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Бозуков: Защо при същата политика
на МЗХ  досега нямаше протести

В 3:00 часа
сутринта на 26 март

(неделя) местим
часовниците

1 час напред.
Спим 1 час по-малко.

Ãëàñóâàéòå óìíî!
Çà ïðîìÿíà!

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

Стефка Костадинова
бе преизбрана за
президент на Българс-
кия олимпийски
комитет за четвърти
пореден мандат. Тя бе
и единственият канди-
дат, като получи 49
гласа "за" срещу само
2 "против". Световната
шампионка заема
поста от 2005 г.,
когато покойният й
предшественик Иван
Славков бе принуден
да се оттегли заради
скандала с уличаващия
го в корупция филм на
Би Би Си "Да купиш
игрите". Батето изкара
23 години начело на
БОК.

Ïóòèí ïðèçîâà
çà îáåäèíÿâàíå
â áîðáàòà
ñ òåðîðèçìà

ÑÂßÒÑÂßÒ

Владимир Путин изпрати
на британската преми-
ерка Тереза Мей събо-
лезнования във връзка
с трагичните последици
от терористичния атен-
тат, предаде ТАСС. "Оче-
видно е, че за противо-
действие срещу теро-
ристичната заплаха е
необходимо реално да
обединят усилия всички
членове на световната
общност", заявява Пу-
тин. Улиците около бри-
танския парламент,
близо до който беше
извършено нападението,
и вчера бяха отцепени,
но по-голямата част от
Лондон е отворена и
животът тече както
обикновено.

Правителството на
Турция издаде разпо-
реждане, с което
двойните граждани ще
ползват 11 дни адми-
нистративен отпуск, за
да участват както в
предизборната кампа-
ния за парламентар-
ния вот в България,
така и да гласуват по
родните си места,
предаде БГНЕС.
Заповедта е тайна и е
разпратена до всички
държавни институции,
срокът на отпуска е от
20 до 31 март. След
като турското посолст-
во и висши турски
политици агитираха
открито за ДОСТ на
Лютви Местан, Анка-
ра официално се ан-
гажира и с транспор-
тирането на българс-
ките изселници, а
техните организации
се финансират от тур-
ската държава. Фор-
малният повод за на-
месата в нашите вът-
решни работи е нама-
ляването на броя на
изборните секции в
държавите извън ЕС. ç
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Това са десетите парламентарни избори за 27 години
преход. Досега изборите носеха мимолетни надежди и
много разочарования. Това е така, защото целият ни
преход следваше порочните мантри и псевдоценнос-
тите на неолибералния капитализъм, който днес ка-
тастрофира в цял свят. Пълна лъжа е, че държавата е
лош стопанин, че думата на "началствата" в Брюксел
и Вашингтон за нас е закон, че богатите трябва да
стават по-богати, а бедността е досадна статистика…
Не е успех, че сме членове на ЕС и НАТО, че плоският
ни данък е "най-плосък" в ЕС, че сме изпълнили кри-
териите от Маастрихт или Копенхаген, щом нашите
майки и бащи тънат в бедност, щом има деца, които
си лягат гладни, за които училището и здравословна-
та храна са мираж, щом селата ни обезлюдяват, щом
чалгата измести културата, щом здравето е стока...
Време е за промяна! Време е не просто с носталгия
да си спомним за времето на социализма, за всеоб-
щата заетост и нулевата неграмотност, за модерните
индустрия и земеделие, за  културните върхове и
27-ото място в света по развитие, за гарантираната
национална сигурност и спокойствие на гражданите.
Време е да си върнем социалната и националната
държава. Време е да си върнем балансираната външ-
на политика, за да ни уважават и зачитат в света - и
в Москва, и в Пекин, и в Брюксел, и в Анкара. Време
е да кажем "Край" на преходното безвремие, да се
измъкнем от тресавището на дивашкия капитализъм.
Време е да си изградим ново, по-справедливо общес-
тво, в което и правилата, и възможностите ще са за
всички. Време е да си върнем държавността -  колко-
то и да е трудно. Не зависи от никой друг, освен от
самите нас! Гласувайте за промяната!

ÇÅÌß

Ïðåèçáðàõà
Êîñòàäèíîâà
çà ïðåäñåäàòåë
íà ÁÎÊ

неделя отиваме на избори. Избираме между
статуквото на паралелната държава и про-
мяната. Между националното ни достойн-
ство и Заедността на етносите и обслуж-
ващата чужд интерес ДОСТ. От правил-
ността на всеки от тези избори зависи
много. Но има и още нещо много важно.
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Òóðöèÿ äàâà 11 äíè
îòïóñê è îñèãóðÿâà
òðàíñïîðò çà
åëåêòîðàòà íà ÄÎÑÒ

Линейка остави
мъж с изключително
тежка гангрена на
краката на третокла-
сен път между селата
Пожарево и Росоман.
В началото на седми-

Ëèíåéêà çàðÿçà òåæêî áîëåí íà ïúòÿ
Ìúæ ñ ãàíãðåíà íà êðàêàòà å èçîñòàâåí íà òðåòî-
êëàñåí ïúò ìåæäó ñåëàòà Ïîæàðåâî è Ðîñîìàí

цата 36-годишният
Даниел Станоев е
поискал второ мне-
ние, след като от
столичната Пета
МБАЛ му казали, че
се налага да ампути-

рат крака му. Вместо
да го закара в друга
болница обаче, линей-
ка от въпросното
лечебно заведение го
оставила на път извън
София. От Районната

прокуратура в Сливни-
ца съобщиха, че по
случая са започнали
разследване и са
повдигнали обвине-
ния на двама души
за злепоставяне.

Ïðèðîäàòà ñå
âúçðàæäà!
Ïðîìÿíàòà
èäâà!

Ïðèðîäàòà ñå
âúçðàæäà!
Ïðîìÿíàòà
èäâà!

Снимка
Пресфото

БТА
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Ëèíåéêà çàðÿçà ïàöèåíò íà ïúòÿ

Събитията

� 1201 г. - Цар Калоян
превзема Варна, с кое-
то градът преминава от
Византийската империя
в България.
� 1882 г. - Немският бак-
териолог д-р Робърт Кох
обявява, че е открил
причинителя на туберку-
лозата
� 1949 г. - За първи път
на церемониите по
връчване на наградите
"Оскар" за най-добър
филм е избран чуждес-
транен - английската ек-
ранизация на "Хамлет".
� 1989 г. - Край Аляска
става една от най-голе-
мите в историята еколо-
гични катастрофи - от
супертанкера "Ексон
Валдес" в морето се из-
ливат повече от 240 000
барела суров петрол.
� 1999 г. - Косовска вой-
на: НАТО предприема
въздушни военни дейс-
твия срещу Югославия,
като така за пръв път
НАТО атакува суверен-
на държава.

Родени

� 1874 г. - Хари Худини,
американски илюзио-
нист от унгарски произ-
ход
� 1926 г. - Дарио Фо,
италиански писател, Но-
белов лауреат
� 1930 г. - Стийв Макку-
ин, американски актьор

Починали

� 809 г. - Харун ал Ра-
шид, халиф от династи-
ята Абасиди
� 1603 г. - Елизабет I, ан-
глийска кралица
� 1882 г. - Хенри Уадсу-
орт Лонгфелоу, амери-
кански поет
� 1905 г. - Жул Верн,
френски писател
� 2016 г. - Йохан Кройф,
холандски футболист и
треньор

Линейка остави мъж с
изключително тежка
гангрена на краката на
третокласен път между
селата Пожарево и Росо-
ман. В началото на седми-
цата 36-годишният Даниел
Станоев е поискал второ
мнение, след като от
столичната Пета МБАЛ му
казали, че се налага да
ампутират крака му.
Вместо да го закара в
друга болница обаче,
линейка от въпросното
лечебно заведение го
оставила на път извън
София.

По случая от Районна-
та прокуратура в Сливни-
ца съобщиха, че са започ-
нали разследване и са
повдигнали обвинения на
двама души за злепоста-
вяне.

36-годишният Даниел
Станоев в понеделник
постъпил в столичната
Пета многопрофилна
болница с тежка гангрена.
Казали му, че се налага
ампутация на крака, а той
поискал второ мнение,
разказа пред "Дарик" Катя

Íà òîçè äåí

�

Сунгарска от пресцентъра
на столичния Център за
спешна медицинска по-
мощ. Неясно как обаче
линейката стигнала до
пътя между селата Пожа-
рево и Росоман.

"По информация на
пациента той е оставен
там, на пътя. Случайно
минаващ водач на автомо-
бил го вижда, че е в
безпомощно състояние и
звъни на номер 112. От
112 подават до нас сигна-
ла. Слава богу, че наша
линейка е била на адрес в
село Пожарево, при
възрастен човек. Успяла е
да стигне за шест минути
до мъжа с гангрената.
Взели са го в линейката и
веднага са го транспорти-
рали в "Пирогов". Човекът
е бил в безпомощно и
много тежко състояние,
но е бил контактен и
адекватен. Бил е толкова
адекватен, че когато
линейката от болницата го
е оставила на пътя, той си
е записал номера на
автомобила", разказа
Сунгарска.

ОДМВР-Видин
получи
5 нови

автомобила
за изпълнение

на патрулни
дейности.

Церемонията
се състоя

пред сградата
на областната

дирекция.

