâèëíî óïðàâëåíèå ùå áúäàò çàìåòåíè
è îòãîâîðíîñò íÿìà äà ñå ïîíåñå îò
íèêîãî, êîìåíòèðàõà îò ëåâèöàòà

е започнало нито един
такъв ремонт, за сметка
на това обаче си купува
автомобили, коментира
Медиапул.

В момента в страната
има 66 ВиК дружества,
сочат данните на Комиси-
ята за енергийно и водно
регулиране. От тях изцяло
държавни са 14 компании,
в 16 държавата притежа-
ва 51 на сто, останалият
дял е общински, но 26 от
водните оператори са с
изцяло общинска собстве-
ност, 2 са общинско-
частни, а осем са изцяло
частни. Така по-голямата
част от сектора на прак-
тика остава извън обхвата
на обявяваните сега на
пожар от Борисов мерки
за ремонт на инфраструк-
турата и спиране на
течовете, за да се гаран-
тира питейната вода за
населението.

"Това е дискриминация
спрямо общинските и
частните ВиК", коментира
решението за държавен
ВиК холдинг Асен Личев,
бивш шеф на дирекция
"Води" в Министерството
на околната среда и
водите". "Кой ще ги подпо-
мага тях за намаляване
на загубите и подобрява-

Основен фактор за нараства-
нето на цените на свинското ме-
со в Европейския съюз, а оттам
и в България е засиленото тър-
сене от Китай. Най-големия пот-
ребител на свинско месо в све-
товен мащаб е Китай, чието по-
головие от свине е засегнато от
АЧС. Избухването на африканс-
ката чума по свинете в Азия оказ-
ва силно влияние върху пазари-
те на месо, съобщават от Аграр-
ното министерство.

По данни на Системата за аг-
ропазарна информация (САПИ) за

Âëàñòòà íàìåðè âèíîâíèê çà ñêúïîòî ñâèíñêî ìåñî ó íàñ
пазара на свинско месо у нас за
2019 г. средната изкупна цена е
2,82 лв./кг живо тегло. Наблю-
дава се покачване на ценовите
стойности, под влияние на раз-
витието на европейския пазар,
както и вследствие на негатив-
ния ефект от възникването на ог-
нища на африканска чума по сви-
нете в България. Това съобщиха
от пресцентъра на Министерст-
вото на земеделието, храните и
горите.

По-чувствително е покачване-
то на средните изкупни цени на

угоени прасета в последните 2
месеца на 2019 г. Покачването
на цената през декември 2019 г.
достига до 32,1% спрямо цената
през декември 2018 г. Стойнос-
тите варират за различните об-
ласти, като по-слабо изразено е
в Благоевград и Кюстендил, нап-
ример, с 4,9%, докато в Кърджа-
ли достига 43,4%.

В краткосрочен план, значи-
телното увеличение на търсене-
то на месо в Китай се очаква да
доведе до пренасочване на тър-
говията към Китай, особено за

Антикорупционният фонд
(АКФ) осъди Българската
агенция по безопасност на
храните (БАБХ) да предоста-
ви информация за отчетени-
те месечни количества обез-
вредени животински отпадъ-
ци и месечните суми, изпла-
тени от институцията на фир-
мите с инсинератори - "Син
кръст" ЕООД и "Еко БГ - СЖП"
ЕООД. До решението на Ад-
министративния съд в София
се стигна след жалба на АКФ,
породена от отказа на БАБХ
да предостави данните. Спо-
ред съда липсват каквито и
да било мотиви, обоснова-
ващи твърденията на БАБХ,
че исканата информация,
представлява търговска тай-
на и разкриването й би до-
вело до нелоялна конкурен-
ция. От АКФ подчертават, че
от Агенцията по храните са
нарушили Закона за достъп
до обществената информа-
ция, като "изобщо не са из-
вършили преценка за нали-
чие на надделяващ общест-
вен интерес".

"Съдът приема, че напъл-
но "незаконосъобразно" и
"недопустимо" БАБХ са изис-
кали от заявителя да доказ-
ва надделяващ обществен
интерес. Съдът е категори-
чен, че от БАБХ изобщо не е
трябвало да искат съгласие
за разкриване на информа-
цията от фирмите с инсине-
ратори, а първо е следвало
да направят преценка за на-
личие на надделяващ общес-
твен интерес, защото ако та-
къв е налице, съгласието на
фирмите изпълнители е без
значение и достъп трябва да
се предостави", пише АКФ в
писмо до медиите.

До делото се стигна след
разследване на Генка Шике-
рова от август 2019 г., в ко-
ето се разкриват множество
данни за нарушения на За-
кона за обществените поръч-
ки, в резултат на което неп-
равомерно са разходвани 30
млн. лева през 2018-2019 г.
и са сключени договори за
още 30 млн. лв. за 2020 г.,
мотивирани с извънредната
и усложнена епизоотична об-
становка заради чумата по
дребните преживни животни,
африканската чума по сви-
нете и птичия грип. В мо-
мента в БАБХ тече проверка
на Агенцията за държавна
финансова инспекция, започ-
нала по сигнал на АКФ.ç

Ñúäúò çàäúëæè
ÁÀÁÕ äà
ïðåäîñòàâè äàííè
çà ïàðèòå çà
èçãàðÿíå íà
æèâîòèíñêè
îòïàäúöè

не качеството на водите?",
попита той. Личев припом-
ни, че страната ни има
най-високите загуби при
преноса на питейна вода
в Европейския съюз и 35
процента от населението
е с лошо качество на
водата. По думите му
създаването на новата
холдингова структура не
дава отговор на въпроса
как ще се преодолеят
тези проблеми извън
сегашната водна криза в
Перник. Не е ясно и дали
този нов модел на окруп-
няване на ВиК сектора е
съгласуван с Европейска-
та комисия, която от
години настоява за ре-
форми в отрасъла, за да
може адекватно да се
финансира и контролира
ремонтът на инфраструк-
турата с европейски
средства.

Създаването на "Бъл-
гарски ВиК холдинг" е опит
за замазване на отговор-
ност, коментираха от БСП.
"Това е поредният опит за

замазване на нечия отго-
ворност, защото, прехвър-
ляйки всички ВиК дружест-
ва под една шапка, озна-
чава, че всичко, което се е
случвало до този момент -
всички кражби във ВиК
дружествата и неправилно
управление, ще бъдат
заметени и отговорност
няма да се понесе от
никого", каза пред журна-
листи Иван Иванов от
"БСП за България", помо-
лен да коментира идеята
на правителството за
държавен ВиК холдинг.

Според Искрен Весели-
нов, съпредседател на ПГ
"Обединени патриоти",
идеята за създаването на
български ВиК холдинг
крие рискове. Той заяви,
че липсват подробности,
за да може да прецени
дали идеята е добра или
лоша. "Ако разпределя
пари е добре, но ако
събира от едни дружества,
за да даде на други, тогава
се губи справедливостта",
коментира той. ç

свинското месо, но също така и
за други видове месо. Това ще
продължи да оказва натиск за по-
вишение на цените на свинското
месо както на световния, така и
на европейския пазар.

Прогнозата на ЕК е тенден-
цията на покачване на цените да
продължи и през 2020 г., като те
могат да паднат рязко в зависи-
мост от скоростта на възстано-
вяване на китайското производ-
ство и доколко ще нарасне про-
изводството в конкуренти на ЕС
като САЩ, Бразилия и Канада.ç

ÅÁÂÐ: Ëîøèòå ïúòèùà ïðå÷àò íà èêîíîìè÷åñêîòî ðàçâèòèå íà Áúëãàðèÿ
Въпреки хвалбите на правител-

ството с инвестициите в пътища и
реалният бизнес, и институциите
отчитат, че лошата инфраструкту-
ра продължава да пречи на разви-
тието на икономиката в България
Производителността на българската
икономика остава ниска при за-
силващи се проблеми на пазара
на труда. Бизнес средата продъл-
жава да е изпълнена със спънки,
голямо препятствие пред икономи-
ческия растеж е състоянието на
инфраструктурата, а качеството на
въздуха остава проблем. Легални-
ят бизнес продължава да се кон-
курира с този в сивия сектор. Това
са част от изводите на Европейс-

ката банка за възстановяване и
развитие, оповестени заедно с но-
вата й петгодишна стратегия за

България до 2025 г. В нея акценти
са инфраструктурата, финансови-
ят сектор и конкурентоспособност-
та. До момента институцията е ин-
вестирала в българската икономика
4 млрд. евро.

Качеството на инфраструкту-
рата и специално на пътищата
продължава да бъде препятствие
пред икономическия ръст. Пътна-
та инфраструктура се "задъхва"
под увеличения трафик. В анали-
за за изминалите години банката
посочва, че производителността
в България остава ниска в срав-
нение с ЕС и доближаването й до
тази в по-развитите страни става
бавно. Отчита се, че бизнес сре-

дата остава проблематична в ня-
кои сфери.

Цитира се докладът на Светов-
ната банка за правене на бизнес -
Doing Business 2020, според кой-
то България заема 61-во място от
190 икономики, като спада с 20
места в сравнение с 2014 г. Като
конкретни проблеми ЕБВР сочи, че
процедурите по свързване с елек-
тропреносната мрежа, започване
на бизнес и плащане на данъци
остават затруднени.

Посочва се, че според данни
на Световната банка корупцията и
върховенството на закона са най-
големите проблеми на управлени-
ето в България. ç
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Çà ïðîâàëà â ïîëèòèêèòå
ïî îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå

Пламен МИЛЕВ

Искането за гласу-
ване на недоверие на
правителството на
ГЕРБ и ОП е предиз-
викано от пълния им
провал в областта на
опазването на окол-
ната среда и водите.
Провал, който пряко
застрашава живота и
здравето на българс-
ките граждани. Водна-
та криза в Перник,
скандалите с неясния
внос и гореното на от-
падъци, както и опас-
ните стойности на за-
мърсяване на възду-
ха са преки последи-
ци от неадекватна по-
литика и корупция. За
нас няма съмнение,
че днешната еколо-
гична криза, която е
напът да придобие
мащабите на иконо-
мически и социален
катаклизъм е в най-го-
ляма степен предиз-
вестена от провежда-
нето през последни-
те 10 години на дясна
политика в този сек-
тор, поставяща инте-
реса на отделни биз-
нес групи над жизне-
новажни за хората и
обществото дейности.
За проблемите с чис-
тотата на атмосфер-
ния въздух управлени-
ето е на ясно от го-
дини. През 2017 г.
България бе осъдена
и от Съда на Европей-
ския съюз именно за-
ради качеството на
атмосферния въздух.
През март 2019 г. Све-
товната здравна орга-
низация обяви, че
всяка година 15 000
българи умират преж-
девременно заради
мръсния въздух. Пок-
рай задържаните в
Италия вагони стана
ясно, че се изнасят
боклуци, за които ще
става все по-трудно
да се намери крайна
дестинация. Причина-

ния, като въглеродни
окиси, хлороводород,
серен двуокис и дру-
ги, в зависимост от
морфологията на го-
ривото. Образуват се
токсични метални съ-
единения на базата
на арсен,  олово,
хром, никел, кадмий.
Отделят се още и кан-
церогенните бензоли,
феноли, диоксини, и
фурани. ТЕЦ-овете,
които са дестинация
за вносните отпадъци
не са пригодени да
пречистват тези ток-
сини, без да се нап-
равят значителни ин-
вестиции, каквито към
момента липсват на
много места.

RDF отпадъкът, вна-
сян за изгаряне от ци-
ментови заводи и те-
цове, намалява разхо-
дите им, тъй като за-
мества въглищата, за-
ради които им се на-
лага да купуват квоти
за емисии на парни-
кови газове. А квоти-
те все повече поскъп-
ват. Към момента
МОСВ е издало осем
разрешителни за горе-
не на RDF - на "Девня
Цимент", "Холсим",

ни от региона при нис-
ка ефективност и щети
за околната среда.

В края на 2019 г. уп-
равляващите предло-
жиха да се кримина-
лизира нерегламенти-
раното горене на от-
падъци. Любим похват
на ГЕРБ е да решават
политически проблеми
чрез засилване на на-
казателната репресия,
прехвърляйки ги на по-
лиция и прокуратура.
Това коства на народ-
ното събрание 5 мину-
ти в зала, за да гласу-
ват промени в НК. Ход,
който цели по-скоро
да създаде усещане в
българите, че нещо се
върши, отколкото да се
постигне резултат. По-
добно решение управ-
ляващите приложиха и
в средата на минала-
та година при пробле-
ма със свинската чу-
ма. След като се раз-
бра, че екарисажите
за продукти от живо-
тински произход, кои-
то в България са всич-
ко на всичко два -
един във Варна и един
в Шумен, прасетата
почнаха да бъдат за-
равяни, на някои мес-
та и живи. Обещания-
та, че така ще ликви-
дират болестта, не се
оправдаха и в начало-
то на годината се поя-
виха нови огнища. Та-
ка наред с безводие-
то, мръсния въздух и
камарите от боклуци
новата година бе пос-
рещната в пушек и
смрад. Пушек от димя-
щите законни и неза-
конни сметища и
смрад от разлагащи се
свински трупове. Това
е резултатът от 10-го-
дишното управление
на ГЕРБ.

Áúëãàðèòå ïëàùàò íàé-ãîëåìè ðàçõîäè çà óïðàâëåíèå íà îòïàäúöèòå ñïðÿìî
äðóãè ñòðàíè îò ðåãèîíà ïðè íèñêà åôåêòèâíîñò è ùåòè çà îêîëíàòà ñðåäà

та: от септември 2017
година Китай забрани
вноса на 24 вида
твърди отпадъци, в то-
ва число и няколко
вида пластмаса. Пос-
ледваха го и други
страни от Югоизточ-
на Азия, а през май
т. г. 187 държави се
споразумяха рязко да
ограничат междуна-
родната търговия с
пластмасов скрап. Та-
ка че бизнесът търси
държави, където кон-
тролните органи са с
висока "пропускли-
вост". И отпадъците,
които никой не иска,
се стоварват именно
там. В такава държа-
ва ГЕРБ превърна
България за 10 годи-
ни. През 2018 г. ита-

пълно припокриване в
обхвата на терминоло-
гията, използвана за
целите на тарифното
класиране на стоките
в митническата дей-
ност и тази, използва-
на във връзка с управ-
лението на отпадъци-
те, "увисва" от факта:

Само една фирма
има разрешение от
РИОСВ - Стара Заго-
ра за складиране на
1,6 милиона тона отпа-
дъци на площадка от
52 декара в землище-
то на село Обручище.
За сравнение в Италия
площадка за съхране-
ние на 2 млн. тона е
на площ от 500 дка.

Такива казуси има
в Перник - ТЕЦ "Репуб-
лика" в ТЕЦ - Бобов

лианските власти ану-
лират нотификация за
9000 тона отпадък.

Смесените битови
отпадъци са
предназначени
за България.

След това издават
нова нотификация и
боклукът е превозен
от пристанище Конс-
танца до Свищов.
През 2020 г. е открит
от българските власти
в Плевен. От друга
страна, мащабите на
доставките на боклук
за изгаряне в непри-
годени за това топло-
електрически центра-
ли са огромни. По
официални данни,
предоставени от ми-
нистъра на финансите,
вноса от трети стра-
ни на битови, индуст-
риални и технологич-
ни отпадъци през пе-
риода от 01.08.2014 г.
до 28.08.2019 г. е 733
319 тона. Твърденията
от управляващите, че
в този обем има сто-
ки, които не са отпа-
дъци по смисъла на
Закона за управление
на отпадъците (ЗУО),
защото не съществyва

дол, в придобилия
скандална известност
ТЕЦ "Брикел" в Гълъ-
бово и в ТЕЦ - Сли-
вен. Ако отворим кар-
тата на

градовете с
най-високо съдър-
жание на фини
прахови частици
във въздуха,
ще видим, че тя се
припокрива с место-
положението на цити-
раните по-горе ТЕЦ-
ове. При изгарянето
на RDF се отделят
множество съедине-

"Златна Панега Ци-
мент", ТЕЦ - Бобов
дол, "Вулкан Цимент",
"Топлофикация-Сли-
вен", "Грийнбърн" (пло-
щадка Разград) и
"Грийнбърн" (площадка
Пещера). И още една
подробност: в Бълга-
рия действа законова
забрана да се внасят
количества, надвиша-
ващи 50% от годишния
капацитет на инстала-
цията, в която ще бъ-
дат използвани.

Речни корита и
долчинки са
затлачени от
всякакви боклуци,
крайпътни канавки,
паркове и улици са
осеяни с кенчета, ци-
гарени кутии, пластма-
сови кофички, найлоно-
ви торбички, хартии и
какво ли не още. Тези
мръсни и миризливи
ландшафти са илюстра-
ция на некадърността
и безсилието на влас-
тите. И въпреки това
българите плащат най-
големи разходи за уп-
равление на отпадъци-
те спрямо други стра-
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Енергетиката е в осно-
вата на икономиката на
една държава. Колкото
по-евтина електрическа
енергия се произвежда и
предлага, толкова по-
конкурентна е промишле-
ната продукция, икономи-
ката е стабилна, а стан-
дартът на живот на всич-
ки граждани в държавата
е по-висок.

Преди да бъде наложен
квотният данък върху
емисиите на въглеродния
диоксид (СО

2
), цената на

електрическата енергия,
произвеждана на база
местни лигнитни въглища,
бе над два пъти по-ниска.
Така например цената на
1 МWh от ТЕЦ "Марица-
изток 2" бе под 70 лв.

Основание за налагане
на квотния данък е широ-
ко пропагандираната лъжа
за вредата от СО

2
. С него

"зелените" пропагандисти
обясняват промените в
климата, влошеното
здраве на жителите на
големите градове, сушата
и наводненията, резките
застудявания и големите
горещини.

Обясненията на непре-
дубедените световноиз-
вестни учени се потискат
и не се популяризират в
обществото, защото не
обслужват комерсиалните
интереси на големите
корпорации и банки.

Щедро се финансират
"зелените" партии
и неправителствени
организации,

които с шумна пропаганда
внушават страх от СО

2

сред неосведомените
граждани. Но той не е
определящ фактор за
климатичните промени.

Върху земната темпе-
ратура основно влияние
имат, на първо място,
водните пари и твърдите
прахови частици. Те
изпълняват ролята на
филтър, който пропуска
слънчевата и космическа-
та радиация до земната
повърхност. В същото
време те регулират обрат-
ното топлинно излъчване
от Земята към Космоса.
Тези природни процеси са
научно обяснени и дока-
зани, както и климатични-
те цикли на повишаване и
понижаване на средната
земна температура.

Съвременните ТЕЦ-ове,
изгарящи въглища, имат
електрофилтри, които
пречистват димните
газове и задържат над 99
на сто от твърдите прахо-
ви частици.

Въглеродният диоксид
не е отровен газ,
не е агресивен газ.

Той е инертен газ,
необходим за всички
земни растения, както
кислородът е необходим
за всички живи организ-
ми. Той стимулира расте-
жа на горските и селскос-

непосредствени политичес-
ки, екологични приоритети
в така наречената евро-
пейска зелена сделка,
чрез която цели в съкрате-
ни срокове да узакони в
Европейския съюз ликви-
дирането на всички енер-
гийни, промишлени и
битови източници на
въглеродни емисии, неза-

се намали, тъй като
амортизациите на милиар-
дите инвестиции в нови
тръбопроводи и изгражда-
нето на базата за приема-
не на танкери с LNG край
Александруполис ще се
включат в цената. След
изграждането на достатъч-
но заместващи мощности
от ВЕИ ще бъдат ликвиди-

и обслужването на полз-
ваните банкови кредити
ще се калкулират в цена-
та на ел. енергия от
новите ВЕИ и резервира-
щите ги мощности. Тя ще
бъде твърде висока и
непосилна както за
битовите, така и за про-
мишлените потребители.
Освен това качеството на
ел. енергия от ВЕИ не
може да се регулира
само чрез съществуващи-
те ВЕЦ, тъй като акумули-
раните в тях ограничени
количества вода са за
други приоритети - на
първо място за питейни
нужди, на второ за поли-
ване в земеделието и на
последно място за произ-
водство на ел. енергия.

Енергетиката е "ключо-
вият камък" на национал-
ната ни икономика. С
рухването й ще фалират
малките, а след това и
големите индустриални
предприятия. Ще се
ликвидират стотици хиля-
ди работни места. Млади
и стари безработни ще
напуснат България. Рухва
държавата.

Нима за такава мрачна
перспектива сме меч-
тали, когато кандидат-
ствахме за членове на
Европейския съюз?

Неговите създатели
преди 70 години подписа-
ха договор за мирно и
равноправно сътрудничес-
тво при възстановяването
на разорената от Втората
световна война Европа на
базата на стоманата и
въглищата. Днешните
западноевропейски лиде-
ри прокарват разделител-
ни линии между богатите
западни и бедните източ-
ни държави, членки на
Съюза. Политиките за
икономическо развитие на
"две скорости" задълбоча-
ват разликите в стандар-
тите на живот.

Силовото налагане на
"зелените" политики ще
разруши единството в
Европейския съюз и ще го
превърне в икономическо,
военно и политическо
джудже, което ще загуби
световния си авторитет и
политическата си незави-
симост. Ако България се
чувства равноправен член
на този Съюз, трябва ли
безропотно да приема
тези пагубни политики,
преследващи егоистични
цели? В историята ни
няма българско знаме с
девиз за "преклонената
главица…".

От сайта "Гласове"

топанските насаждения,
повишава тяхното плодо-
родие, увеличава устойчи-
востта им на суша.

Количественото му
натрупване в атмосферата
зависи както от битовите и
промишлените емисии,
така и от естествените -
гниещите процеси в окол-
ната среда и в многократ-
но по-голяма степен от
вулканичната дейност на
Земята. Историята е
отбелязала как изригване-
то на няколко големи
индонезийски вулкана в
различни исторически
периоди са предизвикали
промени на климата в
продължение на години.
Ние самите бяхме свидете-
ли на последиците над
цяла Европа от изригване-
то на един вулкан в Ис-
ландия, а там те са десет-
ки. Количеството на СО

2
 в

атмосферата зависи в не
по-малка степен и от
количеството и качеството
на горите на планетата.

Тези научно обоснова-
ни факти се пренебрегват
от "зелените" политици,
оглавили Европейския
парламент (ЕП) и Евро-
пейската комисия (ЕК).
Председателят на ЕП г-жа
Урсула фон дер Лайен
прие присърце утопичната
кауза на зелените партии
за нулеви емисии на СО

2

до 2050 г.
Тя провъзгласи своите

висимо какво ще струва
това на отделните държави
и техните граждани.

Но това не е сделка.
Силово ни се налага чрез
увеличаване на цената на
квотите за СО

2
 оскъпява-

не на ел. енергия от ТЕЦ
на лигнитни въглища до
финансовия им фалит.
Чрез нови европейски
закони и директиви ще
бъдем принудени да
ликвидираме работещи
инвестиции за милиарди
левове, които носят
дивиденти на държавата и
могат да работят ефектив-
но поне още 20 години.

В замяна на това не ни
се дава нищо.

Предлага ни се да
ползваме кредити от
целево сформирани
банкови фондове за
инвестиране първоначал-
но в реконструкция на
ТЕЦ за преминаване от
лигнитни въглища на
природен газ, както и за
изграждане на ВЕИ парко-
ве и съпътстващите ги
гигантски акумулатори,
каквито на практика все
още няма.

Това е прекалено скъпо
"удоволствие" за бедна
България. Цената на
доставяния у нас приро-
ден газ е близо два пъти
по-висока от тази, внася-
на в Германия. Тя няма да

рани и ТЕЦ-овете на
природен газ по пътя към
"заветната" цел - нулеви
емисии на СО

2
, преди да

са изплатили банковите
си кредити. С реализира-
нето на тази "зелена
сделка" България ще
касира загуби за милиар-
ди левове:

- Не можем да опол-
зотворим най-голямото си
природно богатство -
"черното злато" - лигнит-
ното находище "Марица-
изток", със запаси от над
2 млрд. тона.

- Ще са необходими
кредити от стотици милио-
ни левове за саниране на
минните изработки, за да
не се превърнат в опасни
екологични язви.

- Губим на 100 %
енергийната си
независимост;

- Губим евтина електри-
ческа енергия за бита и
индустрията, ако не е
квотният данък.

Минно-енергийният
комплекс "Марица-изток"
е "ключовият камък" на
българската енергетика.
С ликвидацията му рухва
и тя. Негативните после-
дици за България ще
бъдат многократно по-
тежки от тези след спира-
нето на четирите ядрени
блока в АЕЦ "Козлодуй".
Разходите за връщането

Îñíîâàíèå çà íàëàãàíå íà êâîòíèÿ äàíúê å øèðîêî ïðîïàãàíäèðàíàòà ëúæà íà „çåëåíèòå“ àêòèâèñòè,
çàÿâè áèâøèÿò èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà „Ìèíè Ìàðèöà-èçòîê“ èíæ. Ùåðüî Ùåðåâ

Урсула фон дер Лайен
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НЗОК
заплаща
цени
с до 7 пъти
разлика,
тоест 700%
по-висока,
отколкото
най-ниската,
на която
плаща този
продукт

Çàêîíîâà ïîïðàâêà ïðÿêî
îùåòÿâà áþäæåòà íà Êàñàòà

- Първият ми гост днес е доктор Дечо
Дечев, шефът на Здравната каса - човекът,
който с няколко изречения успя да взриви за
пореден път здравната система. Здравейте,
доктор Дечев. Можем ли да започнем с едно
обобщение такова - съществуват напълно ле-
гални начини, съвсем законови, през които
да се източват парите ни за здраве?

- Не знам дали правилният термин е източ-
ване. Може би нецелесъобразно изразходване
на средствата.

- Добре. Сега започвам едно по едно. Много
е елегантно според мен това, за което вие
говорите, но зрителите сами ще си направят
извод в течение на нашия разговор. Сега ка-
жете какъв е случаят с онова лекарство, за
което Касата плаща седем пъти повече на
частните болници, отколкото на държавните.
Вие казвате: на държавните болници плаща-
ме 150 лева за едно лекарство, а на частните
- 1050. Това е фрапираща разлика.

- На частна. Както и да е.
- А, една болница?
- Не, не, ще ви кажа. Ще си позволя да

вляза в детайли, защото, доколкото разбрах от
представители на частните болници, са разтре-
вожени от факта, че се атакуват техните бол-
ници и са против това. Без да съм определил
точно кои са болниците и точно за какво ле-
карство става въпрос, според тях това е невъз-
можно. Въпреки че не мога да разбера, след
като не знаят какво е лекарството и коя е
болницата, как го определят като невъзможно.
Малко ми е трудно да преценя. Както и да е.

- Ясно е, че няма невъзможни неща у нас.
В България няма невъзможни неща.

- Точно така. Преди това едно малко пояс-
нение, за да разбере публиката точно какъв е
пътят на едно лекарство, преди Касата да го
заплати. Значи, общо взето, генерално има три
нива. Първото ниво е производителят, който при-
тежава това лекарство; второто нещо, това е
търговецът на едро, който го купува от този
производител и го фактурира на болницата; и
вече болницата, след като го използва, го фак-
турира на Касата и Касата го плаща.

- Длъжни сте по договор, сключен с вас?
- Да. Това, което ни задължава, е наредба

на министъра, който е определил, че ако даде-
но лекарство е в рамките на пределната си
цена, пределна означава максимална, която е
регистрирана в България, Касата трябва да го
заплати. Тоест в случая, примерно ако едно
лекарство струва 50 лева, между 1 лев и 50
лева, колкото се отчете от този, който иска да
му се плати, Касата трябва да го заплати.

- И вие нямате право да ревизирате, да
питате, да искате обяснение?

- Не, това е законно. Тоест не може да го
фактурира на цена по-висока от тази, с която
е регистрирано. А тази цена, с която то е ре-
гистрирано, е най-ниската в Европа между 10
държави, в които се наблюдава това лекарст-
во. Това е пътят. Пак по закон, НЗОК има ин-
формация за това болницата колко го е заку-
пила. И на базата на фактурата, която има
болницата, тя на база на тази фактура го от-
чита на Касата, като не може тази цена да
бъде по-висока от тази, на която го е придо-
била. За другите две нива, за производителя и
за търговеца на едро, НЗОК няма достъп до
тази информация. Достъп до тази информация
според наредбата, която си е написал сам,
има министърът на здравеопазването. Той има
право да събира такава финансова информа-
ция и задължение, между другото, да я събира
от всички участници на пазара. Така, дотук.
Сега, какво се получава? В случая… знаете,
че тази година Касата промени политиката си
относно заплащането на лекарствата на про-
изводителите и за първи път, откакто Касата
съществува, тя няма преразход за лекарства.
Тоест бюджетът на Касата е хикс. Ако има
преразход, този преразход е за сметка на то-
зи, който го е направил този преразход от
производителите. Те трябва да върнат сумата.
В края на годината, когато отчитаме 2019 го-
дина, на всеки един производител ние предос-
тавяме информация за неговия продукт колко

сме платили. И съответно, ако това е повече,
отколкото в предишен период, той трябва да
върне това, което е над този предишен пери-
од. Давайки тази информация, един от произ-
водителите учудено заявява, че като брой опа-
ковки, които той е продал на дистрибутор, съв-
пада с броя на опаковки, които Касата е зап-
латила. Но като сума производителят е полу-
чил драстично по-ниска сума, отколкото Каса-
та е платила за неговия продукт. На база на
тази информация, която той подаде, НЗОК изис-
ка финансови документи от него, които бяха
предоставени, и се видя, че въпреки че той
продава продукта си на една и съща цена,
която е значително по-ниска от регистрирана-
та, после ще кажа защо, на практика Касата
заплаща цени с до 7 пъти разлика, тоест 700%
по-висока, отколкото най-ниската, на която пла-
ща този продукт. Проверихме в кои болници са
отчитали по тази най-висока цена и кои са
отчитали по най-ниска цена. От 29-те болни-
ци, които са ползвали този продукт, първите
11 по цена, тоест от по-висока към по-ниска,
всичките са частни лечебни заведения. До ед-
на. Започнахме да търсим причината за това
нещо, тъй като лекарство със същия състав
като на този производител, произвеждат още
трима производители. И когато в лечебно за-
ведение, което провежда процедура по ЗОП,
се обяви поръчка по ЗОП за този препарат,
тези четиримата се явяват. За да го спечели
някой от четиримата, естествено, че се пони-
жава цената. Това понижаване на цената е в
порядъка на около 85% от регистрираната це-
на на този продукт. Поради тази причина, в
болниците, в които са се провеждали процеду-
ри по ЗОП, цената е много ниска. Там, където
не са се провеждали процедури по ЗОП, как-
вито са частните лечебни заведения, които са
освободени с поправка на Закона по ЗОП през
2016 година, където не се провежда, там це-
ната е максималната.

- Тоест депутатите са разрешили на част-
ните болници, с поправка в закона, да си
плащат колкото си искат за лекарства?

- Значи, да си заплащат законовата цена,
която е регистрирана в позитивния лекарствен
списък.

- Но в случая може да бъде и 7 пъти по-
висока от тази на другите болници.

- Сега вече депутатите, вместо някои от
тях да се сърдят защо това се изнася и при-
добива публичност, трябва да разберат, че та-
зи поправка, която е направена тогава в за-
кона, пряко ощетява бюджета на НЗОК. И че
бездействието на Министерството на здравео-
пазването за въвеждането на тази електронна
борса за лекарства, за пореден път ощетява
отново бюджета и всички нас с това за същи-
те пари да имаме повече лекарства. Това е
накратко по случая. Сега, във връзка с про-
верката, защото…

- Само да отбележа - тези депутати, кои-
то са гласували тази поправка, е трябвало да
бъдат наясно, че те освобождават частните

болници от това да правят търгове и да взе-
мат лекарствата на най-ниска цена, и това е
един легален начин тези болници да спече-
лят. И не знам кои са тези депутати, които
гласуват нещо, без да си го изяснят. Това е
много важен момент, защото ние ги избира-
ме, за да защитават нашия интерес.

- Дали са го разбирали тогава, в този мо-
мент, че това ще доведе до това, е друг въпрос.
Тук въпросът е - този, който е трябвало да
получава информацията по закон - министърът
на здравеопазването, защо през тези две годи-
ни, още повече че през тези две години, когато
е приеман този закон, той е бил председател
на Надзорния съвет на касата, пряко засегнат
е от това действие и е бил заместник-министър
на финансите. Така че при всички положения,
дали му се иска, или не му се иска, той би
трябвало да бъде в час с последствията от
това нещо.

- Министър Ананиев, за него говорите?
- Точно така.
- Но вие казвате, че той първо получава

тази информация, която до вас не достига?
- Той по закон би трябвало да я получава.

По закон всички лечебни заведения би трябва-
ло ежемесечно да дават анализ на разходите
си, към него обаче. Сега, защото може би пуб-
ликата ще се обърка, ще каже - чакай бе, този
човек каза, че всичко е законно.

- Така изглежда. И аз така усещам не-
щата.

- Така. Всичко е законно във фазата, в
която НЗОК заплаща на болниците. Тоест по
закон ние това, което е казал министърът, не-
зависимо дали 1 лев или е 100, ако е в рамки-
те на тази цена, която е обявена, трябва да я
платите. И ние я плащаме. Къде е възможност-
та за източване на Касата?

- Къде?
- Значи, тогава, когато производителят е

продал на дистрибутора лекарството, той що е
продал, както казах, с около 85% отстъпка.
Сега, органи, които не са Касата, защото няма-
ме право да влезем в дирите на доставчика на
това лекарство, примерно НАП, прокуратура и
т. н., те трябва да видят на какво основание
дистрибуторът, който е придобил едно лекарст-
во за 150 лева, го е фактурирал за 1000 на
болницата. Още по-притеснителното е, че през
2016 година, на база на това решене на пар-
ламента, огромна част от частните лечебни за-
ведения си направиха собствени търговци на
едро. Тоест входът към болницата преминава
винаги през този търговец, който е техен. И на
практика цялата тази разлика, която се полу-
чава, в случая от 700% в цената, влиза в пол-
за на собственика на болницата, който е и
собственик на фирмата за търговия на едро. И
кръгът е затворен.

- Много добре се получава за някои.
- Да. Това е в кратце ситуацията. Така че да

не подскачат толкова.
- Кой да не подскача? Болниците?
- Ами защото чувам, че много нервни, едни

декларации, какви са тия обиди към частните
болници и т.н. Повтарям, от 29 лечебни заведе-
ния, ползвали продукта, първите 11 в списъка
по висока цена са частни лечебни заведения.

- А като си правиш такъв… ставаш и тър-
говец, и болница, и всичко, кой трябва да
разбира за тези неща, кой трябва да следи?

- Този, който дава лицензите за търговия на
едро, и този, който дава разрешенията за една
болница, е един и същи.

- Кой?
- Министърът на здравеопазването. Така че

това, ако някой желае, би могло да се провери.
- Би могло, а според мен е и редно да се

провери.
- В тази връзка казвам, че сме уведомили

прокуратурата, защото имаше едно твърдение -
какво са правели те две години, че в Касата не
са знаели за това нещо, и т.н. Повтарям, ин-
формацията е получена в края на годината във
връзка с годишния резултат на всеки един про-
изводител, който трябва да върне или да полу-
чи от Касата пари.

Д-р Дечо
ДЕЧЕВ,
управител
на НЗОК

На стр. 8
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Зад всяка
една частна
болница
стои
инвеститор
с много
сериозен
друг бизнес

- Добре, сега знаете, че всички се чудят
кое е това лекарство. Това е от обществен
интерес. Бихте ли го казали? Утре на коми-
сия ще се разглежда.

- Не, никакъв проблем. Мога да ви съобщя
болници, всичко мога да ви съобщя. Информа-
цията е публична, няма никакъв проблем.

- Казвайте болницата и лекарството.
- Не знам дали знаят зрителите, но всяко

едно лекарство има международно нетърговско
наименование. Това наименование е "Пеметрек-
сит". Тоест с това активно вещество се произ-
вежда от четири производителя.

- И от четирите ли носят различни име-
на?

- Не. Това е еднаквото международно непа-
тентно име, не търговското.

- В нашия случай точно как се казва ле-
карството?

- Това е на фирмата "Алвожен", препаратът
се казва "Преметрексит". Това е.