Снимка
Пресфото БТА

Ìúæ ñ èçêëþ÷èòåëíî òåæêà ãàíãðåíà íà
êðàêàòà å èçîñòàâåí íà òðåòîêëàñåí
ïúò ìåæäó ñåëàòà Ïîæàðåâî è Ðîñîìàí

Екипът, който транс-
портирал пациента до
"Пирогов", е бил от Кос-
тинброд. Медиците в
линейката констатирали,
че по лична карта мъжът
е регистриран в столич-
ния квартал "Хаджи Дими-
тър".

Наблюдаващият случая
прокурор Мария Калпачка
от Районната прокуратура-
Сливница коментира за
"Дарик", че е извършен
оглед на мястото, където
мъжът е бил открит от
случайно преминаващия
водач на автомобил.

"Направени са разпи-
ти на много свидетели по
делото, изискана е ця-

27 незаконно преминали
мигранти са открити в горящ
камион край село Резово, съ-
общиха от прокуратурата. От
кабината на камиона излиза-
ли пламъци.

Инцидентът е станал на 22
март около 13:40 часа край бъл-
гаро-турската граница, в райо-
на на горски път.

Хората, които били укрити
в тайник, не са пострадали се-
риозно. Те са отведени от слу-
жители на Граничен полицейс-
ки участък - Малко Търново.

Огънят е потушен от проти-
вопожарен екип. Водачът на го-
рящия автомобил не е открит. Ра-
ботата по случая продължава.

Ñïàñèõà 27 ìèãðàíòè îò ãîðÿù êàìèîí

лостна документация от
болничното заведение.
Изискан е също така
запис от охранителните
камери в болницата. Тъй
като лицето е било в
тежко състояние, е раз-
питано на място от
съдия. Има две лица,
които са привлечени в
качеството на обвиняеми
за извършено престъпле-
ние "злепоставяне", в
условията на съучастие.
И на двамата са взети
мерки за неотклонение -
"подписка", допълни
Калпачка.

Ако те бъдат признати
за виновни, ги грози до
три години затвор. ç

Националният омбудсман Мая Маноло-
ва се срещна със стачкуващите миньори в
мина "Оброчище" и заяви, че ще положи
всички усилия да седнат заедно с предста-
вители на концесионера около една маса
и по възможност да се стигне до споразу-
мение. Но за мен спазването на здравос-
ловни и безопасни условия на труд, нали-
чието на служба "Трудова медицина", коя-
то да си върши работата, снабдяването с
питейна вода, навременното получаване на
хранителни ваучери, задължително увели-
чаване на работните заплати - това са ис-
кания, които трябва да бъдат изведени пред
скоби, каза тя, цитирана от БТА. Според
нея основно трудово възнаграждение в раз-
мер на 460 лева за работник под земята е
експлоатация. Мангановата мина е сред че-
тирите най-големи в света и при добра ек-

Ìèíüîðèòå îò „Îáðî÷èùå“ ñà åêñïëîàòèðàíè, ñìÿòà îìáóäñìàíúò

сплоатация би трябвало да дава мно-
го добри икономически резултати.

Манолова добави, че не разпола-
га с всички необходими документи,
за да прави съпоставка какво от то-
ва, което концесионерът е поел като
ангажимент с концесионния договор,
е изпълнил. Омбудсманът смята, че
ако в договора са заложени минимал-
ни стандарти, би следвало съответни-
те министри и Министерският съвет
във времето да актуализират разпо-
редбите за концесията. Миньорите в
мангановата мина "Оброчище" са в
гладна стачка, след като две седмици
протестираха с искане за 30 на сто
увеличение на възнагражденията. Те
вече настояват държавата да прераз-
гледа концесионния договор. ç

От прокуратурата по-късно
съобщиха, че граничарите чу-
ли викове откъм товарния от-
сек. От тайник в него те из-
вели 27 нелегални имигранти
- 10 мъже, 8 жени и 9 деца. Те
били без документи за само-
личност, представили се за
сирийци.

По разпореждане на район-
ната прокуратура в Царево са
образувани едно досъдебно и
11 незабавни производства.

ГПУ-Малко Търново провеж-
да оперативно-издирвателни
действия за установяване и за-
държане на лицата, организи-
рали незаконното прекарване
на чужденците. ç
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Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Ñèãóðíà ñúì â ïîáåäàòà!
Â öÿëà Áúëãàðèÿ âèäÿõ ìíîãî åíåðãèÿ, ìíîãî æåëàíèå çà
ïðîìÿíà, ìíîãî î÷àêâàíå êúì íàñ, ðàçêðè ëèäåðúò íà ÁÑÏ

Купуването и продаването
на гласове е престъпление

България не преда-
ва свои граждани. Това
заяви в интервю за "Но-
ва тв" главният проку-
рор Сотир Цацаров от-
носно делото, което ще
се води от турски съд
срещу български грани-
чар, прострелял смър-
тоносно техен бракони-
ер през 2008 г. "Българ-
ските гранични поли-
цаи са действали пра-
вомерно. Между Турция
и България не действа
механизмът за евро-
пейската заповед за
арест. Казано по друг
начин, това искане за
екстрадиция безуслов-

Хиляди писма напълниха кутии-
те на "Поща №10" на Стефан Дана-
илов във Варна, съобщиха от прес-
центъра на БСП. В рамките на ня-
колко дни варненци имаха възмож-
ност да зададат въпрос към водача
на листата на "БСП за България"
във Варна, да напишат мнението си,
да коментират актуални теми и да
дадат препоръки. "Благодаря на все-
ки един от тези хора. Много внима-
телно изчетох всички писма, които
се събраха. Исках да отговоря на
всички лично по телефона, но те са
толкова много, че ще трябва да во-
дя разговори най-малко месец", ко-
ментира Стефан Данаилов. Той пое
ангажимент да отговори като вър-
не писмо на всеки от подателите в
"Поща №10". "Заедно с моя екип, в

рамките на няколко дни всеки от
хората, написали ми нещо, ще по-
лучи отговор по пощата или на елек-
тронен адрес", каза водачът на лис-
тата с №10 във Варна. "Хората ме
питат какво ще направим за Вар-
на, искат в България да има работ-
ни места за децата им, които сега
са някъде в чужбина, искат благо-
устрояване на кварталите си, пове-
че средства за здравеопазване, ис-
кат по-високи пенсии. Имаше и мно-
го въпроси, които са от компетен-
ция на местната власт", обясни Сте-
фан Данаилов. В кутиите на "Поща
№ 10", които бяха разположени на
територията на цяла Варненска об-
ласт, са пуснати и много лични по-
желания и поздравления към проф.
Стефан Данаилов.ç

„Ïîùà ¹10“ íà Ñòåôàí Äàíàèëîâ âúâ
Âàðíà ïðåëÿ îò âúïðîñè

но е обречено на не-
успех. България не пре-
дава свои граждани",
категоричен бе той. По
думите му в насрочва-
нето на процеса в Тур-
ция не трябва да тър-
сим някаква ответна
реакция на турската
страна и действията на
ДАНС в последната
седмица. "Трябва да
сме достатъчно ясни.
Всеки е заинтересован
да има добри отноше-
ния със съседите си",
категоричен бе Цаца-
ров и коментира, че
действията на ДАНС по
екстрадицията и забра-

ната за влизане в стра-
ната спрямо петимата
турски граждани са из-
цяло в защита на на-
ционалния интерес. За
забраната на още два-
ма турски граждани да
влизат у нас главният
прокурор Сотир Цаца-
ров уточни, че това са
така наречените прину-
дителни администра-
тивни мерки. "Запознат
съм със случаите, на-
лице е координация с
ръководството на
ДАНС", подчерта той и
изтъкна, че цялата ин-
формация е класифици-
рана.ç

Áúëãàðèÿ íå ïðåäàâà ñâîè ãðàæäàíè,
îòñå÷å Ñîòèð Öàöàðîâ

До изборите остават
броени дни. Отделни
партии и политици се
опитват да изострят
дебата, с надеждата да
си заработят по-висок
изборен резултат. Призо-
вавам всички участници в
кампанията към отгово-
рен тон и поведение. Това
написа в официалния си
профил във Фейсбук

Ïðåçèäåíòúò ïðèçîâà ïàðòèèòå êúì îòãîâîðíî ïîâåäåíèå

президентът Румен Радев.
"Напомням, че тези, които
най-показно и гръмоглас-
но настояват за радикал-
ни действия от страна на
президента и служебното
правителство, са автори
на днешното изборно
законодателство. Бълга-
рия е правова държава и
изборите ще се проведат
според правилата, които

самите те са изработили
и гласували, продължава
държавният глава. Призо-
вавам българските граж-

дани да упражнят свобод-
но правото си на глас.
Българските институции
активно работят за пре-
сичането на всякакви
опити за изборни злоу-
потреби", написа още
държавният глава.ç

"Сигурна съм в победа-
та. За мен победа е да бъ-
дем първа политическа си-
ла и не изчислявам побе-
дата в проценти. Имам три
плана и три екипа, с които
знаем какво трябва да пра-
вим от 27-и нататък", заяви
лидерът на БСП Корнелия
Нинова в ефира на "Нова
телевизия" и бе категорич-
на, че не прави никакви
планове за загуба. "Няма да
загубим изборите. Сигурна
съм заради това, което ви-
дях в България - много енер-
гия, много желание за про-
мяна, много очакване към
нас. Имах усещане за вто-
ра серия на кампанията на
Румен Радев", обясни пред-
седателят на БСП. Корне-
лия Нинова изреди и бър-
зите мерки, които би пред-
приела, ако стане минис-
тър-председател. "Ще отме-
ня постановление 208 за за-
селване на бежанци в бъл-
гарски общини. Ако не е

приключила концесията на
летище София, ще я прек-
ратя, защото се предава
стратегически обект на тур-
ска фирма. Ще оттегля жал-
бата на МС срещу увеличе-
нието на винетките. За уве-
личението на доходите е не-
обходимо време, но по то-
зи начин хората веднага ще
почувстват облекчение в се-
мейния бюджет. Ще призо-
ва президента Радев за
КСНС, където да се опита-
ме да постигнем национа-
лно съгласие за суверени-
тета на България и запла-
хата от Турция. Ще внеса
Закона за общинските и
държавните предприятия и
ще изтегля оттам полити-

чески квоти и назначения.
Внасям и Закона за храни-
те, за да помогнем на бъл-
гарските производители.
Внасяме нов Закон за пре-
дучилищно и училищно об-
разование", обеща лидерът
на социалистите.