- Коя е болницата?
- Започваме за болниците. Както казах, са

29. В първите 11, както казах, всичките са
частни, и всичките до една са го отчитали към
Касата по максимално високата цена - 1063
лева. Поред започвам: "Палмед", "Аджи бадем
сити клиник", МБАЛ за женско здраве "Надеж-
да", "София мед", Парк хоспитал "Сердика", Цен-
трал онкохоспитал "Дева Мария", "Унихоспитал".
Това са първите 11. Ако искате, мога да ви
кажа и тези, които са отчитали най-ниска цена.
Безспорно ще кажа, че това е "Иван Рилски".

- Хайде сега, защото това е вашата бивша
болница, на която бяхте началник.

- Ами разбира се, разбира се. Ами ето, виж-
дате ли?

- И те са с най-ниска цена.
- Те са с най-ниска цена.
- Добре ви се получи дотук. Един на нула

за вас. Обаче през цялото време говорим за
лекарство, което лекува онкоболни, нали та-
ка? И тези болници, които изброихте, 11-те
частни болници, са купували това лекарство
и са го давали…

- Те са го купували от този производител.
- И са лекували онкоболни?
- Да.
- А един и същ производител е това?
- Значи, пак казвам, конкретната инфор-

мация, подкрепена с финансови документи, е
от един производител. Сега, след като започ-
не проверката, ще се отиде и ще се види и
при други.

- Как те са купували? Тези всичките бол-
ници ли имат собствено, как се казва…

- Дистрибутор. Сега, някои от тях имат соб-
ствен. Някои от тях имат изключителен, да ре-
чем, тоест купуват само от един, в който не са
те главен акционер или както искате го наре-
чете, в този дистрибутор, но по някаква причи-
на работят само с един. Знаят се имената на
дистрибуторите. Мисля, че проверката, ако се
направи като хората, ще има положителен ре-
зултат.

- Ами да, вие толкова много информация
дадохте, надявам се, че ще има някакъв по-
ложителен резултат.

- Опитът учи, че невинаги е така.
- Готови сте да съдействате, дали сте ин-

формация в прокуратурата?
- Информация, достатъчна. Дадена е инфор-

мация в прокуратурата. Доколкото разбирам, ми-
нистерството също ще предприеме някакви мер-
ки, и така.

- Е да де, но то нали е трябвало да пред-
приеме някакви мерки, защото е имало тази
информация?

- Сега, там не искам да коментирам. Аз
казвам какво пише в закона.

- Добре. Това беше много важна тема, за-
щото наистина е безобразие едно лекарство,
което може да струва 100 лева, да струва
1000, най-общо казано. Особено когато става
дума за хора, които имат сериозни проблеми,
да се печели. Но това е друга тема. Вие каз-
вате още нещо, което е - министър Ананиев и
заместничката му Жени Начева са прокарали
лобистки текстове, в които за частните болни-
ци е било забранено на Касата да иска финан-
сови показатели. Тоест те са вкарали този текст,
който вие не можете да искате финансови ре-
зултати от болниците, така ли да разбирам?

- Пак казвам, финансовите резултати от бол-
ниците са задължение на министъра да ги изис-
ква. Има и нормативни документи, които показ-
ват, че освен в този закон, са правени и други
поправки в нормативната уредба, които по ня-
каква причина изключват частните болници от
задълженията на другите болници - държавни и
общински.

- Всъщност то е хубаво да има частни
болници, в които човек се чувства по-добре,
има добри специалисти, има по-хубава инф-
раструктура. Обаче не са ли прекалено много
тези привилегии, така да се каже, които са
правени?

- Какво да ви кажа, дали са много или не, не
е моя работа да го коментирам. Фактът обаче е
един - интересът към бизнеса в здравеопазва-
нето е много голям от хора, които искат от него
да печелят. И тези хора… Пак ви казвам, няма
частно лечебно заведение, голямо, зад което да
не стои изключително сериозен бизнес, друг. То-
ест зад всяка една болница, която виждате, час-
тна, стои инвеститор с много сериозен бизнес
друг. Така че интересите са големи, което показ-
ва, че дори при тези условия, от този сектор
може да се печели. И поради тази причина инте-
ресът е голям. Както виждате, частните болници
развиват главно сфери, в които се печели най-
лесно. Една от тях е онкологията. И конкретно

но, е, че поредното забавяне на национална-
та информационна система тази година, за
пореден път тя се провали, за да влезе до
края на годината…

- Аз мисля, че това е нарочно.
- Ами и аз не знам. Това пряко влияе върху

ефективността на контрола. Пряко влияе.
- Ами не може все да се проваля. Не

може все да се проваля. Това вече… невъз-
можно е това да е най-трудното нещо на
света.

- Както казвате, че не може, виждате, че
може. Сега, при положение че знам, че дейс-
твително, и казах в това интервю, с някои от
елементите на тази система НЗОК е готова
да ги внедри, нейни такива. Но поради това,
че финансирането на тази национална систе-
ма е с европейски средства, не се позволява
Касата да си даде нейните модули, защото,
видите ли, за тях имало предвидени пари. И
това го слушам от 2012 година точно. 7 го-
дини ни се повтаря - лятото - декември, ля-
тото - декември. Предполагам, че другият срок
ще бъде лятото. За пореден път чакаме дру-
гия срок.

- Добре, ако касите са няколко, ако има-
ме демонополизация, нещата ще бъдат ли
различни, или ще бъдат по толкова, по кол-
кото са касите?
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лекарствата са обектът поради ред причини. Ед-
но поради това, което в момента с вас обсъжда-
ме; друго, поради възможността да се извършва
реекспорт; трето, поради възможността на тери-
торията на тези болници, които използват тези
лекарства, да се провеждат клинични проучва-
ния, защото там е много сериозен приходът от
тази дейност. И така.

- И така, каква е тази организирана сис-
тема за отчитане на дейности, които са били
в по-малък обем или въобще не са извърш-
вани? Например сещам се сега за прослову-
тите стендове. Това сред тях ли е?

- Стендът все пак е нещо обективно. То е
някакво медицинско изделие, което би трябва-
ло да се докаже, че е поставено.

- Може да се види.
- Там интересът е друг - дали винаги е нуж-

но да се постави стенд… Дали броят на поста-
вените стендове отговаря на медицинските нужди
за това. Тоест, образно говоря, примерно ако
пациентът е имал нужда от един, те са му пос-
тавени три, да речем. Защото в цената на все-
ки един стенд има част от нея, която остава
като печалба за този, който го прилага.

- А какви други примери можете да да-
дете?

- Когато говорим за организирана систе-
ма, понеже вие го извадихте като контекст от
целия разговор, който се проведе, там се го-
вореше в този разговор за това, че НЗОК
вече 20 години съществува и тези правила,
по които тя работи, от примерно болница или
други изпълнители, те вече дотолкова са пер-
фектни в отчитането и в изписването на дей-
ностите, тъй като Касата заплаща на база
отчет, тя преглежда отчети, тя не проверява
болните как са, че вече е система. Тоест
много хора, които са били на работа в Каса-
та, или даже спокойно мога да кажа, са на
работа в Касата, се ползват като консултан-
ти по какъв начин трябва да дойде докумен-
тът в касата, за да се плати, и т.н. И другото
нещо в контекста на това, което беше каза-

- В тази връзка ис-
кам да ви кажа нещо.
Когато започнах преди
една година и 8 месе-
ца, един от ангажимен-
тите, които поех, и то-
ва за мен беше много
голямо предизвикател-
ство, е да разбера мо-
же ли НЗОК да завър-
ши поне една година,
без да има дефицит.

- И отговорът?
- И отговорът е да.

Миналата година -
2019 година, за първи
път, откакто НЗОК ра-
боти, по всички пера
Касата няма дефицит.
Не само това. Един екип
от хора в касата въве-
де механизъм за лекар-

ства, за отстъпки на лекарства, който механи-
зъм събра 216 милиона в края на годината сред-
ства, които бихме ги платили, ако нямаше този
механизъм за отстъпки. Пак ви казвам, това са
една шепа хора, които работят на минимални
възнаграждения. Като ви казвам, че оттук натам
ежегодно тази сума няма да бъде по-малко от
250 милиона годишно. Няма да бъде. Вие предс-
тавете си, ако тези хора работеха в частни инс-
титуции, какви щяха да са им заплатите и при
какви условия щяха да работят. Това е едно. По
мое мнение НЗОК в момента е в много по-добро
състояние от това, което беше преди една годи-
на и 8 месеца, и кадрово, и всякакво. За какво
ви го казвам това? От известно време някои
хора, при които работата не им върви, правят
всякакви опити, понеже са големи майстори в
интригите и т.н., правят опити негативите си, ко-
ито са при тях, да ги прехвърлят на Касата.
Искам и на тях, и на всички други да кажа -
добра или лоша, докато няма друго виждане ка-
то модел, НЗОК е тази, върху която се крепи
цялата система на здравеопазването. Говоря за
цялата. Другото място, на което трябва да се
крепи, за съжаление, не е в състояние да прие-
ме тези предизвикателства и проблеми.

- Кое е това друго място?
- Министерството на здравеопазването. За-

това се обръщам към всички, било то политици
или хора, които имат влияние - недейте да уни-
щожаваме единственото място, на което се кре-
пи тази система, докато не намерим алтернати-
ва на тази система. И това е другото нещо, по
което за поредна година се забавихме - да
предложим алтернатива и модел на друго осигу-
ряване. Това е с големи пробойни. Затова всич-
ки трябва да се обединим и да го намерим този
модел. А дотогава недейте да рушите единстве-
ното нещо, върху което се крепи тази система.

- Ще се кандидатирате ли отново, ако
ГЕРБ…

- Не. Категорично ви казвам. Казвам сери-
озно.

Интервюто е на Би Ти Ви
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Актрисата Моника
Белучи се чувства щастли-
ва, но не защото е кра-
сива.

Има жени, които мечта-
ят да блестят, да разпръск-
ват женственост и грация,
дори и само с присъствие-
то си. Но не се получава.

Това е по силата на
италианската актриса и
модел Моника Белучи.

Едва ли има човек на
света, който да не асоции-
ра името на изкусителката
с нейната неоспорима
красота, въпреки че Мони-
ка не е млада. Освен че
изглежда зашеметяващо,
тя показва завиден талант
в киното. Нейните тоалети
често са извайвани от
Версаче.

Моника Анна Мария
Белучи, както е пълното й
име, е родена в Италия
през 1964 г. След като
завършва гимназия,

Моника Белучи: Малките бръчици
са богатство

Моника започва да учи
право. Паралелно с мечта-
та си да стане адвокат, тя
работи и като модел в
местна модна агенция.
Още преди да е приключи-
ла юридическото си обра-
зование, тя вече е една
от най-известните мане-
кенки на Ботуша и скоро
след това прекъсва следва-
нето си.

На 25-годишна възраст
Белучи започва да посеща-
ва театрален кръжок
и година след това
получава и първата си
филмова роля в италианс-
ка продукция. Междувре-
менно се превръща и в
любимка на
"Dolce&Gabbana", които
често я канят за рекламно
лице в свои кампании.

Актрисата играе в над
30 филма, между които
"Малена", "Дракула",
"Астерикс и Обеликс:

Мисия Клеопатра", "Братя
Грим", "Страстите Христо-
ви" и др. Във всичките си
интервюта обаче италиан-
ката поставя на първо
място семейството си,
макар че през 2013 г. се
разведе със съпруга си
Венсан Касел след 18
години съвместен живот.
Днес дъщерите й Дева и
Леони са извор на вът-
решната й сила, с която не
спира да действа като
магнит.

Нейните размисли за
красотата - онази, която се
вижда, и онази - вътре в
нас, която стои като
красива дреха за всеки,
който може да погледне в
себе си и да я види.

 "Засега живея много
добре с малките си бръчи-
ци. Те са богатство. Не ме
е страх да остарея, страху-
вам се само от болестта.
Мечтая да живея в добро
здраве до 150 г., да про-
дължавам да пия капучино
с моите приятелки и да
умра кротко в съня си."Версаче и Белучи - неизвестна снимка

Много почитатели я
познават от филма "Закус-
ка в Тифани" (1961),
"Моята прекрасна лейди"
(1964) и "Римска ваканция"
(1953). Актрисата е икона
на стила и филантроп,
родена е в Брюксел, Бел-
гия, и е известна с добро-
душието и очарователния
си характер. Тя посвещава
кариерата си на филантро-
пията и доброто в живота.
Одри умира от рак през
1993 г., но светът никога
няма да забрави тази
изумителна актриса.

Известната "малка
черна рокля", която носи в
"Закуска в Тифани", е
проектирана от Юбер де
Живанши и се смята за
една от най-известните
сценични рокли. Актрисата
бе най-добрият приятел и
муза на дизайнера. През
2006 г. едно от двете копия

Одри Хепбърн вярна
на доброто в живота

20 години от смъртта на
бащата на тв сериала Не-
делчо Чернев. На 8 януари
2000 година почина големи-
ят филмов и театрален бъл-
гарски режисьор Неделчо
Чернев. Често го наричат
"бащата на българския те-
левизионен филм" и това
признание е абсолютно зас-
лужено. Чернев остави сле-
да в телевизионния ни теа-
тър и кино не само като ос-
новоположник на жанрове-
те, но и с уникални тв спек-
такли и тв сериали като "На
всеки километър" (1969,
1971), "Капитан Петко вой-
вода" (1981) и други.

„На всеки километър“ и „Капитан Петко войвода“ останаха, а той си отиде тихо

Неделчо Чернев е роден
на 1 март 1923 г. в град Мъг-
лиж, Казанлъшко. Завърш-
ва Държавната театрална
школа в София през 1947 г.
Негов преподавател в нея е
проф. Боян Дановски. След
завършването си работи ка-
то асистент-режисьор в На-
родния театър "Иван Вазов"
и Врачанския театър. В про-
дължение на 9 години е пос-
тановчик в Театъра на Бъл-
гарската армия.

По онова време родната
телевизия прави първите
си опити. На 7 ноември
1959 г. националната теле-
визия заснема манифеста-

ция от централните софий-
ски булеварди. Телевизион-
ната кула е открита в края
на декември същата годи-
на. Да снимаш за телеви-
зията, още е авантюра. Но
той очевидно е имал нап-
редничаво мислене и ку-
раж. Само два месеца след
началото на родната теле-
визия, Неделчо Чернев се
представя с първия си опит
за екранизация на роман -
с "На живот и смърт". Не-
гова заслуга е и първият
спектакъл, ознаменувал
раждането на родния теле-
визионен театър - "Послед-
ната нощ"."На всеки километър"

на оригиналната рокля се
продаваше на търг в
"Кристис", Лондон, и беше
закупено посредством
анонимно обаждане по
телефона за внушителните
467 200 британски паунда.

Макар и скромна,
Хепбърн спечели всички
награди: "Еми", "Грами",
"Оскар" и "Тони". Има
само 12 други актьори,
които са имали тази чест.
Тя често обува по-голям
размер обувки, за да
прикрие големината на
стъпалото си. Нейните
обувки стават част от стила
й: черно поло, тънки черни
панталони и разбира се,
балеринките.

Доживотно работи за
УНИЦЕФ. Тя признава, че
се е налагало да яде луко-
вици на лалета и се е
опитвала да изпече трева в
хляба по време на трудните

времена през Втората
световна война.

През 1990 г. нов вид
бяло лале бе кръстено на

нейното име в чест на
актьорската й кариера, за
помощта за бедстващите
деца като лице на

УНИЦЕФ. Тя говори
свободно английски, хо-
ландски, испански, френски
и италиански език.

Одри Хепбърн
на благотворителна

мисия в Етиопия
през 1988 г.



ЗЕМЯ 17 януари 2020СЪБОТНИК
11. ÅÍÈÃÌÀ

приложение

През историята
отделни хора - крале,
императори и техни
съветници - са имали
власт в ръцете си и
са организирали
обществени меропри-
ятия, за да я демонст-
рират. Но успоредно с
тях са съществували
тайни общества,
които са притежавали
значително влияние,
без да са в центъра
на вниманието.

Орденът на тамп-
лиерите е бил тайно
средновековно общес-
тво, основано приб-
лизително през
1118 г. по време на и
след кръстоносните
походи за защита на
поклонниците, пъту-
ващи из Светите
земи. Те получавали
официално покрови-
телство от Католичес-
ката църква през
1129 г.

Истината за тайните общества

Библиотеката на фонд
"Хенри Уелкъм" (Wellcome
Library), специализирана в
изследване на историята на
медицината, е публикувала
350-годишен ръкопис, съ-
държащ имена на хора, об-
винени в магьосничество
при лова на вещици, про-
веден в Шотландия през
1658-1662 г.

След приемането през
1563 година на закона за
магьосничеството в Шот-
ландия от три до пет хиля-
ди души са били обвинени
за двеста години в упраж-
няването на магьосничест-
во. При разследванията се
прилагали изтезания -изт-
ръгване на нокти, "испан-
ски ботуш", като работата
на палачите се заплащала
със средства на обвиняе-
мия.

Антивещерската истерия
се засилила при шотландс-
кия крал Крал Джеймс VI,
който през 1603 година ста-

Шотландските вещици в книга на 350 години
нал крал на Англия под име-
то Джеймс I. Той искрено
вярвал в съществуването на
вещици, по-конкретно бил
убеден, че през 1590 година
именно вещици се опитали
да потопят кораба, с който
той плавал.

През 1604 година благо-
дарение на Джеймс сурови-
те мерки за борба с вещи-
ците били узаконени в Анг-
лия. Наказанията за вещи-
ци и магьосници били су-
рови, включително екзеку-
ция. До отмяната на този
закон през 1736 година в
Шотландия били екзекути-
рани около 2000 души по об-
винение във вещерство.
Според данните на обшир-
но изследване на вещерски-
те процеси в Шотландия са
се съхранили данните за
3837 души, обвинени в ма-
гьосничество. 84% от обви-
няемите били жени, около
65% - на възраст над 40 го-
дини.

Само за няколко
десетилетия тамплие-
рите се превърнали в
един от най-могъщи-
те ордени в Европа
със собствена банко-
ва система, оръжие,
множество последова-
тели и дори терито-
рии.

Тамплиерите не
били обикновени
богати рицари кръс-
тоносци. Те имали
строг кодекс за пове-
дение, включително
правилото никога да
не отстъпват по
време на битка, освен
в случаите, когато
врагът имал значи-
телно числено пре-
възходство. Те също
така защитавали
поклонниците по
време на пътешест-
вия.

Историята на
тамплиерите се
преплита с множество

успели да натрупат
много богатства за
времето на своето
съществуване.
Това станало
главна причина за
противоречията с
френския крал
Филип в началото
на XII век. Кралят,
който задлъжнял с
много пари, аресту-
вал и подложил на
мъчения стотици
тамплиери, обвиня-
вайки ги
в идолопоклонничест-
во, ерес и преклоне-
ние пред дявола.

Много членове на
ордена били екзекути-
рани. Орденът
на тамплиерите
бил разрушен по
заповед на папата
няколко години по-
късно, оставяйки
след себе си само
легенди и разбити
мечти.

християнски легенди.
Съществува версия,
че те са намерили
съкровищата на цар
Соломон, погребани
под храма на Соло-

мон в Йерусалим.
Смята се дори, че те
са намерили Кивота
на завета, Свещения
Граал с кръвта на
Исус Христос.

Входът към гробницата
се охранява от почти дву-
метрови химери (често на-
ричани сфинксове).

Гигантската гробница,
открита на хълма Каста око-
ло Амфиполи, е археологи-
ческа сензация на 2012 го-
дина. Разкопки в Амфипо-
ли са провеждани и по-ра-
но - той е наследник на
древния Амфиполис, важен
град в историята на гър-
ците и македонците.

Археолозите отдавна
смятат, че хълмът Каста
край Амфиполи крие важ-
на гробница, но никой не
се надявал да открие най-

Загадъчната гробница на хълма Каста
големия комплекс от всич-
ки, откривани някога в Гър-
ция.

С напредването на раз-
копките всички чакали но-
ви сензационни открития,
макар че историческият
контекст бил определен бър-
зо - съдейки по находките,
гробницата е била изгра-
дена в епохата на Алексан-
дър Македонски.

Но за кого е била пред-
назначена тя? Положение-
то на гробницата в Амфи-
полис и датировката от пос-
ледната четвърта на IV в.
пр.н.е. стеснят "кръга на
заподозрените". Но за че-

тири години изследвания
няма нова яснота. Обрат-
ното - несъгласието на не-
зависимите изследователи с
изводите на официалния
екип археолози, фактичес-
ки блокира източниците на
информацията.

През 2015 г. археолози-
те са открили в погребал-
ната камера останки на пе-
тима души - жени на 60 го-
дини, двама мъже на въз-
раст 35-45 години (върху
костите на по-възрастния
са открити следи от смър-
тоносни рани), новородено
бебе и кремирани останки
на възрастен мъж.

Ръководителят на раз-
копките Катерина Перисте-
ри обяви пред журналисти
изводите на археолозите:
гигантската гробница се

явява хероон - мемориал в
чест на герой на Хефести-
он - военачалник и най-
близък приятел на Алексан-
дър Македонски.

Няма никакви
доказателства, че
тамплиерите наисти-
на са открили тези
легендарни съкрови-
ща, но рицарите
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Световният сайт "Лоун-
ли Планет" определи най-
привлекателните градове в
света за посещение през
2020 г.

На първо място се
нарежда Залцбург. Градът
на Моцарт и великите
шоколадови кръгли бонбо-
ни с марципанова-бадемо-
ва паста отвътре, е едно от
местата, където си струва
да видим. През 2020 г.
обаче си заслужава да
посетим града, заради
100-годишнина на местния
фестивал на класическата
музика, който е с планетар-
на слава.

Покрай юбилея цялата
година ще бъде низ от
концерти - от матинета до
нощни, на открито и
закрито, навсякъде из
красивите къщи и градини
на прекрасния алпийски
град.

Американската столица
е с уникални изложби и
много спектакли през
2020 г. Във Вашингтон се
намира най-големият
изследователски, научен и
образователен център -
Смитсонов институт (нари-
чан понякога Смитсони-
ън), който административ-
но обединява всички
музейни и галерийни
институции. Той е създаден
като завещание от Джеймс
Смитсон през 1846 г.,
който е имал желание да

Малкият град Мате-
ра, откъдето идват смя-
таните от нас за бъл-
гарски продукти като
луканката и кашкавала,
до не толкова отдавна
беше наричан "срамът
на Италия". Като евро-
пейска столица на кул-
турата обаче, за разли-
ка от Пловдив, той ус-
пя да стане сензация.
И да предизвика ис-
тински туристически
бум не само за себе си,
но и за целия свой
изостанал и непопуля-
рен южен регион на
Апенините, наричан
Базиликата.

На 19 януари 2019
г., седмица след Плов-
див, Матера официал-
но пое титлата на Ев-
ропейска столица на
културата. На финала
преди дни председате-
лят на Европарламен-
та Давид Сасоли опре-
дели изминалата годи-
на като "само" начало-
то на пътя.

Когато италиански-
ят министър на култу-
рата през октомври

Образът на свети Никола е в
Бари - близо до тока на италианс-
кия Ботуш, където се пазят остан-
ките от някогашния духовник. За-
това католиците го наричат свети
Никола от Бари, по името на мяс-
тото, откъдето е.

Италианският град Бари му е
посветил главния си храм - в сър-
цето на старата част до морето. И
още една черква православна, по-
навътре в главния град на Пулия,
е интересна.

Моряците от Бари пренасят ос-
танките му през 1087 г. и започ-
ват строителството на уникалната
католическа катедрала. В нейната
крипта са положени лично от па-
па Урбано Втори и вече 930 годи-
ни лежат реликвите.

По онова време земите, откъ-
дето ги вземат, са част от Визан-
тия. А хората от Бари даряват мъ-
нички частици от светите мощи на
два български храма - в София на
Руската църква и Созопол.

А светия на банкерите Свети
Никола става, защото дава три
златни топки на разорил се благо-
родник. Така го спира от падение
на дъщерите му, отчаян от мизе-
рията.

Матера с 44% скок на туристите
като евростолица на културата

Образът на свети Никола е

в Бари и София

Интересните места, които да
посетим през 2020 година

съхранява знанията на
хората и да ги предава в
по-достъпен вид на следва-
щите поколения.

Третата позиция е за
Кайро. Египетският музей
в Кайро има световна
слава. В музея има толкова

несравнима колекция от
съкровища, че дори да
отделите само по една
минута за всеки от 136

000-те артефакта, ще ви
трябват девет месеца, за да
видите всичко.

Удивителни 40 хиляди
експоната остават опакова-
ни в приземния етаж,
доказателство за хронична-
та липса на пространство,
която тормози най-големия
музей на Египет, открит
през 1858 г. Едно посеще-
ние тук е зашеметяващо.

Новата европейска
столица на културата
Галуей в Ирландия заема
четвъртата позиция. На
пето място е Бон. Градът е
известен като родното
място на Бетовен, връзка,
характеризираща се с
разнообразие от атракции и
събития, най-забележител-
ната от които е Beetho-
venFest. Сред забележител-
ностите на Бон са неговите
многобройни музеи, част от
които се намират в универ-
ситета на Бон или покрай
туристическата атракция
Museum Mile.

Кочи в Индия е сюрп-
риз в класацията. Осми е
претендиращият за най-
зелен град в света Ванку-
вър, Канада, който се
хвали със 102 хиляди
дървета, посадени за 10
години.

Дубай е световноизве-
стен с неговото Експо с
участието на 190 страни.
последен в ранглистата е
американският Денвър.

Уникалната красота на Залцбург

2014 г. пръв съобщи,
че това е културната
столица на ЕС за 2019
г., мнозина бяха изне-
надани, защото сели-
щето, буквално вкопа-
но в скалите, изглеж-
даше по-скоро аутсай-
дер в надпреварата.

Днес Градът на ка-
мъните е световноиз-
вестен благодарение на
изключително умела
рекламна кампания в
последната петилетка.

Не може да се отърве
не само от кинопродук-
ции, които се снимат
там - тази година зас-
неха 5 само от Холи-
вуд. Има натоварена
програма от артсъби-
тия - общо 1228 на дос-
та малката му терито-
рия. Матера е забутан
провинциален 60-хиля-
ден град. За сравнение
нашият Пловдив има
670 хиляди души спо-
ред Евростат.

В Северна и Западна Европа
пък го включват в Коледните тра-
диции заради даването на подаръ-
ка от същата история с изпадна-
лото в беда семейство, на което
помага с дара си.

Голямата популярност в тази
точно роля на св. Никола, идва от
началото на 19-и век с едно сти-
хотворение на Клемент Кларк Мур.
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- Сега, когато сме же-
нени, можеш да ми ка-
жеш с колко мъже си би-
ла?

- Не, няма, ще ми се
сърдиш.

- Не, няма.
- Добре - седем.
- В смисъл - аз съм

седмият?
- Не, ти си четвърти-

ят...

  

- Пешо, щастлив ли си
от женитбата си?

- Наполовина.
- Не те разбирам!
- Ами аз съм женен,

а тя е щастлива.

  

В пернишки бар кли-
ент към барман:

- Защо е толкова скъ-
па тая ракия?

- Разредена е с во-
да...

  

Притеснителен мла-
деж се приближава към
красива девойка и иска
да я покани на среща:

- Здравейте... ъъ, аз...
ъъъ се казвам... ъъ... Пе-
тър...

- Наистина ли, защо-
то не ми изглеждате мно-
го сигурен.

  

- Скъпи, изпуснал си
се, да не сънува кошмар?

- Да, една акула ме
нападна!

- Аууууу, аз щях да ум-
ра от страх!

- Е, че аз нали съм
мъж ма...

  

В ресторанта:
- Искам от ястието на

господина в ъгъла.
Сервитьорът се връ-

ща след малко с насине-
но око...

- Не си го дава...

  

- Докторе, цялото тя-
ло яко ме сърби!

- A като се изкъпете
пак ли е така?

- Първия месец спи-
ра и после пак се почва!

  

Семейство Петрови
си пият кафето. По едно
време съпругата пита
мъжа си:

- Не забелязваш ли
днес нещо особено у
мен?

Съпругът внимателно
се вглежда и казва:

- Имаш нова причес-
ка?

- Не!
- Нова пола?
- Не!
- Да не би да имаш

рожден ден?
- Не!
- Може би днес е го-

дишнината от нашата
сватба?

- Не! Просто исках да
проверя дали ми обръ-
щаш внимание и си сло-
жих противогаз.

Анекдоти

  

- Сестро, какво е
състоянието на болния?

- Десет милиона дола-
ра...

  

Жена към мъжа си:
- Писна ми! Всяка ве-

чер извеждаш кучето, а
мен не!

- Не знаех, че искаш
да пикаеш навън...

  

Момиче към приятеля
си:

- Ще ме обичаш ли,
като напълнея?

- Аз вече те обичам.

  

Един богат адвокат си
купил нова кола и решил
да се изфука на колеги-
те. Тръгнал с колата към
офиса, но от кеф се бил
малко поразсеял и минал
на червено. В този мо-
мент един камион го на-
цепил здраво в лявата
врата, където седял са-
мият адвокат. Адвокатът
се разпищял от ужас, но
не за нещо друго, а за-
щото знаел, че колкото и
пари да даде, тенеке-
джиите не могат да му
направят вратата, каква-
то си е била в оригинал.
На местопроизшествието
пристигнал полицай. Ад-
вокатът излязъл от кола-
та и започнал да крещи:

- Полицай, този кре-
тен ме блъсна и ми смач-
ка вратата. Вижте я на
какво я е направил. Зна-
ете ли колко пари ще ми
струва ремонтът?

Полицаят го попитал:
- Вие да не сте адво-

кат?
- Как познахте?
- Много лесно. Вие, ад-

вокатите, мислите само
за пари и за материално-
то. Ревеш ми за колата
си, а дори не забелязваш,
че заради катастрофата,
лявата ти ръка е откъс-
ната от лакътя надолу.

Адвокатът погледнал
лявата си ръка и изпи-
щял:

- А-а-а-а-а-а… Ролек-
сът ми!

  

В магазина, клиентка
надменно се обръща към
продавача:

- Искам да видя бан-
ски костюм, който да ми
отива!

- Аз също! - кротко от-
говаря той.

  

Между баща и син
габровци:

- Тате, ай' купи ми
чипс?

- Не може, сине! Чип-
сът е солен и после ще
ти се пие сок!

  

Рибар намира делва
на плажа, отваря я и от
там излиза дух:

- Аз съм еврейски дух
и ще ти изпълня две же-
лания!

- Как две бе, всички
предлагат по три?

- Добре, изпълнено!
Останаха ти още две же-
лания!

  

Мъжка групичка са
във фитнес зала и звън-
ва GSM.

Един от мъжете вдига
и казва:

- Ало
- Скъпи, ти ли си? Чу-

ва се ужасно.
- Да, здрасти.
- На фитнес ли си?
- Да.
- Аз съм пред един

магазин за кожени пал-
та, предлагат едно стра-
хотно палто, да си го ку-
пя ли? Нали ми изкара
кредитна карта.

- И колко струва?
- 5000 лв…
- Добре, купи си го,

ама избери си и една
дамска чанта към него,
скъпа!

Жената видяла, че днес
е нейният ден и казва:

- Скъпи, нали ти бях
споменала, че мама ис-

ка да дойде да живее с
нас. Как ти се струва, да
я поканя за един месец
пробно и след това ще
говорим?

- Добре, добре! Но ня-
ма да ме молиш нищо по-
вече нали?

- Няма, обичам те!
Чао!

Мъжът затваря теле-
фона и пита останалите:

- Абе, пичове, някой
да знае на кого е този
телефон?

  

- Скъпа, два и поло-
вина през нощта е, а теб
те няма вкъщи!

- Скъпи, и да бях в
къщи, пак щеше да е два
и половина...

  

- Бабо, какво е об-
ществено мнение?

- Ами, това е мнение-
то на тези, които никой
не ги пита!

  

- Купих на жената
пръстен с диамант и тя
вече месец не ми говори!

- Защо?
- Това беше условие-

то!

  

Шефът към една от
подчинените си:

- Петрова, вярно ли е,
че си казала, че съм от-
вратителен шеф и ти се
гади от мен?!

- Ама, не бе, шефе!
Само споменах, че вие
сте понеделникът на моя
живот!

  

- Казват, че си нау-
чил жена си да играе по-
кер!

- Да, и не съжалявам.
Вчера спечелих от нея
половината си заплата!

  

- Скъпа, довечера ще
имаме гости. Сготви нещо!

- Добре, а как да сгот-
вя, като да дойдат пак,
или повече да не идват?

  

В психиатрията:
- И кога разбрахте, че

сте Бог?
- Ами молих се, молих

се и в един момент раз-
брах, че разговарям сам
със себе си!

  

Лорд Джон седи в ча-
калнята на гарата и пу-
ши пура. Към него се
приближава един от слу-
жителите и го пита:

- Вие знаете ли да че-
тете, господине?

- Струва ми се, че
зная.

- Тогава не виждате ли
надписа на стената "Пу-
шенето забранено?"

- Разбира се, че го
виждам. Но естествено -
не мога да изпълнявам
всичко, което е изписано
по стените. Ето например
на онази другата стена,
има табела с надпис "Но-
сете сутиени "Триумф."

Морган
Фриймън

Джак
Никълсън
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Романът на големия
писател и общественик е
равносметка на два живо-
та, белязани и сякаш
предопределени от събити-
ята, положили своя кървав
отпечатък върху XX век.

Авторът на "Мехмед
Завоевателя" Недим Гюрсел
се завръща с романа
"Червеният ангел", една
многолика и загадъчна
история, напоена с ностал-
гия, илюзии и угризения.
История, в която нищо не
е такова, каквото изглежда
на пръв поглед.

Превод - Красимир
Петров, от 10 януари е в
книжарниците, издание на
"Колибри".

"Червеният ангел" е
равносметка на два живо-
та, белязани и сякаш
предопределени от събити-
ята, положили своя кървав
отпечатък върху XX век.

Анонимно обаждане
подтиква автор на биогра-
фия на турския поет Назъм
Хикмет да замине за
Берлин, за да получи
важни документи, свързани
с живота му.

„Червеният ангел“ -
Тъкмо повод да си

припомни годините, прека-
рани в Берлин преди
падането на Стената, и
страстната си любов към
една турска певица.

Недим Гюрсел е знаково
име в турската литература,
от години живее в Париж,
преподава в Сорбоната,
носител е на многобройни
европейски литературни
отличия, кавалер е на
френския Орден на изкуст-
вата и литературата, на
наградата на френския
ПЕН клуб, на Международ-
ната литературна награда
за балкански писатели
"Балканика", а една от
последните му книги -
"Рисуван свят" - е обявена
за най-добър чуждестранен
роман във Франция.
Гюрсел лично представи у
нас романа си "Мехмед
Завоевателя", който се
радва на десетки преизда-
ния от 1995 г. до днес, а
настоящата творба, "Черве-
ният ангел", се спряга от
критиката като върхово
постижение на един безс-
порен талант.

На 13 януари 2020-а
година България отбе-
лязва 105-годишнината
на българското кино и
филмовата общност у
нас. Първата публична
прожекция на първия
роден филм - "Българан
е галант" на Васил
Гендов, е именно на тази
дата. Самият Гендов в
своята книга "Трънливи-
ят път на българското
кино" твърди, че тази
прожекция се е провела
не през 1915-а, а през
1911 година. На това
мнение са и много
киноисторици.

В едно издание на
филмовата енциклопедия
на Ефраим Кац от Ню
Йорк, пък четем: "Първи-
ят им (на българите -
б.а.) филм "Българан е
галант" е създаден в
1910-а, две години след
обявяването на българс-
ката независимост".

Извън противоречи-
вите сведения за датата,
като приемаме за начало
на родното кино филма
"Българан е галант",
трябва да уточним, че
той дава начало на
родното художествено
кино, не на българското

филмопроизводство
изобщо. Всъщност
редовно национално
филмопроизвоство у нас,
със заснемане на хрони-
кално-документални и
научнопопулярни филми,
започва през 1910 г.

Преди филма на
Гендов у нас имаме
документална лента -
"Сватбата на Н.В. Цар
Фердинанд с царица
Елеонора във Велико
Търново". Но той е
хроникален филм, а
"Българан е галант" на
Гендов - художествен.
Сред останалите първоп-
роходци на родното кино

са кинодокументалистът
Александър Жеков, автор
на филмовата епопея
"Балканската война",
Борис Грежов и Алексан-
дър Вазов. Любовта им
към киното е била над
всичко и неслучайно са
наричани "рицари на
българското кино".

Националният фил-
мов център, Столична
община и НДК вече
организираха показ на
нови български филми, а
прожекциите в София
бяха в кината "Одеон",
Дом на киното, "Люми-
ер", G-8 и "Евросинема".