Тя поясни, че има екип,
който работи за установя-
ване на реалното финансо-
во състояние на държава-
та. "Бих потърсила резер-
ви в бюджета, за да може
държавата да се включи в
преговорите на равни ус-
ловия с частните инвести-
тори за изкупуване на ак-
тивите на ЧЕЗ, за да има
държавна политика в об-
ластта на енергетиката и да

се подпомогнат хората",
обясни още Нинова и до-
бави, че бюджетът на стра-
ната ни и подготовката на
българското председателс-
твото на ЕС също ще са
сред важните за социалис-
тите теми. "Пари в бюдже-
та има, за да се изпълни
поръчката за оборудване-
то, обувките, дрехите на
служителите в МВР. Очак-
ваме от тях много за спра-
вяне с престъпността", до-
пълни Нинова. Тя очаква от
екипа си преизчисляване-
то на пенсиите, за да по-
лучат хората още през 2018
г. увеличението. "В дългос-
рочен план екипът ми ра-
боти за няколко неща - из-

пълнение на икономическа-
та ни програма за подпо-
магане на малкия и сре-
дния бизнес чрез Българс-
ката банка за развитие,
Българската агенция за ек-
спортно застраховане и
Националния гаранционен
фонд; проект на готовност
на частните инвеститори и
общините, заедно с държа-
вата, за разработване на
фонд "Индустрия"; план за
преодоляване на демограф-
ската катастрофа и всички
мерки за задържане на
младите в България и връ-
щане на онези, които са в
чужбина. Каквото е обеща-
но, ще се изпълни", отсече
лидерът на БСП.

Относно коалиционната
политика на партията след
изборите Корнелия Нинова
коментира, че "БСП за Бъл-
гария" е най-близка по плат-
форма с Патриотичния
фронт. Тя бе категорична, че
коалиция между БСП и
ГЕРБ е невъзможна. Нино-
ва коментира, че не се е
срещала с Веселин Мареш-
ки и БСП не би ползвала
подкрепата му, защото то-
ва би било безпринципно с
оглед на факта, че доскоро
бизнесменът е говорил сре-
щу БСП, а непосредствено
преди изборите е променил
позицията си.ç
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"Не слязох при протес-
тиращите, защото нямам
право да участвам в
предизборни кампании.
Поканих ги да излъчат
контактна група, която да
се качи в министерството
и да разговаряме", обяви
вчера в студиото на БТВ
служебният министър на
земеделието Христо
Бозуков, който коментира
темата за протестиращите
земеделци и фермери.
"Консенсус се постига с
разговори, а не със
стачки и протести. С
животновъдите съм разго-
варял за последно в
понеделник, а те вчера ме
изненадаха. Ние спазваме
политиката на МЗХ, която
е била водена и миналата
година. Миналата година
обаче не е имало протес-
ти и искания за оставки, а
сега виждате какво става",
каза още той.  От ефира
на телевизията министър
Христо Бозуков отговори
индиректно на поставени-
те от земеделските стопа-
ни проблеми. Те са свър-
зани със спирането на
прием по мярка 10 "Агрое-
кология и климат" и мярка
11 "Биологично земеде-
лие", както и неизплатени-
те средства по НР1 и НР2
на над 5000 стопани.

Запитан  дали има
спиране на пари по
европрограми, министър
Бозуков отговори: "Спи-

Õ. Áîçóêîâ: Â ïðåäèçáîðíè ìèòèíãè
íå ó÷àñòâàì, íÿìàì òîâà ïðàâî

ране на пари по ев-
ропрограми няма и към
момента не се очертава
такова спиране. Ако се
има предвид моята запо-
вед от 28.02.2017 г. за
спиране на две мерки -
10 "Агроекология и кли-
мат" и 11 "Биологично
земеделие", това вече
обясних се наложи пора-
ди изчерпване на средст-
вата.  Биологично произ-
водство е на минус, а за
"Агроекология" има около
14 милиона.  Парите са
дадени на бенефициенти,
на които са приети и
одобрени заявленията и
съответно са изплатени.
Действително парите са
похарчени за две, вместо
за седем години.  По
агроекология средствата
са около 150 милиона.
От тях 42% са отделени
за опазване на защитени
видове птици.  Не знам
какви са гъските, белоче-
ли или прелетни, но
парите са изплатени на
зърнопроизводителите за
унищожена тяхна продук-
ция от въпросните гъски.
Около 30%  са дадени на
животновъдите  за опаз-
ване на пасища, за под-
държането им в добър
вид. 23% пък са дадени
за контрол на почвената
ерозия. През март мина-
лата година тогавашният
министър също е издал
заповед за частично

ограничаване на мярка
Агроекология.  Още
тогава се е знаело, че
има някакви проблеми."

"Няма как да не си
получат парите хората.
Има един наследен гра-
фик от предния директор
на ДФЗ Порожанов. Има
известно забавяне на
изплащането на субсидии.
На седмия ден от встъп-
ването ми като служебен
министър, съм поискал
доклад от г-н Порожанов,
как се движат дейностите
по изплащането на тези
средства.  Имам този
доклад, мога да го пре-
доставя на всички заинте-
ресовани.  В доклада се
казва, че ДФЗ - РА не
може да гарантира изпъл-
нението на индикативния
график поради забавяне
на проверките по услови-
ята за допустимост. С
новото ръководство на
ДФЗ полагаме усилия
разликите от проекто-
графика на Порожанов и
този, който сега е публи-
куван, да бъдат от порядъ-
ка на 10 дни. За разлика

от миналата година,
когато цялата кампания
завърши през юли месец,
тази година ще завърши
през май", заяви още
министър Бозуков.

По повод протеста и на
тютюнджиите, агроминис-
търът каза: "Не става
въпрос за изкупни цени.
Става въпрос за средства-
та по референтния пери-
од, които се изплащат по
необвързана с производс-
твото национална помощ.
И по този въпрос има
нещо смущаващо. Спази-
ли сме политиката на МЗХ
от миналата година.
Разпределянето на средс-
твата е по същия минало-
годишен начин. Тогава
обаче не е имало протес-
ти, съмнения, искания за
оставки".

По отношение на обви-
ненията от ГЕРБ за лов на
вещици в МЗХ, министър
Бозуков категоричен: "Аз
не съм уловил нито една
вещица.  Ако някой може,
нека да ми каже името на
поне една вещица, която
съм уловил".ç

Íàãëè èçìàìè
ñúñ çåìåäåëñêà
òåõíèêà ïî
èíòåðíåò

Íèå ñïàçâàìå ïîëèòèêàòà íà ÌÇÕ, êîÿòî å
áèëà âîäåíà è ìèíàëàòà ãîäèíà, íî òîãàâà
íÿìàøå ïðîòåñòè è èñêàíèÿ çà îñòàâêè, à
ñåãà âèæäàòå êàêâî ñòàâà, çàÿâè
ñëóæåáíèÿò àãðîìèíèñòúð

Ако от привидно ре-
ален дилър на техника
получите по мейла си
предложение да купи-
те трактор на цена, ко-
ято е с с 30 процента
по-евтина от пазарни-
те стойности, то бъде-
те изключително вни-
мателни, защото това е
измамна схема с меж-

дународно участие за
източване на пари .

Разследване на Нова
телевизия разказва за
два подобни случая,
при които семейство
получава оферта за по-
купка на трактор от
фирма , регистирана
във Великобритания.
Фирмата реално съ-
ществувала, но предло-
жението не идвало от
нея, а от измамниците,
които в написан на
български език мейл
предлагали офертите
за техника, съпроводе-
ни с подписан серти-
фикат за машината и с
телефон за връзка.

Веднага след като
хората превели сумата,
като за случая дори
взели заем, телефонът
за връзка вече не от-
говарял. Както можете
да се досетите, пратка-
та с чаканата машина
така и не дошла.

Според разследва-
щите органи подобни
схеми с интерент изма-
ми могат да се прилага
от държави в Африка,
където международното
законодателство за ин-
теренет измами не мо-
же да се прилага.

Затова преди да ку-
пувате техника или ле-
ка кола, винаги прове-
рете сайта на фирма-
та, от която идва запит-
ването. Ако е законна,
тя ще има поне други
машини на склад, кои-
то ще бъдат представе-
ни в интернет. Може да
сверите и телефоните
за връзка с тази фир-
ма, тъй като ако моше-
ниците ползват само
името на тази фирма,
те не биха дали истин-
ските телефони  за
връзка.

Препоръчителното
обаче е да се довери-
те на българските бро-
кери на техника. Защо-
то дори при 30 процен-
та по-висока цена за
трактор, вие няма да
сте дали парите си на
вятъра и няма да пла-
щате заеми, за които
сега не притежавате
техника, съветват раз-
следващи.ç
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За първи път в туризма и
земеделието ще наемат сезонни
работници от страни извън ЕС

Íàáèðàíåòî íà ÷óæäè êàäðè -
ïî îáëåê÷åí ðåä îò 2017 ã.

Работодателите в селското сто-
панство и туризма вече могат да
наемат сезонни работници от
страни извън Европейския съюз
за период до 90 дни. Това стана
възможно, след като беше утвър-
ден след консултации в Национал-
ния съвет по трудова миграция и
трудовата мобилност списък с ико-
номическите сектори, включващи
сезонни дейности. Такива са сел-
ското, горското и рибното стопан-
ство, хотелиерството и ресторан-
тьорството. Възможността за на-
емане на чужди сезонни работ-
ници за по-малко от 90 дни беше
въведена със Закона за трудова-
та миграция и трудовата мобил-
ност и правилника за прилагане-
то му, с който в българското за-
конодателство бяха транспонира-
ни разпоредбите на Директива
2014/36/ЕС относно сезонните
работници. Целта беше да се улес-
нят работодателите през активния
сезон, когато търсенето на работ-
на ръка е най-голямо. За извърш-
ване на сезонна работа до 90 дни
се прави регистрация в Агенцията
по заетостта въз основа на пода-
дена от работодателя декларация
и при спазване изискването да
притежава валидна виза за цели-
те на сезонна работа, когато та-
кава се изисква. Малко по-малко
от 700 чужденци от трети страни
официално работят у нас. От на-
чалото на годината до сега са из-
дадени 127 сини карти на висо-
коквалифицирани специалисти от
трети страни. Още 393-ма чужди
граждани на трети страни рабо-
тят и пребивават у нас с единно
разрешително от Агенцията по за-
етостта, а 173 са с регистрация
за краткосрочна заетост, съобщи-
ха от Агенцията по заетостта. Чуж-
денците от трети страни вече мо-
гат да бъдат наемани у нас и като
сезонни работници за период до
90 дни. Кабинетът прие правил-
ника за закона за трудовата миг-
рация и изменения в закона за
чужденците, с които освен висо-
коквалифицирани работници със
синя карта работодателите у нас
ще могат да наемат и нискоква-
лифициран персонал за сезонна
заетост. Фирмите ще доказват с
пазарен тест, че няма български
работници за позицията, като ня-
ма ограничение за броя на хора-
та. Чужденците ще показват дока-
зателство за осигурено жилище.
Разрешението за сезонен работ-
ник се издава от МВР по закона
за чужденците и на базата на ре-
шение от Агенцията по заетостта.
Министърът на труда решава кои
са секторите и дейностите със се-
зонна работа.
ОСОБЕНОСТИ НА НОВИЯ ЗАКОН
ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА
РАБОТЯТ В БЪЛГАРИЯ

От 21 май 2016 г. е в сила
нов Закон за трудовата миграция
и трудовата мобилност. Той уреж-
да възможностите на чужденците
и гражданите на ЕС за работа в
България.

Според мотивите към закона
неговата цел е да хармонизира
българското законодателство в об-

За първи път в туризма и
земеделието ще наемат сезонни
работници от страни извън ЕС

Íàáèðàíåòî íà ÷óæäè êàäðè -
ïî îáëåê÷åí ðåä îò 2017 ã.

ластта с няколко европейски ди-
рективи. Служи и за кодификация
на действащата българска норма-
тивна уредба, която преди прие-
мането на закона беше разпокъ-
сана в различни нормативни ак-
тове, не много добре синхрони-
зирани един с друг. В новия за-
кон за трудовата миграция и мо-
билност са уредени различни но-
ви моменти, включително и относ-
но заетостта на граждани на Ев-
росъюза у нас. Каква е рамката,
свързана със заетостта на чуж-
денци - граждани на трети държа-
ви, т.е. лица, които не са гражда-
ни на държава - членка на ЕС,
или на държава, която е страна
по Споразумението за Европейс-
кото икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария.
Тази уредба е особено важна с
оглед възможностите за работа в
IT сектора и очакванията към част
от работните места да се насочат
хора от Украйна или Македония
например, увеличаването на миг-
рантите, някои от които също тър-
сят реализация в страната.
КАКВО РАЗРЕШАВА ЗАКОНЪТ

Според новия закон на граж-
дани на трети държави се разре-
шава достъп до българския пазар
на труда, когато имат трудов до-
говор с български работодател,
когато са командировани или из-
пратени в рамките на предоста-
вяне на услуги на територията на
България, когато са преместени по
вътрешнокорпоративен трансфер
или когато извършват дейност на
свободна практика. Достъп до па-
зара на труда се разрешава за
длъжности, за които не се изиск-
ва българско гражданство съоб-
разно състоянието, развитието и
обществените интереси на българ-
ския пазар на труда след прове-
дено от работодателя предвари-
телно проучване на пазара на тру-
да. Ако в предходната година об-
щият брой на гражданите на тре-
ти държави, работещи за местния
работодател, не надвишава 10 %
от средносписъчната численост на
наетите по трудово правоотноше-
ние български граждани, гражда-
ни на други държави - членки на
Европейския съюз, на държави -
страни по Споразумението за Ев-
ропейското икономическо прост-
ранство, или на Конфедерация
Швейцария и лицата, които по за-
кона са освободени от изисква-
нето да им бъде издавано разре-
шение за работа или когато пред-
лаганите условия на труд и зап-
лащане не са по-неблагоприятни
от условията за българските граж-
дани за съответната категория
труд. Може да работи с разреше-
ние у нас гражданин на трета дър-
жава, които притежава специали-
зирани знания, умения и профе-
сионален опит, необходими за съ-
ответната длъжност.
ПЪТЯТ ДО ТРУДОВИЯ ПАЗАР

Разрешаването на достъпа до
пазара на труда става с решение
на изпълнителния директор на
Агенцията по заетостта по искане
на местния работодател. Чужде-
нецът може да работи в България

само за конкретния работодател
и за посочените в разрешението
място, длъжност и срок на рабо-
та. Продължителността на разре-
шения достъп е за срока на дого-
вора с местния работодател, но
за не повече от 12 месеца. Той
може да бъде продължен до три
години, когато условията за пър-
воначалното му предоставяне не
са променени. В закона е опре-
делена и таксата, която трябва да
заплати местният работодател за
издаване или подновяване на раз-
решението - 400 лв. В зависи-
мост от основанието, на което се
иска разрешението за работа, се
подават различни документи в
Агенцията по заетостта.
И КОГА ДОСТЪПЪТ Е ЗАБРАНЕН

Освен случаите, в които се раз-
решава достъп до пазара на труда
на чужденци, законът урежда из-
рично и случаите, в които това не
е допустимо или за които не се
изисква разрешение. Например
чужденците, които имат виза за
краткосрочно пребиваване, нямат
право да работят в страната. Пред-
видена е също и сериозна санк-
ция за работодателите, наели на
работа незаконно пребиваващ чуж-
денец. Ако наеме такъв човек, ра-
ботодателят му дължи уговорено-
то възнаграждение, но не по-мал-
ко от минималната работна запла-
та, установена за страната или за
съответната икономическа дейност
за три месеца, освен ако не се
докаже друга продължителност на
наемането. В допълнение работо-
дателят поема и разходите за връ-
щане на незаконно пребиваващия
гражданин на трета държава.

В отделни раздели на закона
са регламентирани специфичните
изисквания и особености при се-
зонната заетост на чужденците,
при вътрешнокорпоративен тран-
сфер като тук изрично е записа-
но, че Агенцията по заетостта от-
казва да издаде разрешения, ко-
гато от подадените документи е
видно, че българско дружество е
създадено само с цел улесняване
преместването на работници чрез
вътрешнокорпоративни трансфе-
ри, при работа, извършвана от на-
учни работници, студенти и ста-
жанти, както и при извършване
на дейност на свободна практи-
ка. Решението за достъп до паза-
ра на труда се издава от Агенция-
та по заетостта, а Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по тру-
да" е контролният орган, осъщес-
твяващ специализираната конт-
ролна дейност относно спазване-
то на законодателството в област-
та на заетостта на територията на
Република България.
КАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ
РАЗРЕШЕНИЯ СА НУЖНИ

След като работодателят се е
снабдил с разрешение за работа,
когато е необходимо такова, след-
ват процедурите по уреждане на
различните видове разрешения за
пребиваване на чужденците в Бъл-
гария. Подробните правила в тази
връзка се съдържат в Закона за
чужденците и подзаконовите нор-
мативни актове по неговото при-

лагане, които са синхронизирани
с новите положения по Закона за
трудовата миграция и трудовата мо-
билност. В новия закон, както и в
закона за чужденците, е въведено
и единно разрешение за пребива-
ване и работа. След като чуждест-
ранният работник вече има разре-
шение за достъп до пазара на тру-
да, работодателят трябва в 7-дне-
вен срок от датата на действител-
ното започване на работа на граж-
данина на трета държава да уве-
доми за това Главната инспекция
по труда. В тридневен срок от да-
тата на прекратяване на заетостта
работодателят пък трябва да уве-
доми Агенцията по заетостта.