Зрителите гледаха

наградени родни ленти
като "Ага", "Ирина",
"В кръг". Показан бе и
филмът за Кристо "Да
ходиш по вода", докумен-
талният разказ за физика
Теодосий Теодосиев "Фор-
мулата за Тео", "Доза
щастие", "Снимка с Юки",
както и селекция нова
българска анимация.

В комедията "Бълга-
ран е галант" днес фото-
сите с кадри от филма
изглеждат смешни, но за
времето си този филм е
бил достоен аналог на
комедиите на Макс
Линдер и други световни
образци. С филма си
Гендов е поставил с един
замах българското кино в
авангарда на балканското
и световното кино.

Самият Гендов е
завършил висшата
театрална школа "Ото"
във Виена, след което
специализира в Берлин.
През 1910 г. започва
работа като актьор в
трупата на Роза Попова,
а през 1911 г. става
администратор в драма-
тичния театър в Русе.
Едни от първите прожек-
ции и кина в България
са именно в Русе.

Джеймс Джойс, роден през
1882 г., е ирландски писател
и поет, чиито психологически
перцепции и новаторски
литературни техники го
правят един от най-влиятел-
ните писатели на 20-и век.

Творчеството му започва
със стихосбирката "Камерна
музика" (1907), посветена
изцяло на любовта. Следва
сборникът разкази "Дъблин-
чани" (1914).

Първият му роман -
автобиографичният "Портрет
на художника като млад"
(1916), очарова читателската
публика с новите литератур-
ни похвати, които съдържа -
поток на съзнанието, или
т. нар. вътрешен монолог,
техника, чрез която се пости-
га разкриване на всички
чувства, мисли и усещания
на литературния герой чрез
съзнателно търсен психоло-
гически реализъм.

През 1922 г. Джойс полу-
чава международна извест-
ност с романа "Одисей",
преведен през 2004 г.
и на български, а по-късно с
"Бдение над Финеган" (1939).
Умира на през
1941 г.

Цитати от поета

и писателя Джойс

"Грешките са портал към
откритията."

"Утре или в бъдещето съм
това, което ще постигна
днес. Днес съм това, което
съм постигнал вчера."

"Мъжете се водят от
правите на интелекта.
Жените - от извивките на
емоциите."

"Поставил съм толкова
енигми и пъзели, че ще отне-
ме на професорите векове, за
да разберат какво съм имал
предвид. Това е единственият
начин човек да подпечата
безсмъртието си."

"Действията на хората са
най-добрите интерпретации
на техните мисли."

"Нация означава еднакви
хора да живеят на едно
място."

"Страхувам се от тези
силни думи, които ни правят
нещастни."

"Трезва Ирландия е схвана-
та Ирландия."

Първият български художествен
филм изчезва безследно

79 години
без великия

Джеймс Джойсравносметка на два живота

Честваме 105-годишнината от премиерата на филма „Българан е
галант“ на Васил Гендов, приета за начало на българското кино
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Софийската опера завър-
ши много успешна календар-
на година. През 2020-а очак-
ваме още повече публика,
въпреки че не можем да се
оплачем от ниска посещае-
мост, заяви за БГНЕС худо-
жественият ръководител на
балета към Софийската опе-
ра Сара-Нора Кръстева. "За
нас най-важното нещо е пуб-
ликата да е с нас", катего-
рична е тя.

В началото на новата го-
дина Софийската опера и
балет предлага няколко пред-
ставления на "Лешникотро-
шачката" от Чайковски.

На 18 януари предстои
гастрол на "Баядерка" с учас-
тието на Кимин Ким, който
е премиер солист на Мари-

инския театър в Санкт Пе-
тербург. Това е един от най-
вълнуващите шедьоври на
прочутия Петипа, вдъхновен
от драмата на древноиндий-
ския поет Калидас и бала-
дата на Гьоте.

След това предстоят ня-
колко репертоарни заглавия.
На 26 януари зрителите ще
могат да видят "Кармен-сю-
ита, Пахита". Спектакълът
ще бъде поставян само два
пъти този сезон.

На 20 февруари е бале-
тът в две действия от Адолф
Адам "Корсар". Използвана
е музика от Чезаре Пуни,
Лео Делиб, Рикардо Дриго,
Пьотър Олденбургски. Либ-
рето Елдар Алиев по моти-
ви от либретото на Жул-Ан-

приели операта за кауза и
се стремим през цялото вре-
ме да развиваме, да обога-
тяваме и да работим за та-
зи марка", обясни дириген-
тът.                    БГНЕС

ри Верноа дьо Сен-Жорж и
Жозеф Мазилие. Участват
солисти, ансамбъл на бале-
та и оркестър на Софийска
опера и балет.

На 27 март предстои вто-
рата премиера на операта за
този сезон - "1001 нощ" по
музика на Фикрет Амиров,
хореография - Елдар Алиев.

Този сезон ще бъдат пос-
тавени още "Дама Пика" от
Чайковски с диригент Конс-
тантин Тринкс, "Севилският
бръснар" и "Електра".

Ръководителят на бале-
та със задоволство отбеля-
за, че около постановките
на "Лешникотрошачката" е
имало много гости от раз-
лични страни, сред които и
от Австрия. Зрители са спо-
делили, че им излиза мно-
го по-евтино да дойдат до
България и да се насладят
на изпълнение на световно
ниво.

"Успяхме да се докажем
на световната сцена. Про-
дължавам да твърдя, че на-
шата школа е раждала и
продължава да ражда доб-
ри артисти, които зареждат
всички театри по целия
свят", отбелязва Кръстева.
Тя не пропуска и да отчете,
че родната публика е дос-
татъчно добра да разбира
изкуството и любовта й към

изпълненията се усеща.
Диригентът на операта

Жорж Димитров допълни,
че Софийската опера и ба-
лет е марка, която задъл-
жава. "Всички ние сме

Камерън Диас, ко-
ято наскоро стана
майка, няма намере-
ние да наема бавачка,
която да й помага с
грижите за бебето. Тя
и съпругът й - музи-
кантът Бенджамин Ма-
дън, станаха родители
през последните дни на
миналата година и се-
га се радват на малка-
та си дъщеря Радикс.
Близък до семейството
споделя пред списание
People, че Камерън ис-
ка да прекарва всяка
секунда с бебето и е из-
цяло отдадена на май-
чинството.

"Техните приятели
са много верни и диск-
ретни, затова не е
странно, че успяха да
опазят тайната, че
очакват бебе до послед-
ния момент", допълва
източникът.

Камерън Диас обя-
ви, че се оттегля от ки-
ното. Тя става извест-
на с участието си в
"Маската" през 1994 г.,
а последният филм с
нейно участие е "Ани"
от 2014 г.

Актрисата е споде-
ляла в свои интервю-
та, че майчинството не
я привлича, но явно то-
ва се променя в мига,
в който среща съпруга
си. Двамата се женят

Американските ак-
тьори Хоакин Финикс
и Мартин Шин бяха
задържани на демонст-
рация във Вашингтон
против климатичните
промени.

Манифестацията е
била в центъра на
Вшингтон, като е орга-
низира от неправител-
ствена организация за
защита на природата с
основател американска-
та актриса и активист-
ка Джейн Фонда. По
време на акцията са за-
държани 147 души.

За актьор от Холи-
вуд, Хоакин Финикс е
лишен от суета. И то-
ва е още една причина
да буди възхищение у
хората, които наисти-
на обичат работата му.
Освен това далеч не е
бил целунат от съдбата
и в живота му има
много трагедия. Той е
и актьор, който еднов-
ременно може да играе
добрия или злодея, или
просто герой, в който
доброто и злото сякаш
се размиват.

Истински хит е учас-
тието му във филма
"Гладиатор" на режисьо-
ра Ридли Скот, където
Хоакин се представя в
ролята на младия рим-

Камерън Диас е всеотдайна майка

през 2015 г. и оттогава
се отдават на целта да
създадат семейство. А
това според тях включ-
ва: да живеят здравос-
ловно, да намалят ни-

вото на стреса и да са
позитивни. Бенджи и
Камерън, която е на 47
години, вече са щаст-
ливи родители на мал-
ката Радикс.

Задържаха Хоакин Финикс
и Мартин Шин на стачка

ски император Комод.
За тази роля е номини-
ран за "Оскар", "Златен
глобус", "Златен сате-
лит" и приза на БАФ-
ТА. Днес в актьорската
му биография се числят

такива известни филми
като "Следите", "Село-
то" и др. Сега Хоакин
Финикс се радва на ог-
ромния успех на пос-
ледния филм с негово
участие - "Жокера".

Сара-Нора Кръстева

Жорж Димитров

Сара-Нора Кръстева: Най-важно е
публиката да бъде с нас
Сара-Нора Кръстева: Най-важно е
публиката да бъде с нас
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Ема Уотсън крие екземпляри
от „Малки жени“ из Лондон
Карел Чапек: Човекът никога не може
да бъде поробен от машината...

Писател и драматург,
той оставя дълбока диря
сред сънародниците си.
Роден е в едно мъничко
селце в Североизточна
Бохемия - Мале Сватоньо-
вице. Сега родната му
къща е превърната в
музей, който напомня
както за него, така и за
също толкова славния му
брат, художника Йозеф
Чапек. Отпред има и
паметник - по-големият
държи скиците си, а по-
малкият лейка и луковица.

Карел не поема по
стъпките на баща си, който
е лекар. Още в гимназиал-
ните си години започва да
пише - и поезия, и проза.
През 1915 година получава
докторска степен по фило-
софия от университета в
Прага, а след това започва
да се занимава с журналис-
тика и едновременно с това
става частен възпитател в
дома на граф Лажански.

Първият му сборник с
разкази, написани в
сътрудничество с брат му
Йозеф, излиза през 1916 г.
под заглавието "Сияйни
дълбини". Четири години
по-късно, излиза пиесата
"R.U.R", отново написана
в съавторство с Йозеф.
В нея се разказва за бунта
на машините и точно в
това произведение е
изкована думата "робот",
възприета години
по-късно във всички
езици по света.

Най-добрата творба си

остава романът "Война
със саламандрите". По
жанр критиците го опреде-
лят като антифашистка
антиутопия. Романът
излиза през 1936 г.,
когато "кафявата чума" е
в апогея си в съседната
на Чехия Германия.
Говори се, че самият
Хитлер разпознава себе
си в образа на Върховния
саламандър от произведе-
нието на Чапек, затова
обявява писателя за свой
личен враг.

От думите от Карел
Чапек израстват наистина
прекрасни цветя. Писате-
лят е номиниран седем
пъти за Нобелова награда
за литература. Последната
номинация е от 1938 г., в
която той си отива от
света.

Иначе обича земята
точно колкото писаното
слово. Именно работата в
градината в лятната къща
в Стара Хут му докарва
няколко болести накуп.
Умира малко преди нацис-
тка Германия да окупира
Чехия, като от документите
на Гестапо е видно, че са
планирали една от първи-
те им жертви да бъде
именно Чапек.

Талантите му са безб-
рой - той е преводач,
журналист, но заедно с
това фотограф и дори
страстен колекционер на
етномузика. Личната му
колекция наброява близо
500 плочи.

Пацифист по убежде-
ние, неговата философия
прониква и в творбите му.
Сред най-известните са
"Фабрика за Абсолют",
"Кракатит", "Война със
саламандрите".

Хумористичните му
разкази остават вечни -
"Разкази от единия джоб"
и "Разкази от другия
джоб", а философските си
възгледи излага в трило-
гията "Хордубал".

Още приживе Карел
Чапек се сдобива с между-
народна известност. Осно-
вава чешкия ПЕН-клуб,
членува и в Комитета по
литература и изкуства към
Лигата на нациите.

Смъртта му на 25
декември 1938 г. шокира
всичките му почитатели.

Фредерик Бегбеде
отдавна си е изградил
репутация на "вулкани-
чен" артист, непримирим
към творческото притворс-
тво. Неслучайно всеки
негов роман е гарниран с
хаплива ирония, скандал-
ни равносметки и прово-
кации. Един от най-
добрите съвременни
писатели. Откровено и
без преструвки той пише:

"Родил съм се на 21
септември 1965 година,
двайсет години след Ауш-
виц, през първия ден на
есента. Появил съм се на
света в деня, когато
листата на дърветата
започват да се ронят, а
дните да се скъсяват.
Оттам може би и вродено-
то ми чувство на разоча-
рование. Изкарвах си хляба,
като редях думи във
вестниците или в реклам-
ните агенции, като послед-

130 години от рождението му
отбелязахме на 9 януари тази година

На следващата година
Германия окупира Чехия.
Вдовицата на писателя
успява да укрие архива
му, като го заравя в тай-
ник в едно от пражките
предградия.

Неговите мисли
остават безценни
за поколенията:
"На хората с идеи не

бива да се позволява да се
месят в световните
проблеми."

"Поблагодарих му
сърдечно и когато се скри
зад завоя, аз прескочих
стобора на градинката и с
неговия собствен бел
изкопах двете сини хризан-
теми. Откраднах ги,
разбирате ли? Аз съм
честен човек, в живота си

съм крал само седем пъти,
и то винаги цветя".

"Човекът никога не
може да бъде поробен от
машината, ако на този,
който я прави, му се
плаща достатъчно."

"Нищо не е по-странно
за човек от собствения му
образ."

"Анекдотът е комедия,
сбита в рамките на се-
кунди."

"Ако жената не се
предаде, тя побеждава; ако
се предаде, диктува усло-
вия на победителя."

"Поколение - това са
най-вече хората, които са
доволни един от друг;
поколение на възрастните
хора - това са най-вече
хора, които са недоволни
от другите."

ните имаха предимството,
че за по малко думи пла-
щаха повече. Станах
известен, като организирах
в Париж празненства,
когато в Париж вече
нямаше празненства...
Предизвиках удивление у
хората, които се интересу-
ваха от моята биография,
когато се ожених по лю-
бов", представя себе си
Бегбеде в "Любовта трае
три години".

Какво пише
неподражаемият
Бегбеде...

Çà æèâîòà

"От раждането до
смъртта животът ни е
включен на автопилот и
трябва нечовешка смелост,
за да промениш курса. На
20 години си въобразявах,
че зная всичко за живота.
На 30 разбрах, че не зная
нищо. Прекарал бях десет

години в учене на всичко
онова, което впоследствие
трябва да отучвам.

Всичко е временно:
любовта, изкуството,
планетата Земя, вие, аз.
Смъртта е толкова
непредвидима, че успява
да изненада всеки един от
нас. Откъде може да
знаеш дали този ден не е
последният ти? Мислиш
си, че ти остава време.
И после изведнъж - край,
изчезваш, твоето време е
изтекло. Смъртта е
единствената среща,
която не е записана
в органайзера ти.

...Всичко е временно и
всичко е за продан. Както
всичко останало, човекът
е продукт със срок на
годност. Това е причината
да се пенсионирам на 33
години. Казват, това е
идеалната възраст, за да
възкръснеш".

Бегбеде: Трябва да се измисли нов любовен код
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От 2060 изследвани ду-
ши със сърдечен арест 300
оцеляват, а от тях 140 каз-
ват, че са били в някакъв
вид съзнание, докато са би-
ли реанимирани. Източник:
argusShutterstock.

Ръководени от амбиция
и любопитство, група мла-
ди учени предприемат опа-
сен експеримент. Те се ре-
дуват по химически път да
спират сърцето си, за да
разберат какво се случва
в задгробния живот. Това е
историята в популярния
филм "Линия на смъртта" от
1990 г., чийто римейк се за-
въртя по кината наскорo.

Много бързо младежи-
те откриват неочакваните
и ужасяващи последствия
от играта със смъртта. Не
всичко обаче, което прежи-
вяват, след като "умират",
е в сферата на научната
фантастика. Все повече из-
следвания се занимават с
процесите, които настъпват
след смъртта. Те показват,
че човешкото съзнание не
престава да функционира
в мига, в който сърцето
спре.

Какво точно обачеКакво точно обачеКакво точно обачеКакво точно обачеКакво точно обаче
се случва в тялото исе случва в тялото исе случва в тялото исе случва в тялото исе случва в тялото и
съзнанието по времесъзнанието по времесъзнанието по времесъзнанието по времесъзнанието по време
на сърдечен арест?на сърдечен арест?на сърдечен арест?на сърдечен арест?на сърдечен арест?
Екип от медицинския

факултет на университета
в Ню Йорк разследва то-
зи въпрос чрез проучва-
ния в Европа и САЩ на хо-
ра, чието сърце е спира-
ло, а след това са върна-

Любопитно за обувките
Има неща, които не е

задължително да се зна-
ят, но затова пък са любо-
питни и адски забавни.
Обувките също си имат
своите чудновати истории
и смешни факти, от които
гарантирано ще ви падне
шапката!

1. До ХІХ век лявата и
дясната  обувка  били
идентични.

Едва през ХІХ век във
Филаделфия започнали да
различават дясната обув-
ка от лявата. Преди това
обувките за двата крака
били еднакви и ги носели,
редувайки ги ту на левия,
ту на десния.

2. По-рано и мъжете
носели високи токчета.

В миналите векове ток-
четата били символ на об-
ществено положение и бо-
гатство . Следователно
изисканите господа от вис-
шата класа смятали токче-
тата за задължителни. Те
били практични и за езда,
защото осигурявали по-
добра опора на  стреме-
ната.

Прочут любител на ви-
соките токчета от онази
епоха бил френският крал От обекти;

Какво се случва, когато сърцето спре

ти към живота. Това е най-
мащабното изследване от
този род.

Един на всеки петима
казва, че е почувствал не-
обичайно спокойствие, до-
като почти една трета от
хората споделят, че време-
то се е забавило или за-
бързало.

Някои си припомнят, че
са видели ярка светлина,
златна светкавица или от-
блясък от слънцето. Други
разказват, че са почувст-
вали страх или, че се да-
вят, или че са влачени през
дълбока вода. 13% казват,
че са почувствали как се
отделят от телата си, а съ-
щият процент хора твърдят,
че чувствителността им е
била повишена.

Д-р Сам Парниа, авто-
рът на проучването, смята,
смята, че много повече хо-

ра са имали преживявания,
когато са били в клинична
смърт, но лекарствата и ус-
покоителните, използвани
в процеса на реанимация,
може да са блокирали спо-
мените им.

Смъртта на мозъчни-Смъртта на мозъчни-Смъртта на мозъчни-Смъртта на мозъчни-Смъртта на мозъчни-
те клетки може дате клетки може дате клетки може дате клетки може дате клетки може да
отнеме часове.отнеме часове.отнеме часове.отнеме часове.отнеме часове.
От медицинска гледна

точка лекарите определят
смъртта въз основа на то-
ва кога сърцето вече не бие,
което веднага прекъсва кръ-
воснабдяването на мозъка.
"Технически, това начинът,
по който се определя вре-
ме на смъртта, всичко се
основава на момента, в
който сърцето спира - обяс-
нява Парниа. - Тогава губи-
те всичките рефлекси на
мозъчните стебла."

Мозъчната кора, която
е отговорна за мисленето
и обработката на инфор-
мация от петте сетива, съ-
що незабавно се извива,
уточнява изследователят и
обяснява: "Това означава,
че в рамките на 2 до 20
сек. няма да бъдат откри-
ти мозъчни вълни на елек-
трически монитор". Това
предизвиква верижна ре-
акция на клетъчните про-
цеси, които ще доведат до
смъртта на мозъчните
клетки. Този процес обаче
може да отнеме няколко
часа след спиране на сър-
цето.

Извършването на карди-
опулмонална реанимация
изпраща известно количес-
тво кръв към мозъка - око-
ло 15% от необходимото за
нормалното му функциони-
ране. Това обаче не спира
смъртта на мозъчните клет-
ки, а само я забавя.

"Ако успеете да рестар-
тирате функциите на сър-
цето чрез кардиопулмонал-
на реанимация, мозъкът
постепенно ще започне да
функционира отново" - ко-
ментира Парниа.

Скорошни изследвания
показват, че мозъкът при
животните се изпълва с
внезапна активност през
първите минути  след
смъртта. Хората в първа-
та фаза на смъртта веро-
ятно изпитват някаква съз-
нателност, казва Парниа.
Хората, чийто сърца са
спрели, а след това - вър-
нати към живот, описват

доста точно какво се е слу-
чило около тях през това
време.

"Хората описват наблю-
дението си над лекарите
и сестрите, които се бо-
рят за живота им, описват
разговорите им и подроб-
ности, които няма как да
знаят", споделя Парниа.
Той уточнява, че разкази-
те на хората са провере-
ни, след като е била по-
търсена гледната точка и
не медиците, които са спа-
сили живота им.

Следващата цел на уче-
ните е да открият по-пре-
цизни методи за наблюде-
ние на мозъка след смърт-
та. И най-вече - да подоб-
рят процеса на съживява-
не. Т. е. щетите върху мо-
зъка, нанесени по време на
рестартирането на сърце-
то, да са минимални).

Учените правят разли-
ка между сърдечен арест
и инфаркт. По време на
инфаркт блокирана арте-
рия пречи на кръвта да
достигне до определена
част на сърцето, вследст-
вие на което тя може да
умре, а самият орган да
продължи да бие . При
сърдечния арест електри-
ческите сигнали, ръково-
дещи изпомпването на
кръв, се прекъсват. Сър-
цето спира да работи и
смъртта настъпва малко
след това. Кръвта преста-
ва да циркулира към мо-
зъка, което означава, че
той спира работа "почти
мигновено".

Луи ХІV, който заради  ръс-
та си от 1,63 см обувал
обувки с токове, достига-
щи цели 10 сантиметра.

3. Най-големите крака
в света са обути в 66-и
номер.

Според Книгата за ре-
корди на Гинес Джейсън
Родригес от Венецуела е
мъжът с най-големите кра-
ка в света. Ходилата му са
дълги около 40 см и той
носи направени по поръч-
ка обувки номер 66-и. През
2016 година германският
производител на обувки
Георг Веселс му подарява
четири нови чифта, изра-
ботени специално за него.

4. Как  са  получили
името си кецовете?

Английската дума за ке-
цове Sneaker идва от из-
раза "sneak around", който
означава "промъквам се
безшумно". Причина за то-
ва име станала гумената
им подметка, която позво-
лявала на хлапетата, кои-
то ги носели, да се про-
мъкват зад гърба на учи-
теля.

5. Жените прекарват
средно 40,5 часа годишно
в пазаруване на обувки.

Жените просто обожа-
ват да си купуват нови
обувки. Ето защо те пре-
карват средно 40,5 часа го-
дишно, избирайки и купу-
вайки любимите си одеж-
ди за краката.

6. Жените прекарват
около 287 дни от живота
си за избора на облекло
и обувки.

Кой не е чувал отчая-
ното възклицание "Нямам
какво да облека!" на же-
на, изправена пред отво-
рения си гардероб. Подоб-
но е положението и кога-
то застане пред шкафа си
за обувки. (Тогава "обле-
ка" се замества с "обуя".)
Според едно британско
проучване  жените прекар-
ват около 287 дни от жи-
вота си в избор на облек-
ло и обувки. Това прави по
16 минути на ден във все-
кидневието. За специални
случаи се изразходват до
40 минути.

7. Краката на девойки-
те растат до 12-годишна
възраст, а на момчетата -
до 15.

Растежът на момичето
се забавя видимо значи-
телно по-рано, отколкото

този на момчето. Ето за-
що женските крака растат
до 12-годишна възраст, до-
като мъжките увеличават
размера си още 3 години.

8. Най-тежките обувки,
в които някога е пристъп-
вал човек, тежат 146 ки-
лограма.

Рекорда държи Ашрита
Фурман. Той изминава раз-
стояние от десет метра,
обут в обувки с невероят-

ната тежина от 146 килог-
рама. Човек трудно може
да си представи, че някой
е в състояние да направи
и крачка с такава тежест
на краката. Фурман е впи-
сан в "Книгата за рекорди
на Гинес" с над 400 рекор-
да и по този начин е ре-
кордьор и по поставянето
на рекорди - при това най-
шантавите!
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На 31 януари в
Софийската опера
предстои премиерата
на прочутата "Дама
Пика" от П. И. Чайков-
ски, концертно изпъл-
нение. В главната роля
- на Герман - солистът
от Софийската опера
Мартин Илиев. В
ролята на Лиза почита-
телите на оперното
изкуство ще чуят
сопрана Александра
Любчански - гост.
Маестро Константин
Тринкс ще дирижира
премиерата на "Дама
Пика".

Заедно с Шестата
симфония - Патетична,
операта е връх в
творчеството на Чай-
ковски. Написана с
трескава бързина - в
поразително кратък

Драматургът Ерик Еманю-
ел Шмит идва у нас специал-
но, за да играят заедно в "Гос-
подин Ибрахим и цветята на
Корана". Директорът на Народ-
ния театър "Иван Вазов" Ма-
риус Донкин ще изиграе на Го-
ляма сцена хитовия си монос-
пектакъл навръх рождения си
ден на 13 февруари. 16 годи-
ни след премиерата специал-
но за представлението, с ко-
ето Донкин ще отбележи и 70-
годишния си юбилей, у нас ще
пристигне и самият автор -
световноизвестният драматург
Ерик Еманюел Шмит. Той ще
се качи на сцената заедно с
Донкин, за да изиграят заед-
но един от най-забележител-
ните моменти. Спектакълът е
с режисьор проф. Снежина
Танковска, има редица прес-
тижни награди от родни и меж-
дународни форуми. Той се иг-
рае на сцена "Апостол Кара-
митев" вече 16 години. ç

Ìàðèóñ Äîíêèí
ïðàçíóâà 70
íà ñöåíàòà

Ïðåìèåðà íà „Äàìà Ïèêà“ â Ñîôèéñêàòà îïåðà,
ïîä äèðèãåíòñòâîòî íà Êîíñòàíòèí Òðèíêñ

срок - само за 44 дни,
тя се превръща в най-
потресаващия дълбок и
искрен израз на твор-
ческия светоглед на
Чайковски.

Премиерата на
"Дама Пика" се състои
на 31 декември 1891 г.
в Санкт Петербург. В
България е поставена
през 1926 г. в София,
под диригентството на
Юрий Померанцев,
руски музикант.

Александра Любчан-
ски през сезон 2017/
2018 е в ролята на
Саломе, под палката
на Валерий Гергиев в
Мариинския театър в
Санкт Петербург; Елза
от "Лоенгрин" и титул-
ната роля в операта
"Дона Диана" от Резни-
чек в Пражкия нацио-

Легендарно приятелство
свързва Иван Вазов и Евге-
ния Марс - самата тя писа-
телка, преводачка, общест-
веничка, първата жена изда-
тел в България. Има и бога-
та благотворителна и прос-
ветна дейност. Музата на
Иван Вазов. Единствената
жена, без която той не мо-
жел - "аз само с мисълта за
тебе живея, ти си ми слън-
цето, ти си ми светът", пише
й поетът. Държавна агенция
"Архиви" придоби ценни до-
кументи, които хвърлят по-
вече светлина върху тяхната
връзка - 106 писма, 40 кар-
тички, 20 портрета на Вазов
с посвещение.

"Това, което е ценно в та-
зи колекция, е, че чрез нея
постъпиха 3 изключително
важни писма от Евгения
Марс до самия Иван Вазов
и те дават отговор на ха-
рактера на тези взаимоот-
ношения", каза председате-
лят на ДАА доц. д-р Михаил

Изложбата "Златните
страници на българската
илюстрация. Бешков и уче-
ниците му" бе открита на
14 януари. Експозицията
включва 96 творби от фон-
да на ХГ "Илия Бешков" в
Плевен. Представени са
творби на Илия Бешков,
Иван Кожухаров, Иван
Кьосев, Наум Наумов, Ни-
кола Хаджитанев, Симеон
Венов, Дарина Пенкова,
Стоимен Стоилов и Тодор
Цонев.

Те са работили над
оформлението на българ-

�

Сливенската библиотека
„Зора“ чества  85 години
от рождението
на Дамян Дамянов
С документална изложба сли-
венската библиотека "Зора"
чества 85-годишнината от
рождението на поета. Предс-
тавени са ценни оригинални
чернови на стихотворения и
автобиография на Дамян Да-
мянов, книги с личния му ав-
тограф. Показани са негови
произведения, издавани в пе-
риода от 1958 г. - първата му
стихосбирка "Ако нямаше
огън", до такива, издадени
след смъртта му.

Уитни Хюстън влиза
посмъртно в Залата на
славата на рокендрола
Американската певица Уитни
Хюстън (1963-2012) и рапъ-
рът The Notorious B.I.G. (1972-
1997) ще бъдат посмъртно
включени в Залата на слава-
та на рокендрола в Кливланд,
Охайо. Церемонията за
включване ще се проведе на
2 май. Решенето вземат слу-
шатели, гласуват и около
1000 музикални експерти -
певци, критици, професиона-
листи от шоубизнеса и исто-
рици.

Пласидо Доминго ще пее
в Берлинската опера
78-годишният испански тенор
Пласидо Доминго ще пее в
Берлинската опера въпреки
призивите участията му да бъ-
дат отменени. Той има плани-
рани изяви на 21 януари в
операта "Травиата" от Джузе-
пе Верди. Директорът на Бер-
линската опера Матиас Шулц
заяви, че поверената му инс-
титуция гледа изключително
сериозно на подобни обвине-
ния. "Пласидо Доминго вина-
ги е бил безупречен в пове-
дението си към нас и не на-
мираме достатъчно основания
да прекратим отдавнашния си
договор с него", казва Шулц.

ÍàêðàòêîÍåèçâåñòíè ïèñìà äî Èâàí Âàçîâ
îò íåãîâàòà ìóçà Åâãåíèÿ Ìàðñ

Груев. Бурна кореспонден-
ция между тях се разгаря
от 1905 г. до смъртта на Ва-
зов през 1921 г. Досега бя-

„Çëàòíèòå ñòðàíèöè íà
áúëãàðñêàòà èëþñòðàöèÿ.
Áåøêîâ è ó÷åíèöèòå ìó“
îòêðèõà â Ñâèùîâ

ха известни само писмата
на Вазов. Но той самият не
е съхранил нейните. Затова
тези чернови от писмата на
Евгения Марс имат изклю-
чителна стойност. Дали Ва-
зов намира в нея само срод-
на литературна душа? Все
още се спори за характера
на тяхната връзка. Според
доц. Груев те са били прос-
то близки приятели, които
имат нужда един от друг -
чисто интелектуално. Тя за-
пазва до край учтивата фор-
ма в обръщението си към
поета. Изпитва дълбок рес-
пект към него и от тези пис-
ма може да се направи из-
водът, че става дума за ед-
но може би двустранно из-
разено желание и потреб-
ност, от една страна, да об-

щуват, а от друга - да бъдат
в устите на хората, така да
се каже.

"Събирайки всички тези
документи, ние създадохме
нов личен фонд на Евгения
Марс, който може да бъде
разглеждан като родов
фонд на семейство Елмазо-
ви, тъй като в него се съ-
държат и доста лични до-
кументи за нейния съпруг
д-р Павел Елмазов. Той е
първият дипломиран зъбо-
лекар в България", посочи
още доц. Груев. По този на-
чин колекцията е спасена
от разпръскване и се съх-
ранява в Държавния архив.
Документите вече са дос-
тъпни за всеки, който иска
да се занимава с българс-
кия бел епок. ç

×àéêîâñêè íàïèñâà òâîðáàòà ñè ñàìî çà 44 äíè

Руското сопрано Александра Любчански

нален театър. Работила
с диригенти като
Валерий Гергиев, Кент
Нагано, Пааво Ярви,
Айвър Болтън, Стефан
Золтеш, Емануел
Кривин, Лотер Загро-
сек, Йоханес Калицке
и Паоло Кариняни,
както и с оперни
режисьори като Крис-
тоф Лой и Николаус
Ленхоф.

В "Дама Пика"
участват и солистите:
Ангел Антонов, Бисер
Георгиев, Даниел
Острецов, Николай
Войнов, Слави Манов,
Иванка Нинова, Цвета
Сарамбелиева, Баясга-
лан Дашням, Станис-
лава Момекова. Ор-
кестър и хор на Со-
фийската опера и
балет. ç

ска и преводна детска кни-
га, историческа и възрож-
денска българска литера-
тура, световен епос, пое-
зия и български фолклор.

Главният уредник на Ху-
дожествената галерия в
Свищов Пламен Симеонов
е подчертал, че "изложба-
та е част от Алековите
празници и се реализира
съвместно от Министерс-
твото на културата. Експо-
зицията ще гостува в за-
лите на ХГ "Николай Пав-
лович" в рамките на един
месец". ç
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Държавната дума даде
вчера съгласие за назнача-
ването на ръководителя на
Федералната данъчна
служба Михаил Мишустин
за министър-председател
на Русия, съобщи ТАСС. В
подкрепа на това решение
гласуваха 383 депутати,
нямаше нито един глас
"против", а 41 депутати
гласуваха "въздържал се".

Високопоставен държа-
вен служител, непознат на
широката общественост,
Михаил Мишустин, който в
сряда бе номиниран за
премиер на Русия от
президента Владимир
Путин, от десет години
ръководи данъчната служ-
ба, където си изгради
репутация на ефективно
работещ човек. Мишустин,
който е на 53 години, от
Москва и инженер по
образование, заменя на
премиерския пост Дмитрий
Медведев, който заяви, че

53-ãîäèøíèÿò èíæåíåð îò 10 ãîäèíè
ðúêîâîäè äàíú÷íàòà ñëóæáà íà ñòðàíàòà

Снимки Пресфото БТА и Интернет

О Б Я В А
На основание чл. 44 от ППЗДС, във връзка с чл. 16 от ЗДС и Заповед № ФС - 198/27.12.2019

г., на директора на Професионална гимназия по подемна строителна и транспортна техника
О БЯВЯВА

На 20.02.2020 г. от 10,00 часа, в сградата на Професионална гимназия  по подемна, строител-
на и транспортна техника, намираща се в гр. София, район "Възраждане", ул. "Марко Балабанов"
№ 2, ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на
част от недвижим имот - публична държавна собственост, като срокът може да бъде увеличаван
с анекс до максимално допустимия срок съгл. чл. 16, ал. 2 от ЗДС.

Предназначение на имота: Сграда канцелария, диспечерска, състоящ се от: шест стаи и кори-
дор.

Имотът се намира в двора на учебната база на Професионална гимназия по подемна, строи-
телна и транспортна техника, в гр. София, район "Младост", кв. Горубляне, ул. "Аспарух" № 14 и
е с обща застроена площ от 180 кв. м.

Първоначалната наемна месечна цена е в размер на: 305 (триста и пет) лева;
Депозитът за участие в търга е в размер на: 305 (триста и пет) лева, внесени в касата на

училището, за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, представля-
ващо сграда канцелария.

Документацията се заплаща в касата на Професионална гимназия по подемна, строителна
и транспортна техника и се получава срещу документ за платени 20 (двайсет) лева в стая
"Каса", всеки работен ден от 09,00 часа до 16,00 часа. Заявления за участие в търга
се приемат всеки работен ден в сградата на гимназията, гр. София, район "Възраждане",
ул. "Марко Балабанов" № 2, стая "Канцелария".

Краен срок за подаване на заявленията - 16,00 часа на 19.02.2020 г.
За справки и допълнителна информация: e-mail: pg_pstt@abv.bg; тел. 02/9874108.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА
И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

1303 София, ул. „Марко Балабанов” №2, тел.987-41-08,
e-mail: pg_pstt@abv.bg

Руският президент Владимир Путин разговаря с Михаил Мишустин
преди номинацията му за премиер на Русия

Ливанските сили за
сигурност са арестува-

ли 59 души след
сблъсъци пред централ-

ната банка в сряда,
когато гневни демонст-
ранти дадоха воля на

гнева си срещу
управляващия елит и
задълбочаващата се
финансова криза в

страната. При продъл-
жилите с часове
сблъсъци са били

ранени 47 полицаи.
Част от демонстрантите
са счупили витрини на
частни банки в главния

финансов район на
Бейрут.

Иран обогатява сега уран
в по-големи обеми, отколкото
преди сключването на спора-
зумението за ядрената му
програма през 2015 г. Това за-
яви вчера иранският прези-
дент Хасан Рохани, цитиран
от Ройтерс. "Ние обогатяваме
повече уран, отколкото до
сключването на сделката. На-
тискът върху нашата страна
се усили, но ние продължа-
ваме да напредваме", заяви
Рохани.

Иран постепенно намали
ангажиментите си по ядрена-
та сделка в отговор на реше-
нието на САЩ да се изтеглят
от нея през май 2018 г. Рохани

Ðîõàíè: Èðàí îáîãàòÿâà óðàí â ãîëåìè îáåìè
каза още, че иранското пра-
вителство ежедневно работи,
за да попречи на военен сблъ-
сък или война. Диалогът меж-
ду Иран и света е труден, но
възможен, допълни той.