Въпреки че правилата за ра-
бота на чужденци в България са
събрани в един основен нормати-
вен акт, процедурите в отделните
случаи са много различни и свър-
зани с голям брой документи. Тъй
като голяма част от документите
трябва да идват от държавата на
чужденеца и съответно да бъдат
превеждани и легализирани тук,
е препоръчително, преди да се за-
почне процедура пред Агенцията
по заетостта или другите компе-
тентни органи, да се проведе под-
робна консултация със служите-
ли на съответните ведомства. То-
ва би позволило правилен избор
на вида разрешение, което е най-
удачно за конкретната ситуация,
както и подготвеност за необхо-
димите документи и времеви рам-
ки. Също така трябва да се има
предвид и едно изискване, което
често чужденците намират за
странно, но е изрично записано
и в новия закон - при кандидатс-
тването за достъп до пазара на
труда чужденецът трябва да пре-
бивава извън територията на Бъл-
гария. Разрешителният режим,
предвиден в Глава втора на Зако-
на за трудовата миграция и тру-
довата мобилност, не се прилага
за лица, които са граждани на дър-
жава - членка на Европейския съ-
юз, на държава - страна по Спо-
разумението за Европейското ико-
номическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария, които
са упражнили правото си на сво-
бодно движение. Останалите слу-
чаи, в които не се изисква разре-
шение за работа, са посочени в
чл. 9, чл. 36 и чл. 38 от Закона
за трудовата миграция и трудова-
та мобилност, но в някои от слу-
чаите се изисква провеждане на
регистрация на заетостта.

Наемането на работа на неза-
конно пребиваващи на територи-
ята на Република България граж-
дани на трети държави е изрично
забранено, съгласно чл. 13, ал. 1
от Закона за трудовата миграция
и трудовата мобилност.

Внимание: Опити за заоби-
каляне на правилата за наемане
на чужденци у нас чрез обучения
установи ИА ГИТ

Опити да се заобиколят прави-
лата, които регламентират достъ-
па до пазара на труда на гражда-
ни от трети държави у нас, като

работата им в туристическите обек-
ти се представя за обучение, ус-
тановиха контролните органи на
Изпълнителна Агенция …Главна ин-
спекция по труда… по време на ин-
спекционната кампания в зимните
курорти през активния сезон. Граж-
дани, най-вече от Украйна и Мол-
дова, се изпращат "за практичес-
ко обучение" по силата на догово-
ри между обучаващи организации
и партньорски предприятия - в слу-
чая хотели и ресторанти. Самите
лица пристигат в България с ту-
ристически визи и визи за култу-
рен обмен и с тях не се сключват
трудови договори.

По време на проверките е ус-
тановено, че организациите имат
нужния лиценз да организират
обучения. Според становище  на
Националната агенция за профе-
сионално образование и обуче-
ние (НАПОО), Законът за профе-
сионалното образование и обуче-
ние допуска провеждане на про-
изводствени и учебни практики в
предприятия като част от обуче-
нието.

Събраните от контролните ор-
гани на ИА ГИТ документи и факти
обаче безспорно доказват, че обу-
чаваните лица всъщност полагат
труд. Те имат работно време, съ-
образено с работното време на
обекта, работно място, съобразно
определената длъжност -сервитьор,
готвач, рецепционист, камериерка
и др., полагат нощен труд, включ-
вани са в графиците на работните
смени и имат определено възнаг-
раждение. В същото време с тях
не са сключени трудови договори
за стажуване или обучение, как-
вито са регламентирани в Кодекса
на труда. Не са предоставени и до-
казателства, че за практическото
обучение на лицата са назначени
наставници. Няма данни и за про-
веждане на теоретично обучение,
което е задължителна част от про-
фесионалната подготовка за всяка
професия.

Контролните органи на Инспек-
цията са установили също факти
и обстоятелства, които дават ос-
нование да се смята, че обучава-
щите организации действат неп-
равомерно като предприятия за
осигуряване на временна работа
или като фирми-посредници, без
да са регистрирани като такива в
Агенцията по заетостта. Те са по-
лучавали определени суми от хо-
телите и ресторантите, с които са
сключили договори за практичес-
ко обучение, за всяко изпратено
на практика лице.

ИА ГИТ напомня на работода-
телите, че редът за достъп до па-
зара на труда у нас за чужди граж-
дани от трети страни е регламен-
тиран в Закона за трудовата миг-
рация и трудовата мобилност, как-
то и в Правилника за прилагане-
то му. Пак там е регламентиран и
облекчен ред за наемане на ра-
ботна ръка за сезонна заетост -
до 90 дни. Компетентният орган
за осигуряването на достъпа е
Агенцията по заетостта.
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ите във Великотърновския окръг
наброяват 112. През 1949 г. за-
почва сливане на кооперации и
в края на 1952 г. техният брой
се редуцира до 49. През години-
те, Съюзът преминава през ня-
колко реорганизации. От месец
октомври 1954 г. той функцио-
нира като Окръжен кооперати-
вен съюз, с предмет на дейност
- търговия на едро, обществено
хранене, изкупуване на селскос-
топанска продукция, промишле-
на дейност (хлебопроизводство,
закуски, сладкарски изделия, ви-

Условията за работа и труд-
ностите, които КС "Солидарност
1915" и членуващите в него ко-
операции срещат при осъщест-
вяването на своята дейност са
същите, каквито са за цялата
система. През последните годи-
ни се отчита спад при почти
всички осъществявани дейности.
Затрудненията, които Съюзът из-
питва се задълбочиха след спи-
рането на държавните субсидии
за снабдяване на населението
със стоки от първа необходимост
в труднодостъпните и отдалече-
ни селища, с до 500 жители, а
други такива са обезлюдяването
на селата, както и бедността. Това
налага търсенето на нови пазар-
ни ниши и услуги, които да са в
полза на хората.

Още преди Освобождението,
във Великотърновска област въз-
никват различни форми на сдру-
жения и взаимопомощ като нап-
ример градинарските сдружения
в селата Драганово, Лясковец,
Ново село, Поликраище и др. В
началото на ХIХ век, в почти
всички по-големи села на райо-
на се учредяват селски взаимос-
помагателни каси, чиято цел е
подпомагането на семейства с ог-
раничени възможности, чрез оси-
гуряване на достъпни кредити за
развитие на земеделските сто-
панствата.

Учредяват се и първите лоза-
ро-винарски кооперации в села-
та Бяла Черква, Сухиндол, Ка-
райсен, Лесичери, Камен и др.

Нарасналият брой на коопе-
рациите става предпоставка за
необходимостта от единна коо-
перативна политика. За тази цел
на 15 май 1915 година е учре-
ден КС "Солидарност 1915" гр.
Велико Търново.

В края на 1948 г. коопераци-

няването на кооперативните прин-
ципи и ценности.

Решенията на Управителния
съвет на съюза са в съответст-
вие с общите цели за развитие
на кооперациите и запазването
на кооперативната идентичност. В
системата на Съюза работят 308
наети лица. Въпреки полаганите
усилия, се наблюдава ежегоден
спад във всички показатели,
включително и в членската маса.

Сред основните проблеми,
пред които са изправени коопе-
рациите във Великотърновска об-
ласт са високите транспортни
разходи, произтичащи от специ-
фиката на района, както и амор-
тизираната материално-техничес-
ка база.

Трайното обезлюдяване на об-
ластта се отразява съществено,
както върху основната дейност
на кооперациите (търговията на
дребно), така и върху възмож-
ността за прием на нови член-
кооператори. За 2016 г. са при-
ети 134 нови член-кооператори,
а напусналите са 810 души. Бро-
ят на младите член-кооператори
- тези до 35 години, съставлява
4,6%, което е един тревожно ни-
сък показател.

Покупателната способност на
населението, обслужвано от ко-

операциите е много ниска.
Стопанската дейност на го-

ляма част от кооперациите, въп-
реки полаганите усилия, се оказ-
ва нерентабилна.

Набелязани мерки за устой-
чиво развитие на кооперациите:
� Провеждане на срещи и

подпомагане на училища, с цел
привличане на нови член-коопе-
ратори.
� Трайно налагане на модела

на кооперативния магазин, чрез
разширяване на търговската ве-
рига "КООП". За тази година се
предвижда реконструкцията на
два магазина и включването им
в ТВ "КООП".
� Увеличаване на относител-

ният дял на стоките, доставяни
по ЕКП.
� Внедряване на търговско-

информационната система в ма-
газините от веригата "КООП".
Предвижда се внедряване на ТИС
и включване в ЕТИС на още три
обекта.
� Утвърждаване на единна

рекламна кооперативна страте-
гия - на национално и регионал-
но ниво.
� Закриване на нерентабил-

ни магазини, както и откриване
на мобилни такива.
� Увеличаване на обемите,

чрез участие в обществени по-
ръчки, обявявани от детски гра-
дини, училища и здравни заве-
дения.

Инициативи и социална
отговорност
През 2016 г., Съюзът и чле-

нуващите в него кооперации взеха
участие в благотворителна ини-
циатива, организирана от ЦКС и
озаглавена: "КООП = СООР: Да
изградим по-добър свят сега".
Чрез нея бяха закупени храни-
телни продукти с марката КООП,
които ЦКС дари на "SOS Детски
селища България" - организация
за социално развитие, която га-
рантира правото на всяко дете
да расте в семейство, да има
детство и бъдеще.

Традиционно, съобразно сво-
ите възможности, кооперациите
подпомагат с дарения дейност-
та на читалищата на територия-
та на обслужваните от тях на-
селени места, подпомагат, също
така кметствата при организи-
ране на селищни празници, взе-
мат участие при реставрация на
храмове и т.н.

Кооперациите редовно участ-
ват в инициативата "КООП - За-
едно на пазар", а също така в
конкурса за детска рисунка на
кооперативна тематика, органи-
зирани на национално ниво.

За успеха е необходимо еди-
нение, както на член-кооперато-
рите, така и между кооперации-
те, а също и между кооператив-
ните съюзи. Още повече, такова
единение е необходимо между ко-
оперативните съюзи и ЦКС.

"...Можем да отбеле-
жим засиления интерес от
страна на член-коопера-
торите към дейността в ко-
операциите и активното
им участие в нея. Това
вдъхва надежда за бъде-
що устойчиво развитие на
кооперациите. Кооперати-
вен съюз гр. Велико Тър-
ново провежда последова-
телна политика във връз-
ка с изпълнение решени-
ята, заложени в "Страте-
гия за развитие на коо-
перативните организации
от системата на ЦКС до
2020…"

Александър Чокойски,
председател на КС
"Солидарност 1915",
гр. Велико Търново

РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ гр. ХАСКОВО

П О К А Н А

На основание чл. 16, ал. 3 от ЗК и чл. 19, ал. 1, 2 и ал. 3 от Устава
на РКС гр. Хасково, УС на РКС свиква общо годишно отчетно-изборно
събрание на 19.04.2017 г. от 10 часа в залата на РКС гр. Хасково,

ул. "Скопие" 1, ет. 3, при следния:
Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Освобождаване от членство на ПК"Братство" от РКС Хасково.
Докл: Ж. Йончев /Председател на РКС/

2. Отчетен доклад на УС за дейността на РКС през 2016г.
 Докл: Ж. Йончев /Председател на РКС/

3. Приемане на годишния финансов отчет на РКС за 2016г. и разпределе-
ние на печалбата.

 Докл: П. Димитрова /гл. счет. на РКС/
4. Приемане на годишния финансов отчет за 2016 г. на "КООПТУР" ЕООД,

"ТЕРРА КООП" ЕООД и "ТЕРРА ТУР" ЕООД и разпределение на печалбата.
 Докл: П. Димитрова /гл.счет. на РКС/

5. Приемане резултатите от финансовата ревизия на РКС и "КООПТУР"
ЕООД, "ТЕРРА КООП" ЕООД и "ТЕРРА ТУР" ЕООД.

Докл: Ц. Илиева /Председател на КС/
6. Заключение на КС по отчета на УС и доклада за едногодишната му

дейност.
Докл: Ц. Илиева /Председател на КС/

7. Определяне размера на средствата за дейността на КС през 2017 г.
 Докл: П. Димитрова /гл. счет. на РКС/

8. Освобождаване от отговорност на председателя и членовете на УС и КС.
Докл: П. Димитрова /гл. счет. на РКС/

9. Вземане решение за делегиране на пълномощия на Председателя и на УС
на Съюза за сключване на договори за придобиване,продажба,замяна,учредя-
ване на ипотека,учредяване права на строеж и други вещни права;сключване
на договори за отдаване под наем на недвижими имоти,за срок от 10 годи-
ни,извършване на всякакви други разпоредителни сделки с недвижими имо-
ти,собственост на Съюза,договори за получаване на кредити от банки,други
физически и юридически лица,включително и срещу учредяване на ипотеки
върху недвижими имоти-собственост на РКС и запор на движими вещи собст-
веност на РКС.Упълномощава УС да се разпорежда със средствата от фонд
"Инвестиции", "Резервен" и неразпределени печалби на РКС, "КООПТУР" ЕООД,
"ТЕРРА КООП" ЕООД и "ТЕРРА ТУР" ЕООД, чийто едноличен собственик на капи-
тала е РКС Хасково.

Докл: П. Димитрова /гл. счет. на РКС/
10. Освобождаване на Председателя на РКС и членовете на УС и КС.

Докл: Комисията по Предложенията
11. Избор на Председател на РКС Хасково.

Докл: Комисията по Предложенията
12. Избор на членове на Управителния съвет на РКС.

Докл: Комисията по Предложенията
13. Избор на членове на Контролния съвет на РКС.

Докл: Комисията по Предложенията
 Забележка: Материалите за събранието са на разположение в деловодст-

вото на РКС, всеки ден от 10 до 14 часа.

� КС "Солидарност 1915", гр. Велико Търново членува в Централния
кооперативен съюз

� Кооперативен съюз "Солидарност 1915" обединява 33 кооперации,
в т.ч.: 24 потребителни, 8 земеделски и една лозаро-винарска

� Кооперациите към съюза обединяват 7028 член-кооператори,
от тях 320 до 35 години и обслужват 83 населени места.

� Кооперативните организации от КС "Солидарност 1915", гр. Велико
Търново стопанисват 62 търговски обекта, от които 11 са включени
в националната търговска верига КООП.

Данни за КС Велико Търново

нопроизводство и производство
на зеленчукови консерви).

В периода 1958-1959 г., дей-
ността на съюза е преустановена
като се възстановява отново през
1960 година. През 1987-а съю-
зът бива преименуван на "Коопе-
ративен съюз "Солидарност 1915",
обединявайки единадесет районни
потребителни кооперации. Днес в
Съюза членуват 33 кооперации, в
т.ч.: 24 потребителни, 8 земедел-
ски и една лозаро-винарска.

Отчетно-изборната кампания
за 2017 г. вече е към своя край.
Предстои да се анализират от-
четените резултати, да се нап-
равят съответните изводи и да
се вземат правилните решения.

В изпълнение на своите фун-
кции, Съюзът подпомага инвес-
тиционната политика на члену-
ващите в него кооперации, на-
сочена към реконструкция и мо-
дернизация на търговските обек-
ти и включването им в Нацио-
нална търговска верига "КООП".

Работещите в Съюза специа-
листи предоставят правни и сче-
товодни услуги на кооперациите.
Приоритетни негови функции са:
активната дейност по разширя-
ване на социалната база на
кооперациите, увеличаването на
дяловия капитал, както и съхра-

За успеха е необходимо единениеЗа успеха е необходимо единение
Кооперативен съюз „Солидарност 1915“, Велико Търново:Кооперативен съюз „Солидарност 1915“, Велико Търново:
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В началото не можах да
повярвам. Дори си мис-
лех, че това е някакъв
фалшификат, изкусно
произведена на фотошоп
интрига. Разтърках си
очите, но, уви, снимките
не се изпариха, нито се
разтвориха в пространст-
вото.
В профила на Бойко

Борисов видях кадри, на
които елитът на Национал-
но движение "Русофили"
отива на крака при експ-
ремиера! На тях се вижда
още как лидерът на дви-
жението Николай Малинов
(който за три години мина
през три различни партии
и последно финишира
като граждански кандидат
в листата на Обединени
патриоти в София) пода-
рява нещо на Борисов и
доволно се смее заедно с
него.
Моля!?
Ама вие сериозно ли!?
В последната седмица

на най-решителната кам-
пания за избори, пред
която се е изправила
България, да отидете при
човек, който с всичките
си действия и бездействия
замалко щеше да забърка
война с Русия!?
Да му дадете индулген-

ция за безобразията!?
В кой свят съм се

събудил, по дяволите!?
Национално движение

"Русофили", към което и
аз се чувствам съпричас-
тен, е гражданско, но би
трябвало в корените на
своите идеи да поставя
необходимостта за норма-
лизация на отношенията с
Русия. И заради това
намирам за безумно
ръководството му да
отиде на крака при Бори-
сов, човек, който театрал-
ничеше много, но не
направи нищо по темата.
Защо им е трябвало!?
Какво ги е накарало да

предприемат толкова
самоубийствен акт!?
След дълъг и гневен

размисъл аз имам своето
обяснение!
Снимката (русофилите

на крака при Борисов,
който ги гледа полусъжа-
лително и леко тържеству-
ващо) всъщност е знак, че
покупко-продажбата на
душата на движението се

Ðóñîôèëñêàòà èíäóëãåíöèÿ çà ðóñîôîáà
Ñ îòèâàíåòî „íà êèëèì÷åòî“ ïðè Áîéêî Áîðèñîâ Íèêîëàé Ìàëèíîâ
íàâðåäè ïîâå÷å íà ðóñîôèëñêàòà êàóçà, îòêîëêîòî öÿëàòà
äåñíèöà çà öåëèÿ ïðåõîä!

е състояла! Ценностите са
били извадени на тезгяха,
за да може експремиерът
да си избере коя от тях
иска за своя собствена
употреба.
Николай Малинов на

практика е пуснал на
борсата акциите на НД
"Русофили" и ГЕРБ веднага
са се възползвали. Зара-
ди това на снимката има
триумф - русофилите са
кацнали на килимчето на
Борисов и се удивявам
как така не е запечатан
мигът, в който са му
целували ръка, а знае ли
човек, може би и други

Това е човекът, който се
обяви за нови санкции
срещу Русия заради
Алепо, и то в мига, в
който целият ЕС искаше
да избяга от тази тема!
Това е премиерът, който

търпя Николай Ненчев за
военен министър и не взе
мерки за параноичните му
изблици на тема Путин и
Русия!
Това е човекът, който

инсталира на поста вън-
шен министър пуделчето
Даниел Митов и превива-
ше системно гръбнак пред
Хилари Клинтън или
нейното зловещо продъл-

ни политически сили, да
се опитваш да им дадеш
аванс или да им прелееш
влияние, но ако не са
социалистите, НД "Русо-
фили" ще се разтопи в
пролетния дъжд! Те са
моторът на организация-
та, нейното основно ядро!
И сега хора, които

напуснаха БСП, водени
по-скоро от его, отколко-
то от принципи, отиват
при Борисов, за да му
поднесат ключовете за
движението на тепсия!
Не мога да приема

това!
Не мога!