Иран обвини европейски-
те страни по сделката за яд-
рената му програма, че са по-
жертвали "останките" от спо-
разумението заради икономи-
ческите си интереси след въз-
можен шантаж от страна на
американския президент До-
налд Тръмп. Франция, Вели-
кобритания и Германия "про-
дадоха останките от споразу-
мението, за да избегнат но-
вите мита на Тръмп", написа

в Туитър иранският министър
на външните работи Мохамад
Джавад Зариф. Той преповта-
ря по този начин изводите от
статия във в. "Вашингтон пост",
в която се твърди, че Тръмп
тайно заплашил трите евро-
пейски страни с налагане на
25-процентови мита върху про-
извежданите от тях автомоби-
ли, ако не задействат меха-
низма за уреждане на споро-
ве, предвиден в ядреното спо-
разумение, сключено във Ви-
ена през 2015 г.

Франция, Великобритания
и Германия задействаха този
механизъм във вторник, за да
се опитат да заставят Иран
да се върне към пълното при-
лагане на разпоредбите на
сделката. ççççç

a

Íàêðàòêî

:
През март
в 10 страни - членки на
НАТО, ще започне най-
голямото от 25 г. военно
учение на САЩ в Европа
"Дифендър 2020" с център в
Германия, съобщи военен
източник от алианса. Той каза
след заседание на Военния
комитет на НАТО на ниво
началници на генерални
щабове, че в маневрите ще
участват 37 000 души. По
време на учението ще бъдат
проверени възможностите на
НАТО да прехвърля подкреп-
ления между държавите от
Европа. Ще се включат
участници от 18 страни
членки на пакта, сред които
20 000 военни от САЩ.

Талибаните
предложиха на САЩ времен-
но прекратяване на огъня в
Афганистан. Предложението е
за срок от 7 до 10 дни. То се
съдържа в послание, предаде-
но на специалния пратеник на
САЩ за Афганистан Залмай
Халилзад в Катар, където се
намира политическото
представителство на талиба-
ните. Не е ясно дали предло-
жението на талибаните ще е
достатъчно за възобновяване-
то на мирните преговори
между тях и САЩ.

Японец
от префектура Канагава е
заразен с новия коронавирус
след престой в китайския
град Ухан, където се разрази
новата епидемия. 30-
годишният мъж е бил приет в
болница на 10 януари със
силна треска и други
симптоми. Малко преди това
той се прибрал от Ухан.
Резултатите от анализите му
потвърдили, че е заразен с
новия коронавирус. Междув-
ременно състоянието на
пациента се подобрило и той
бил изписан. Японецът казал,
че не е ходил на рибния
пазар в Ухан, където бяха
открити повечето случаи на
заразата и който беше
затворен от властите още на
1 януари. С новия вирус е
заразена и жена, родом от
Ухан, която пристигнала в
Тайланд. Тя също твърди, че
не е посещавала рибния
пазар в града. От болестта
вече почина един човек в
Китай. Новият вирус предиз-
вика безпокойство, защото в
Китай предстои Нова година
по лунния календар, когато
милиони китайци пътуват, а в
страната идват и много
туристи.

правителството му подава
оставка след обявените от
Владимир Путин сериозни
конституционни промени,
пише АФП.

Начело на данъчната
служба Мишустин е постиг-
нал сериозни успехи
според държавните медии.
"Той създаде най-добрата
система за събиране на
данъци в света", посочи
държавната телевизия
"Россия 24" след съобщени-
ето за номинацията му.
Независимо дали това
твърдение е преувеличено
или не, Мишустин органи-
зира реформата и цифро-
визацията на данъчната
служба - една огромна
бюрокрация, която дълго
време не работеше ефек-
тивно и която той превърна
в служба, вдъхваща рес-
пект, пише АФП.

Мишустин завършва
висшето си образование
през 80-те години на

миналия век в един от
техническите университети
в Москва и постъпва на
работа в руската админист-
рация през 1998 г. като
зам.-директор на данъчната
служба, заемайки паралел-
но поста на зам.-министър
за данъчната политика.
Впоследствие кариерата му
продължава в няколко
правителствени агенции.
През 2010 г. Мишустин
отново започва работа в
руската данъчна служба,
като е натоварен със
задачата да я модернизира
из основи.

Една успешно изпълнена

задача, каза той през
ноември м. г. в интервю за
всекидневника "Комерсант",
в което увери, че отклоне-
нията в приходите от ДДС
(разликата между очаквани-
те и реално постъпилите в
държавата средства) е под
0,6 на сто, докато в Европа
е около 10 процента.

Мишустин е семеен и
има три деца. През 2015 г.
той бе поставен на петде-
сет и четвърто място в
списъка на сп. "Форбс" на
най-добре платените слу-
жители в Русия с доход от
183,31 млн. рубли (2,7 млн.
евро). ççççç

Ìèõàèë Ìèøóñòèí å íîâèÿò
ïðåìèåð íà Ðóñèÿ
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Гледам на Европейския
съюз като на нашата
застраховка живот, казва
германският канцлер
Ангела Меркел в простран-
но интервю за британския
финансов всекидневник
"Файненшъл таймс". Брек-
зит трябва да бъде зов за
събуждане за ЕС, призова-
ва Меркел.

В интервюто тя говори
за реформи на междуна-
родни институции, за
укрепване на ЕС, за отно-
шенията между Европа и
САЩ и между Европа, в
частност Германия, и
Китай. В безкомпромисния
свят, в който либералните
принципи са изтласкани
встрани от законите на
джунглата, Меркел смята,
че има едно решение и то
е да се залага двойно на
Европа. "Гледам на Европа
като на нашата застрахов-
ка живот. Германия е
прекалено малка, за да
упражнява геополитическо
влияние сама по себе си,
ето затова ние трябва да
вкараме в употреба всички
придобивки на единния
пазар", допълва тя.

Меркел казва, че е
решена да продължи да

Åâðîïà âå÷å íå å â öåíòúðà íà ñâåòîâíèòå ñúáèòèÿ, êàçâà
ãåðìàíñêàòà êàíöëåðêà â èíòåðâþ çà "Ôàéíåíøúë òàéìñ"

Ìåðêåë: Áðåêçèò òðÿáâà äà
áúäå "çîâ çà ñúáóæäàíå" íà ÅÑ

Евакуирани филипинци
от района на вулкана

Таал получават хранене
в спешен център в

Санта Терезита,
провинция Батангас.

Таал се събуди в
неделя, като тогава

изхвърли стълб от лава
и пепел на височина

15 км. Облаци
вулканична пепел

достигнаха филипинс-
ката столица Манила,
намираща се на около
65 км. Бяха евакуира-
ни над 30 400 души в
провинциите Батангас

и Кавите.

В Австралия вчера зава-
ля дъжд в районите, засег-
нати от пожари, и качест-
вото на въздуха се подоб-
ри, предаде АФП. Значи-
телни валежи имаше вче-
ра в щата Нов Южен Уелс,
където са най-големите по-
жари, съобщи австралийс-
ката метеорологична служ-
ба.

В щата Виктория в сря-
да вечерта имаше бури, ко-
ито допринесоха за разп-
ръскването на токсичния

Àâñòðàëèéöèòå ñè îòäúõíàõà -
â ðàéîíèòå íà ïîæàðèòå çàâàëÿ äúæä

Премиерът на Чешката
република Андрей Бабиш
приветства канцлера на
Австрия Себастиан Курц
по време на вчерашната
им среща в Национал-

ния музей в Прага.
Европейският парламент
обсъди в сряда разслед-

ването, водено от
властите в Чехия срещу
Бабиш за конфликт на

интереси. Проверките не
са завършили, затова
междинните резултати

не следва да бъдат
разгласявани, заяви ЕК

по повод на съмненията,
че Бабиш неправомерно
е получавал средства от

ЕС и след като
е оглавил

правителството.

Снимки Пресфото БТА и Интернет

Ñòðàíèòå â ëèáèéñêèÿ êîíôëèêò ùå
ó÷àñòâàò â êîíôåðåíöèÿòà â Áåðëèí

Премиерът на признато-
то от ООН либийско Прави-
телство на националното
съгласие (ПНС) Файез Са-
радж потвърди, че ще учас-
тва в международната кон-
ференция за уреждане на
кризата в Либия в неделя в
Берлин, съобщи телевизия
"Ал Джазира", цитирана от
ТАСС. Командващият т. нар.
Либийска национална армия
(ЛНА) маршал Халифа Хаф-
тар информира германския
външен министър Хайко Ма-
ас, че е съгласен да участ-
ва във форума.

Вчера Маас замина за
източния либийски град Бен-
гази, за да преговаря с Хаф-
тар. Германският външен ми-
нистър припомни пред жур-
налисти, че миналата сед-
мица е разговарял и със Са-
радж. Той уточни, че среща-
та с Хафтар му е възложе-
на по-специално от външни-
те министри на страните от
ЕС. В либийския конфликт
никой няма да победи с во-
енна сила, подчерта герман-
ският външен министър.

Същевременно генерал-
ният секретар на ООН Анто-

ниу Гутеришпризова да бъде
"твърдо подкрепена" мирна-
та конференция за Либия в
Берлин. В документ, преда-
ден на Съвета за сигурност,
Антониу Гутериш прикани
враждуващите страни да пот-
върдят спирането на огъня в
африканската държава.

След убийството на ли-
бийския лидер Муамар Ка-
дафи през 2011 г. в страна-
та настъпи хаос, а по-късно
- фактическо двувластие. В
предстоящата конференция
в Германия, организирана с
цел уреждане на ситуация-
та, се очаква да участват
представители от Русия,
САЩ, Китай, Великобрита-
ния, Франция, Турция, Еги-
пет, Алжир и ОАЕ. ç

защитава мултилатерализ-
ма - едно понятие, което в
ерата на Тръмп, Брекзит и
възраждаща се Русия
изглежда изложено на
опасности. Според Меркел
трябва да бъдат запазени
"най-добрите ситуации, при
които всеки печели и
когато взаимноизгодното и
за двете страни партньорс-
тво е прилагано на практи-
ка по света".

Относно европейско-
американските отношения
при Тръмп, Меркел при-
помня, че от години Евро-
па и Германия са се
плъзгали надолу в списъка
с приоритетите на САЩ и
че още президентът Барак
Обама е говорил за "Ази-
атското столетие" от
американска перспектива.
"Това също така означава,
че Европа вече не е в
центъра на световните
събития", казва германски-
ят канцлер. "Фокусът на
САЩ върху Европа отслаб-
ва - това ще бъде при
който и да било американ-
ски президент", отбелязва
Меркел.

Тя защитава близките
връзки на Берлин с Пекин
и добавя, че би посъвет-

вала хората да не гледат
на Китай като на заплаха
само защото е успял в
икономически план.
"Както е и в случая с
Германия, възходът на
Китай до голяма степен се

дим, отделящ се при пожа-
рите. "Бурите подобриха ка-
чеството на въздуха в по-
голямата част от щата", съ-
общи агенцията за опазва-
не на околната среда на
Виктория.

Метеоролозите очакват
още валежи до края на сед-
мицата. Ако прогнозите се
потвърдят, това ще е пери-
одът с най-много валежи в
Австралия от началото на
кризата с пожарите през
септември. ç

дължи на усилената му
работа, креативността му
и техническите му позна-
ния и умения", казва
Меркел. Тя признава, че
китайската икономическа
сила и китайските геопо-

литически амбиции озна-
чават, че Китай е конку-
рент на САЩ и на Европа.
Отговорът на това обаче
не бива да бъде изолира-
не на Китай, предупреж-
дава тя. ç

Архивна снимка от 21 декември 1991 г.:  Лидерът на ХДС Хелмут Кол, неговата представителка Ангела Меркел и
ръководителят на партията Волфганг Шойбле на конференция на Съюза в Дрезден. Германската канцлерка Ангела
Меркел (снимката горе вдясно) казва, че е решена да продължи да защитава мултилатерализма - едно понятие,

което в ерата на Тръмп, Брекзит и възраждаща се Русия изглежда изложено на опасности.
Снимки "Файненшъл таймс"
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Ãðèøî çàâúðøè ñúñ çàãóáà
òóðíèðà â Ìåëáúðí

Най-добрият ни тени-
сист Григор Димитров
допусна загуба с 4:6, 2:6
от Ник Кириос в послед-
ния си мач преди старта
на Откритото първенство
на Австралия. Двамата се
срещнаха в демонстра-
тивния турнир "Куйонг
Класик" в Мелбърн и
предложиха интересен
двубой за зрителите.
Григор започна убедител-
но и със силен и точен
сервис, но след средата
на първия сет тонуса в
играта му падна и Кириос
заслужено стигна до
успех.

След срещата българи-
нът призна, че е загубил
концентрация след проби-
ва в края на първия сет.
"Позагубих концентрация-
та си, когато бях пробит в
първия сет. Ако не си
взимаш подаванията
срещу Ник, става трудно.
Той сервира невероятно",
започна Григор.

"Условията са трудни,
но това е обстановката в
момента. Остават няколко

"

Аржентинецът Хуан Игнасио
Лондеро е съперникът на
българския тенисист в първия
кръг на Откритото първенство
на Австралия

Ювентус победи Удинезе с
4:0 в среща от 1/8-финалите
на Купата на Италия. За Стара-
та госпожа не игра голямата
звезда Кристиано Роналдо, кой-
то получи почивка часове пре-
ди срещата, заради синузит.

Гонсало Игуаин изведе Юве
напред в 16-ата минута. Аржен-
тинецът не чака много и удвои
от дузпа десет минути по-късно.

Малко след началото на
второто полувреме Игуаин се
разписа за 3:0, но съдията от-
мени попадението му заради
засада. Трети гол за домакини-
те все пак падна в 57-ата ми-
нута, когато двамата аржентин-
ци в състава отново комбини-
раха и Дибала се записа сред
голмайсторите. Попаденията не
спираха да валят и четири ми-
нути след третия гол, Диего Кос-
та се разписа за 4:0 от дузпа.

Ювентус чака съперника си
за 1/4-финалите, а това ще бъ-
де победителят от срещата
между Рома и Парма.ç

Þâåíòóñ ãàçè
çà Êóïàòà

дни до Открито първенст-
во на Австралия и е
важно да се концентри-
раме върху правилните
неща. Не идвам за първи
път в Мелбърн и знам
какво да очаквам по
отношение на условията",
каза още Димитров.

Най-добрият ни тени-
сист узна жребия за
първия турнир за година-
та от Големия шлем -
Откритото първенство на
Австралия. Българинът,
който е под номер 17 в
схемата, ще се изправи
срещу аржентинеца Хуан
Игнасио Лондеро в първи
кръг. Съперникът на
българския тенисист е на
26 години и е номер 51 в
световната ранглиста.
Лондеро е професиона-
лист от 2010 г. Той има
една титла в кариерата
си - на турнира в Кордо-
ба в родината си през
февруари миналата
година. За него това ще
бъде дебют в основната
схема в Мелбърн. През
2019 г. аржентинецът

Победата на България над Ве-
ликобритания в групите на ATP
Къп бе една от най-големите из-
ненади на турнира и несъмнено
изключително емоционален мо-
мент за нашите национали. Всич-
ки прогнози в този момент бяха
за успех на британците, тъй като
тандемът Мъри/Солзбъри бе с ед-
на от най-впечатляващите визит-
ки в надпреварата - Джейми е
бивш №1 с титли от Шлема, до-
като Джо също е част от елита
на Тура. Срещу тях обаче на кор-
та с много страст и енергия из-
лязоха Димитров и Александър
Лазаров, който постигнаха немис-
лимото и триумфираха след два
спасени мачбола в шампионския
тайбрек и успех с 11:9 в него.

Съвсем разбираемо послед-
ва необуздана радост от страна
на нашата двойка, а много бър-

Óñïåõúò íà ðîäíèÿ òèì íàä Âåëèêîáðèòàíèÿ ïîïàäíà
â ëþáîïèòíà êëàñàöèÿ çà ATP Êúï

стигна до втория кръг на
квалификациите. До
момента двамата не са
се срещали на корта и
това ще бъде техен първи
мач.

Във втори кръг Григор
може да се изправи
срещу друг аржентинец

Леонардо Майер, който
на старта играе с амери-
канеца Томи Пол. Минала-
та година най-добрият ни
тенисист достигна до
четвърти кръг, където
отпадна от Франсис
Тиафо след четири изиг-
рани сета.ç

зо при тях на корта вече бяха и
останалите им съотборници - Ди-
митър Кузманов, Адриан Андреев
и Александър Донски. Часът бе
почти 3 сутринта и щастливите
моменти продължиха с помощта
на стотиците българи по трибу-
ните - по време на интервюто
след двубоя в очите на състеза-
телите в отбора ни се появиха и
сълзи.

Еуфорията от този момент на-
пълно разбираемо попадна сред
най-вълнуващите реакции в тур-
нира. Tennis TV направи класа-
ция, в която българската радост
бе една от номинациите, редом
със сръбската след финала, тан-
ците на Де Минор и Надал, поз-
дравът между Оже-Алиасим и Ша-
повалов, както и триумфалният
момент на австралийците в сблъ-
съка с Великобритания.ç

Най-добрата българска тени-
систка в момента Виктория То-
мова приключи участието си на
Откритото първенство на Австра-
лия. Първата ни ракета отпадна
във втория кръг на квалифика-

Âèêòîðèÿ Òîìîâà îòïàäíà â êâàëèôèêàöèèòå
циите, след като допусна обрат
за 6:1, 1:6, 4:6 срещу румънката
Моника Никулеску. Мачът продъл-
жи два часа и пет минути. Реши-
телен за крайния изход се оказа
единственият пробив в третия сет,

който румънката постигна в де-
ветия гейм. Така Изабелла Ши-
никова остава единствената бъл-
гарска надежда за попадане в ос-
новната схема при жените. Днес
тя ще играе срещу рускинята На-

талия Вихлянцева в мач от вто-
рия кръг на пресявките.

Както е известно, в първия кръг
на квалификациите отпадна Ели-
ца Костова, която загуби от бри-
танката Хариет Дарт с 4:6, 1:6.ç

Бурната радост на българския отбор след успеха над Великобритания влезе в любопитна класация

Григор Димитров ще срещне аржентинеца Хуан Игнасио Лондеро в
първи кръг на Откритото първенство по тенис на Австралия

От стр.1
Сблъсък между по-големия от

братя Пулеви и Антъни Джошуа
трябваше да има и през октомв-
ри 2017 г., но тогава контузия поп-
речи на българина да се качи на
ринга срещу световния шампион.