Румен ПЕТКОВ,
главен редактор на

сайта "Поглед.инфо"

части от тялото.
И за това няма никакво

извинение!
Посещението съвсем

стратегически е било
планирано в най-решава-
щата седмица от предиз-
борната кампания!
Борисов е искал да

даде този знак - русофи-
лите ме признават за
свой, аз леко ги скастрих
за стъпканото европейско
знаме, но пък те ми се
заклеха във вечна вяр-
ност и политическо покор-
ство.
И само да ви припомня,

защото сигурно ще чуем
аргумента, че Борисов не
е русофоб.
Говорим за човека,

който издигна Росен
Плевнелиев, най-голямата
карикатура, която по
някакво чудо не забърка
България във война!

жение Виктория Нюланд!
Ето при този човек

русофилите отидоха с дар,
и то в предизборната
седмица, която е от
ключово значение за
резултата на изборите!
Гледах фотографиите -

все познати лица, и се
чудех - толкова ли не се
намери един от тях, който
да прекрати в зародиш
това безумие, който да
каже, че такава търговия
с цяло едно движение е
срамна, порочна, цинич-
на, безмозъчна, неморал-
на и глупава!
Много леви хора в

страната поддържат
движение "Русофили" в
активен живот. Ръководст-
вото на организацията
обаче май си е позволи-
ло да забрави това!?
Разбирам, че е красиво

да кокетничиш с различ-

Да, Движението прави
среща с отделни полити-
чески сили, но те винаги
идват при русофилите!
Сега цялото ръководст-

во се е изсипало в каби-
нета на Борисов!
При него!
И те да пипнат мускула,

за да не останат по-
назад!?
Много позорно!
Много гадно!
Движение "Русофили" е

политическо, но би тряб-
вало да стои далеч от
партийните паяжини.
Поне така е записано в
неговите документи.
Това правило вече е

погазено.
Русофилите бяха дадени

като курбан на Борисов!
Точно това се случва на

мерзките снимки!
Такава среща с Борисов

може би щеше да има

Русофобът Бойко Борисов посреща Николай Малинов в централата на ГЕРБ, другите русофили се срамуват

оправдания в друга ситуа-
ция, в друго време, не
настръхнало и предизбор-
но.
Подобна среща в реши-

телната седмица е полити-
ческо малоумие или
зловеща сделка!!!
А може би някаква

комбинация и от двете!?
Не знам с какви очи

след това ръководството
на "Русофили" ще може да
се яви пред своите члено-
ве!? Освен да им каже, че
вече са ги продали и
могат спокойно да си
ходят по къщите.
Това е абсурдно.

С едно действие Мали-
нов навреди повече на
русофилската кауза,
отколкото колективните
усилия на цялата десница
в годините на прехода!
Само няколко часа след

като Борисов се похвали
как НД "Русофили" са му
целували краката, излезе
негово интервю пред
"Франс прес". Там той
казва буквално следното:
"Оказва се, че едно
население, което се има
за проруско, може да се
има и за протурско, да
каже ние искаме самоуп-
равление".
Честито, русофили,

Борисов ви сложи в една
лодка с ДОСТ!
Доволни ли сте сега?
Дано целувката по

задните части на експре-
миера да си е струвала
това!?

Ðóñîôèëñêàòà èíäóëãåíöèÿ çà ðóñîôîáà
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- Г-н Владимиров, какви са най-
големите проблеми, пред които са
изправени перничани?

- За първи път пернишкият избира-
телен район има за водач човек, който
е местен гражданин. Цялата листа е
съставена от хора, които живеят на
територията на областта, и всички
кандидати познават добре проблемите
на перничани. Амбицирани сме да
решим тези проблеми.

Перник не прави никакво изключе-
ние от останалите региони в Бълга-
рия. И тук населението застарява, има
недостиг на работна ръка, а младите
хора емигрират.

Забелязва се икономически застой.
Перник се гордееше със своята индуст-
рия и промишленост, която даваше
един немалък процент от БВП преди
1989 г.

Изправяме се пред проблеми с
образователната инфраструктура и със
здравните заведения. Болница има
само в Перник, а в останалите общи-
ни се изпитва остър недостиг на
здравни грижи. Трябва да се работи за
подобряване и създаване на спешни
центрове в по-малките общини, за
подобряване материалната база на
многопрофилната и на белодробната
болница.

Надявам се, че след 26 март поли-
тическата класа ще бъде по-разумна.
Регионалните проблеми могат да
бъдат решени, но трябва да се спра-
вим с големите предизвикателства,
пред които е изправена страната ни.

- Кои са най-големите предизвика-
телства?

- На първо място това е емиграци-
ята. Ние изчезваме като нация. Мина-
лата година бележи рекордно ниска
раждаемост.

Това трябва да бъде темата на
темите за всички политически форма-
ции. Процесът е дълъг, нужни са
бързи стъпки за решаването на тази
криза.

Тъжно е, когато млади хора не се
решават на второ или трето дете,
просто защото нямат финансовата
възможност за отглеждането им. Тук е
ролята на държавата.

БСП предлага мерки в тази насока
с подоходното семейно облагане и
облекчаването на данъчните тежести.

Нашата платформа обръща специ-
ално внимание на икономиката.

В последните години икономическия
растеж или го няма, или е много
малък, а това трудно може да доведе
до по-високи доходи.

Вече сме част от един свободен и
огромен пазар, в който мощните
компании много трудно могат да
допуснат нашите стопански единици и
не могат да бъдат конкурентоспособни.
Ние предлагаме мерки с фонд "Индуст-
рия" и с фонд "Иновации" за стимули-
ране на младежкото предприемачество
в България и подпомагане на стопан-
ските единици, независимо дали са в
частния или в държавния сектор. По
този начин те ще бъдат по-конкурен-
тоспособни, а това ще доведе до по-
голям растеж на икономиката.

Внимание трябва да се обърне на
образованието. Сфера, която става все
по-объркана. На срещи директори на

училища и преподаватели винаги ни
поставят проблема с финансирането.
Основният метод на финансиране в
образованието трябва да бъде проме-
нен.

Нужни са стъпки и към промяна на
здравеопазването, което превърна
пациента в стока. Наливат се все
повече и повече пари в една сбъркана
философия, каквато е здравната систе-
ма към момента.

- Опонентите ви също говорят за
възраждане на индустрията. Появиха
се твърдения, че БСП е преписвала от
програмите на ГЕРБ и обратното. Кой
от кого преписва?

- Чух от нашите опоненти, че ние
сме били плагиатствали от техните.

Това не е така, но се радвам, че те
започнаха да говорят по теми, които
въобще не засягаха през последните
години, а именно доходите, образовани-
ето, здравеопазването и икономиката.

Важно е да се отбележи, че една
индустриална зона не решава нищо.

В Перник имаме такава, която стои
празна вече няколко години.

Просто няма инвеститорски интерес.
Терените сами по себе си няма да
доведат големи инвеститори или да
помогнат на нашите стопански едини-
ци да разширяват своята дейност.

Нашите мерки са за подкрепа на
малкия и средния бизнес не само чрез
финансови инжекции от фондовете,
които споменах, но и чрез цялостната
подкрепа от страна на държавата.

- Споменахте финансови инжек-
ции. Какво смятате за процедурата по
оздравяване на община Перник?

- Община Перник води сбъркана
финансова политика дълги години.
Залага се на една малко непостижима
приходна част и това води до по-
големи разходи впоследствие.

В последните 2 години задължения-
та на община Перник се увеличиха
много. Те нараснаха с около 14-15
млн. лв.

Увеличаването на данъците и
таксите трудно ще реши проблемите.
Освен това именно високите такси и
липсата на условия водят до липса на
инвестиции.

Със сигурност е нужна помощ от
страна на държавата, защото сама
общината трудно ще реши огромните
си финансови проблеми.

- Много жители на миньорския
град водят битка с "Топлофикация".
Вие сте били част от нейното ръко-
водство...

- Най-доброто решение на ръковод-

Аз съм
перничанин и
обичам града
си. Ще се боря
регионът да се
развива
социално и
икономически,
образователно
и демографски

Станислав
Владимиров,

водач на листата
на "БСП за

България" за
регион Перник

Íàøàòà êàóçà ñà ïðîìÿíàòà
è ðàçâèòèåòî íà Ïåðíèê

ството на "Топло-
фикация" - Пер-
ник е, че върна
подхода за плаща-
не на сметките на
база квадратура.
Това увеличи броя
на абонатите,
които ползват
тази услуга.

Лошото е, че
дружеството не
инвестира доста-
тъчно за подобря-
ване на своята
инфраструктура.
Както на пренос-
ната мрежа, така
и вътре в самото

предприятие.
Видяхме какво се случи в най-студе-

ния месец и това е заради липса на
действия от страна на ръководството в
тази насока.