Последният мач на Кубрат, кой-
то има 28 победи и само една
загуба на професионалния ринг,
бе срещу американеца Райдъл Бу-
кър на 10 ноември миналата го-
дина. Тогава 38-годишният бълга-
рин победи по точки в 10 рунда
на галавечер във Фресно, Кали-
форния (САЩ). Впоследствие Коб-
рата определи срещата като "най-
важния мач" в своята кариера, за-
щото тя отвори вратите към бит-
ка за световната титла в тежката
категория на Международната бок-
сова федерация (IBF). Пояс, кой-
то Джошуа ще защитава след взе-
тия реванш срещу Анди Руис в
края на 2019 г. 30-годишният бри-
танец има 24 мача на профи рин-
га и само една загуба. 21 от по-
бедите на Джошуа са с нокаут.ç

Ïóëåâ ùå ñå áèå çà
ñâåòîâíàòà òèòëà
â Èñòàíáóë
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06.30 Актуален коментар (п)
07.00 Новини
07.10 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев
09.15 "Холивудски знаменитости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Безценната перла" - сериал (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "Студио Икономика" (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Безценната перла" - сериал
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: "Монахинята" (2012

г.), Франция (п)
18.05 "Холивудски знаменитости"
18.30 "Дискусионен клуб" с водещ Велизар

Енчев
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "Папа Хемингуей в

Куба" (2015 г.), Канада
22.20 "Дискусионен клуб" (п)
23.20 Новини (п)
23.50 "България се събужда" (п)
01.50 "Студио Икономика" (п)
02.50 "Лява политика" (п)
04.30 "Следобед с БСТВ" (п)

ÁÍÒ 1

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

словен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Тайните на войната - документална

поредица /10 епизод/
13.25 Ганьо Балкански се завърна от Евро-

па 4-сериен тв филм /България, 2004
г./, 1 част, режисьор Иван Ничев, в
ролите: Николай Урумов, Георги Ка-
лоянчев, Иван Григоров, Калин Арсов
и др.

14.00 Малки истории
15.00 Специализирано предаване за хора с

увреден слух
15.15 Разследването на Мун - тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Завръщане в Брайдсхед - тв филм

/2 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Миньона - игрален филм /копродук-

ция, 1998 г./, режисьор Жан Марк
Пише, в ролите: Долф Лундгрен, Фран-
соа Робъртсън, Рок Лафорчън и др.
(12)

01.05 Култура.БГ /п/
02.05 100% будни /п/
03.05 Завръщане в Брайдсхед - тв филм /

2 епизод/п/
04.05 Дойче веле: Шифт
04.20 Още от деня /п/

bTV

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

тие" - анимация, сериал, с. 3, еп. 5
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян

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

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
13.30 Премиера: "Ягодова любов" - сериал,

еп. 29
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 7, еп. 452
16.00 "Спасители в планината" - сериал,

с. 4, еп. 2
17.00 bTV Новините
17.20 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен дух" - сериал,

еп. 50
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 2,

еп. 7
21.30 Премиера: "Вътрешен човек" - сери-

ал, еп. 68
22.30 "Медичите" - сериал, с. 3, еп. 3
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 8
01.00 "Смелите" - сериал, еп. 2
01.50 bTV Новините /п./
02.20 "Преди обед" /п./
04.10 "Бригада Нов дом" /п./
04.50 "Втори шанс" - сериал, еп. 31

bTV Action

05.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 10
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Роботи под прикритие" - сериал, с. 4,
еп. 6 - 9

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

09.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 10
10.00 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 20
11.00 "Монк" - сериал, с. 2, еп. 3
12.00 "Супергърл" - сериал, с. 2, еп. 2
13.00 "Играта на Ендър" - фентъзи, екшън,

приключенски (САЩ, 2013), в роли-
те: Харисън Форд, Ейса Бътърфилд,
Хейли Стайнфелд, Абигейл Бреслин,
Бен Кингсли, Вайола Дейвис, Гевин
Худ и др.

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,
еп. 19

16.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 11
17.00 "Супергърл" - сериал, с. 2, еп. 3
18.00 "Монк" - сериал, с. 2, еп. 4
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" - се-

риал, с. 4, еп. 21
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Наркос: Мек-

сико" - сериал, еп. 2
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Кралят на скорпионите

2: Възходът на воина" - фентъзи,
екшън, приключенски (САЩ, ЮАР,
Германия, 2008), в ролите: Майкъл
Копон, Карън Дейвид, Саймън Куор-
търман, Том Ву, Андреас Висньевски

00.15 "Наркос: Мексико" - сериал, еп. 2
01.15 "Животинско царство" - сериал, с. 2,

еп. 11
02.15 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 19
03.15 "Супергърл" - сериал, с. 2, еп. 3
04.15 "Монк" - сериал, с. 2, еп. 4

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 9,

еп. 11, 12
07.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
08.00 "Приятели" /п./ - сериал
09.00 "Преспав" /п./ - сериал
10.00 "Близнаци" - комедия (САЩ, 1988), в

ролите: Дани ДеВито, Арнолд Швар-
ценегер, Кели Престън, Клоуи Уеб,
Бони Бартлет, Трей Уилсън, Маршал
Бел, Дейвид Карусо, Хю О`Брайън

12.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
13.00 "Изгубеняци" /п./ - сериал
14.00 "Приятели" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 Премиера: "Преспав" - сериал, еп. 25
18.00 "По-добре късно, отколкото никога" -

сериал, еп. 1
19.00 "Супермаркет" - сериал, с. 2, еп. 6, 7
20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 8, еп. 3

22.00 "Приятели" - сериал, с. 10, еп. 15, 16
23.00 "Изгубеняци" - сериал, еп. 9, 10
00.00 "Близнаци" /п./ - комедия (САЩ, 1988)
02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "По-добре късно, отколкото никога"

/п./ - сериал
04.00 "Супермаркет" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" /п./ - сериал,
с. 3, еп. 16, 17

08.00 "Невидима зона" - спортен, биогра-
фичен, драма (САЩ, 2009), в ролите:
Куинтън Ерън, Сандра Бълок, Тим
Макгроу, Джей Хед, Лили Колинс, Рей
Маккинън, Кати Бейтс и др.

10.30 Телепазар
10.45 "Седем часа разлика" - сериал, с. 3,

еп. 18, 19
12.45 Телепазар
13.00 "Клетниците" - драма, музикален, ро-

мантичен (САЩ, Великобритания,
2012), в ролите: Хю Джакман, Ръсел
Кроу, Ан Хатауей, Аманда Сайфред,
Еди Редмейн, Колм Уилкинсън, Дани-
ел Хътълстоун, Хелена Бонъм Картър,
Саша Барън Коен и др.

16.15 "В какво се превръщат мечтите" -
фентъзи, романтичен, драма (САЩ,
Нова Зеландия, 1998), в ролите:
Робин Уилямс, Куба Гудинг мл., Ана-
бела Шора, Макс фон Сидов, Вернер
Херцог и др.

18.45 "Транспортер 3" - екшън, криминален
(Франция, Великобритания, САЩ,
2008), в ролите: Джейсън Стейтъм,
Наталия Рудакова, Франсоа Берлеан,
Робърт Непър, Йерон Крабе и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Месец на Оскарите: "Ескорт до затво-

ра" - уестърн, приключенски, екшън
(САЩ, 2007), в ролите: Ръсел Кроу,
Крисчън Бейл, Бен Фостър, Логан
Лърман, Питър Фонда, Винеса Шоу,
Алън Тюдик, Гречен Мол и др.

23.30 "Обратна тяга" - екшън, трилър (САЩ,
1991), в ролите: Кърт Ръсел, Уилям
Болдуин, Робърт Де Ниро, Доналд
Съдърланд, Дженифър Джейсън Лий,
Скот Глен, Ребека Де Морни, Клинт
Хауърд и др.

02.15 "Седем часа разлика" /п./ - сериал,
с. 3, еп. 18

03.15 "21 грама" - драма, трилър (САЩ,
2003), в ролите: Шон Пен, Бенисио
Дел Торо, Наоми Уотс, Дани Хюстън,
Шарлот Генсбур, Еди Марсан, Джон
Рубинстайн, Мелиса Лио, Клиа Дю-
Вал и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 6
/п/

06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - предаване

на NOVA, нов сезон
21.00 "Господарка на злото" - с уч. на

Анджелина Джоли, Ел Фанинг, Шар-
лто Копли, Имелда Стаунтън, Лесли
Манвил и др.

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 6
00.30 "Нощна смяна" - сериал, сезон 3
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Слънце и луна" - сериал

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, сезон 7 /п/
07.00 "Коледно обещание" - романтична

комедия с уч. на Джейми Кинг, Люк
Макфарлан, Кристи Лейнг, Локлин
Мънро и др.

09.00 "Любителката на мистерии: Играта
започва" - мистерии с уч. на Уилям
Кат, Джейми Елман, Кейси Сандър,
Кели Мартин, Кларънс Уилямс III, Еди
Милс и др.

11.00 "Касъл" - сериал, сезон 7
12.00 "Да спасиш Медисън" - романтична

драма с уч. на Алона Тал, Итън Пек,
Зак Лайвли, Си Томас Хауъл и др.

13.45 "В кадър"
14.15 "За всичко е виновен енотът" (пре-

миера) - драма с уч. на Брайън
Кранстън, Дженифър Гарнър, Викто-
рия Бруно, Елъри Спрейбери, Мони-
ка Лоусън и др.

16.40 "Английският пациент" - романтич-
на драма с уч. на Ралф Файнс,
Жулиет Бинош, Уилям Дефо, Крис-
тин Скот Томас, Колин Фърт, На-
вийн Андрюс, Джулиън Уадхам, Юр-
ген Прохнов и др.

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 5

21.00 "Армагедон" - приключенски екшън с
уч. на Брус Уилис, Били Боб Торнтън,
Бен Афлек, Уил Патън, Лив Тайлър,
Стив Бушеми, Оуен Уилсън, Майкъл
Кларк Дънкън, Питър Стормеър и др.

00.10 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 5 /п/

01.10 "У дома през август" - комедия с уч.
на Мерил Стрийп, Джулия Робъртс,
Юън Макгрегър, Крис Купър, Абигейл
Бреслин, Бенедикт Къмбърбач, Сам
Шепърд, Дърмът Мълроуни и др. /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 17 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.

ПППППроменливо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 10

ВОДОРАВНО: "Любов на покрива". Борат. Тара-
кан. Монитор. Сатана. Тинол. Натал. Бик. Ноков (Сто-
ян). Нида. Тор. Верев. Вал. "Мерак". Ренин. Набат.
Негатив. Миланов (Кирил). Цана. Табак. Намаз. Тур.
Тотем. Кило. Кел. Лоран. Лав (Къртни). Камен. СИ-
НОД. Земен. Манолов (Емануил). Бакелит. Сила. Жи-
вак. Номер. Нет. Дадов (Никола). Мери. Лико. Ина-
на. ИЛ. "Шик". "Вечер". Ника.

ОТВЕСНО: "Любовите ни". Указатели. Бон. Корал.
Ремек (Владимир). Тик (Лудвиг). Норит. Рабат. Лемеж.
Ватин. Канат. Нелидов (Александър). Антонов (Нико-
лай). Тобол. Нива. Рокер. Ватос. Тадич (Люба). Апт.
Лорен (София). Керим (Усин). Коне. Оас. Венец. Ма-
нас. Вар. Акран. Виган. Нонин. Ратан. Нанак (Талван-
ди). Доломан. Сикатив. Тамил. Ламе. Ванадати. Аларо.
Ерик. Наналал (Далпатрам). Вазов (Иван). Верила.

Днес ще бъде по-често облачно. Ми-
нималните температури ще остават без
промяна - малко над обичайните за се-
зона до 2-3 градуса под и около нула
градуса, а дневните слабо ще се пони-
жат и ще бъдат от 3 до 8 градуса.

В  източните райони ще духа слаб вятър от североизток,
който в петък ще се усили и ще се ориентира от север-
североизток. Почти без валежи. На места в низините е въз-
можен слаб ръмеж от ниските облаци.

В събота и неделя от североизток ще проникне още
малко по-студен въздух и температурите ще се понижат, по-
чувствително  в североизточните райони.

Ще остане почти без валежи. Ще духа слаб и умерен
вятър от североизток.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Ескорт до затвора" - уестърн,
приключенски, екшън, в ролите: Ръсел Кроу, Крисчън

Бейл, Бен Фостър, Логан Лърман, Питър Фонда,
Винеса Шоу, Алън Тюдик, Гречен Мол и др.
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çà Åâðîâîëåé 2021
Българският
отбор ще
трябва да се
пребори за
място на
континенталния
шампионат

Мъжкият национален
отбор на България ще
играе на европейска
квалификация през насто-
ящата 2020 година, съоб-
щават от родната федера-
ция. След незадоволител-
ното 11-о място на Евро-
волей 2019, "лъвовете" не
успяха да се класират
директно за следващия
континентален шампионат
през 2021 година и ще
трябва да минат през
пресявките.

Регламентът на първен-
ството предвижда за
финалната фаза да се
класират първите 12 тима
от подреждането на
изминалия шампионат,
като в общата бройка
обаче влизат и четирите
страни-домакини - Полша,
Чехия, Финландия и
Естония. Така, въпреки 11-
ото място, "трикольорите"
не успяха да се класират

Íàêðàòêî

:

Николай Бодуров
е имал среща
с шефката на Пирин (Бл)
Ива Уорън, която му
предложила не само да
тренира с отбора, но и да
подпише договор до
лятото и да облече
официално зеления екип.
Антон Огнянов
е най-новото
попълнение на Етър. 31-
годишният халф подписа
договор за една година с
"виолетовите". Той има
сериозен стаж в елитната
група, с над сто мача и 10
гола. Юноша е на Берое, а
кариерата му преминава
през Нефтохимик, Миньор
(Раднево), Ботев (Пд),
Свиленград, Любимец,
Левски, Берое, Дунав,
Черно море, Верея. През
миналия сезон игра в
Ботев (Вр), а през есента
бе във втородивизионния
Ботев (Гълъбово).
Даниел Иванов-
Аоияма постигна
трети успех
на големия януарски
турнир по сумо в Токио. В
схватка от петия кръг
българинът спечели срещу
Рюден. Така Аоияма отново
е с положителен баланс от
3 победи и 2 поражения.
ПСЖ се наложи като
гост на Монако с 4:1
в отложен мач от френс-
кото футболно първенст-
во. Двата тима играха
отново един срещу друг
преди три дни в Париж и
завършиха 3:3. Сега
обаче лидерът в класира-
нето не допусна нова
изненада. Головете
отбелязаха Килиан Мбапе
(24 и 90+3), Неймар (45 -
дузпа) и Сарабия (74) за
ПСЖ и Бакайоко (87) за
домакините. ПСЖ е първи
с 8 точки пред Марсилия.
Монако е девети.

Николай Михайлов може да не
остане в Левски за пролетния дял
от шампионата. Стражът е желан
от турския Гьозтепе, който е в сре-
дата на таблицата на Суперлигата.
От клуба вече са се свързали с
агентите на Михайлов, но ще тряб-
ва да преговарят и с Левски, ако
искат да го привлекат. Национал-

ният страж има договор със "си-
ните" за още 18 месеца и едва ли
ще бъде пуснат без трансферна
сума. Титулярен вратар в Гьозтепе
е португалската легенда Бето. Той
обаче е вече на 37 години и дого-
ворът му изтича лятото. Останали-
те вратари в клуба са млади и не-
опитни.ç

директно.
Според регламента на

Европейската волейболна
конфедерация участниците
в квалификациите ще
бъдат разделени в групи,
като общият брой на
участващите състави ще
стане ясен след 31 януа-
ри, до когато се подават

Ãüîçòåïå ïðîó÷âà ñèòóàöèÿòà
îêîëî Íèêîëàé Ìèõàéëîâ

заявки за участие.
Квалификационните

мачове ще се проведат в
групи по четири отбора
при разменено гостуване
в периода от 15 август до
6 септември 2020 година.

Шампионатът на Стария
континент през 2021-ва ще
се проведе в периода от

15 август до 30 септември,
като точните дати също
ще бъдат оповестени на
по-късен етап. Досега
право на участие освен
домакините са добили
отборите на Сърбия,
Словения, Франция,
Русия, Италия, Украйна,
Германия и Белгия. ç

Нападателят Александър Колев е първият българин, който ще
играе в казахстанския Кайсар, съобщава БЛИЦ. 27-годишният фут-
болист разтрогна с досегашния си отбор Раков (Полша) и беше
привлечен от наставника на тима Стойчо Младенов. Алекс вече е
уточнил личните си условия, а днес ще мине медицински прегледи.

Ñòîé÷î Ìëàäåíîâ âçå áúëãàðèí â Êàéñàð
Ако  всичко е наред, ще подпише договор и ще започне подготовка
с новия си тим.

Стойчо Младенов, който спечели Купата на Казахстан и беше
избран за най-добър треньор в азиатската страна и в България за
миналата година, в момента е на подготовка в Турция с Кайсар.

С гол на Хуан Мата в 67-ата
минута Манчестър Юнайтед по-
беди с 1:0 Уулвърхямптън в пре-
играването от третия кръг на ФА
Къп. След 0:0 на "Молиню", ко-
гато "червените дяволи" дори не
отправиха точен удар към вра-
тата на "вълците", в реванша
включването на Мата в титуляр-

Ñëàäúê ðåâàíø çà Ìàí÷åñòúð
Þíàéòåä

ния състав се оказа отличен ход
на Оле Гунар Солскяер и Юнай-
тед се класира за следващия
кръг.

Там съперник на тима ще е
един измежду Уотфорд и Транми-
ър, които трябваше да играят във
вторник, но двубоят беше отло-
жен заради наводнен терен.ç

Европейската шампионка и  сребърна медалистка от световно първенство по борба в кат. до 62 кг Тайбе
Юсеин беше определена за номер 1 на СК Левски за 2019 година. Тя получи отличието от легендата на

българската борба Александър Томов.
Снимка Пресфото БТА

Българският национален отбор по волейбол ще трябва да мине през ситото на квалификациите, за да игра на
Евроволей 2021