Държавата трябва да се намеси и да
бъде регулатор, защото когато един
частен монопол не бъде контролиран,
обикновените граждани, както в случая,
остават без топлоподаване.

- На дневен ред стои въпросът с
проекта за добиване на злато в община
Трън. Наскоро насроченият референдум
по темата беше отменен. Каква е
позицията на БСП?

- БСП има партийно решение, което
е категорично в подкрепа на провежда-
нето на референдум.

От една страна, Трън е една от най-
бедните общини в България и не е
обект на инвеститорски интерес. Имен-
но поради това част от трънчани са за
осъществяването на този проект.

От друга, водещ е страхът. Хората са
уплашени от начина на добиване на
златото и от това, че може да се извли-
ча уран. Това притеснява немалка част
от местните жители. Обществото е
разделено.

Именно поради това от БСП искаме
на чуем мнението на хората. Референду-
мът е начинът.

- Какво ще направи Станислав
Владимиров за Перник, ако бъде
избран за народен представител?

- Аз съм перничанин и обичам града
си. Нямам никакво намерение да живея
на друго място и ще се боря Перник да
се развива икономически и демографски.

През 2013-а бях поел един ангажи-
мент, но късият мандат на правителст-
вото тогава не ми позволи да го изпъл-
ня. Става въпрос за  пътя Перник-
София, който минава през с. Владая.
Той е в изключително тежко състояние,
а това е най-натоварената точка от
републиканската пътна мрежа. Ще
направя всичко възможно да изпълня
този ангажимент. За разширяването на
пътя или за реверсивно движение, но
този пътен участък трябва да бъде
подобрен.

Надявам се, на 26 март БСП да бъде
първа политическа сила и ние да
задаваме тона, по който България ще
се развива.

- Това заявка ли е, че БСП ще бъде
първа на предстоящите избори?

- Заявка е, разбира се. Има енергия
в хората. Те ни търсят и наистина ни
подкрепят.

Интервюто взе
Цветелина ЦВЕТАНОВА

Станислав Владими-
ров е роден през
1978 г. Завършил e
УНСС, специалност
"Стопанско управле-
ние и маркетинг".
Работил e в сферата
на финансовото и
банковото дело,
търговски директор
на "Топлофикация"-
Перник. Бил e и зам.-
кмет на Перник с
ресор здравеопазва-
не, социални дейнос-
ти и сигyрност. През
2012-а става член на
Изпълнителното бюро
на БСП. Бил е
организационен
секретар на НС на
столетницата. През
2013 г. е народен
представител в 42-
рото НС. Сега е водач
на листата на "БСП
за България" в 14-и
МИР - Перник.

Купуването и продаването на гласове е престъпление
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Романи с женски имена
Жените са едно от най-

големите вдъхновения в
литературата. Безброй
прекрасни дамски образи
познаваме от книгите.
Нашите любими книги
често са наречени на някоя
жена, носят живота, душа-
та и куража на едно нежно
създание.

"Ана Каренина" поразя-
ва със стила си. Романът
на Лев Николаевич Толс-
той е известен като "най-
хубавата книга от ХІХ век,
посветена на жена".

Самият Фьодор Досто-
евски казва за "Ана Каре-
нина", че представя "прек-
расен образ на душата на
другия пол". Лев Толстой
стига в произведението си
до невероятна дълбочина.
Пише силно, стилно и
елегантно. Ненапразно в
наши дни Ана Каренина е
символ на любов, на
отдаденост, на саможертва.
Всичко това в името на
дълбоката, понякога тра-
гично завършваща любов.

Много романтични
женски образи създава и
писателката Джейн Остин.
Една от книгите си кръща-
ва "Ема". Остин разказва
за спокойна, сякаш идеал-
на среда, далеч от шума и
града. И се сблъскваме със
самата Ема - богата и

Пенелопе Крус ще участва в сериал
за убийството на Версаче

интелектуалка, героиня,
която променя живота.

Известната писателка
Жорж Санд написва
книгата си "Консуело" в
средата на ХІХ век. Обра-
зът няма нищо общо с
познатите дотогава схва-
щания за жената. Нейната
Консуело е бедна и невз-
рачна дъщеря на циганка.
Само дето притежава
разкошен глас. И именно
той й помага да намери
мястото си в живота.

"Консуело" е напредни-
чав за времето си роман.
Жорж Санд се вдъхновява
за написването му от
Ференц Лист, Фредерик
Шопен, Адам Мицкевич.
Има и реален прототип
на главната героиня -
певицата композитор
Полина Виардо. Тя е с
испанско-френски произ-
ход, но лудо влюбена в
руската култура. Дори
превежда Иван Тургенев
на френски език.

Талантливата Жорж
Санд вплита историята й в
своята "Консуело". И
показва как всяка жена
притежава талант, който
може да я доведе до истин-
ското й място в живота.
Също и до истинската
любов. Успехът на "Консу-
ело" води и до логичното

Испанската звезда
Пенелопе Крус ще из-
пълни ролята на Дона-
тела Версаче в телеви-
зионна серия за убий-
ството на известния
италиански моден ди-
зайнер. Във Versace:
American Crime Story
сексапилната брюнет-
ка, която спечели през
2009 г. "Оскар" за "Ви-
ки, Кристина, Барсело-
на", ще си партнира с
венецуелския секссим-
вол Едгар Рамирес. Той
ще изпълни ролята на

основателя на импери-
ята на лукса "Версаче",
който бе застрелян на
стълбите пред къщата
си в Маями Бийч през
юли 1997 г., на 50-го-
дишна възраст.

Убиецът, чиито мо-
тиви остават неясни и
до днес, е идентифици-
ран като Андрю Куна-
нан. Той се самоубива
дни по-късно. Сним-
ките на Versace Ame-
rican Crime Story" ще
започнат през април.
Сериалът, адаптация

образована, но със само-
чувствие, граничещо с
цинизъм. Всъщност "Ема"
е роман за израстването на
една жена. За осъзнаването

на собствената й ранимост.
За проглеждането, че
любовта е най-важното в
живота й. Наричат "Ема"
първия роман, посветен на

му продължение.
Сред най-красивите

женски образи е на Джени
Герхард.

Теодор Драйзър нарича
с името й един от романи-
те си. Описва съдбата на
жена, посветила целия си
живот на романтична
любов. Мъжът, когото тя
обича, никога не й принад-
лежи. Критиката е във
възторг при появата на
романа "Джени Герхард".
Не липсват и оценки от
рода на "най-хубавия
американски роман, който
някога сме чели".

Драйзър обича детайли-
те. Особеният му стил се
възприема трудно. Въпреки
това неговата Джени си
запазва място в галерията
на най-любимите книжни
образи на жени.

Йожени Гранде впечат-
лява с характера си. Герои-
нята на Оноре дьо Балзак
от "Йожени Гранде" прежи-
вява бурна любов и трагич-
но разочарование. Книгата
ни учи как една жена може
да живее по своите собстве-
ни правила, без да влиза в
уговорки или зависимости.
Истинските приятели
винаги могат да те напра-
вят по-щастлив, да изпъл-
нят сърцето на всяка една
жена.

Актрисата Софи Марсо в ролята на Ана Каренина

Около 1/5 от
всички бракове се
сключват между
двойки, в които
мъжът е по-млад от
жената. Около 37%
от американките
смятат, че да бъдеш
жена днес, е лесно.
Останалите са на
мнение, че различия-
та все още са твърде
много.

С новата феми-
нистична вълна се
появиха стилистки,
експертки, директор-
ки, женските форми
на някои професии.
Истинската револю-
ция не се води на
лингвистичното поле,
а на изконно мъжки
терени, като програ-
мирането например.

на книгата на журна-
листа Морийн Орт, ще
излезе следващата го-
дина. Това ще е трети
сезон на American
Crime Story.

Първият представи
по особено драматичен
начин "процеса на ве-
ка" срещу О Джей
Симпсън. Вторият се-
зон се концентрира
върху урагана Катри-
на и бавната реакция
на американските
власти след катастро-
фата.

Каква кариера искат жените днес?
В професия, която

е 80% доминирана от
мъже, започват да се
появяват все повече
програмистки. Мне-
нието, че кодирането
е чисто техническо,
мъжко занимание,
само цифри и пълна
липса на творчество,
е погрешно. В крайна
сметка, това е креати-
вен процес, в който
жената е съвсем на
мястото си. Капсули-
рането на женските
общности в типично
мъжките сфери обаче
не е добре.

Що се отнася до
начина на живот,
фантазията се раз-
вихря. Жените вече
не се лишават от
хляб, не изчисляват

калории, не спазват
диети, не робуват на
мода.

В израз на почит
към тялото дамите
искат да живеят
бавно и да получават
удоволствие от това.
"Осъзнатост" спокой-
но може да бъде дума
на годината.

Мрачните времена
си отидоха и започна
епохата на знанията
и осъзнатото отноше-
ние към тялото.
Сега всяка трениров-
ка, система на хране-
не или релакс се
опитват да намерят
опорна точка в
науката - във физио-
логията и биохимия-
та, не в езотеричната
сфера.
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В масова употреба
хартиените пари
влизат значително
късно. Алчността и
желанието на прави-
телствата по света да
печатат цветни
хартийки довеждат до
обезценяването на
парите от хартия.
Така се стига отново
до петачетата от
метал.

Има и страни на
романтични хора.
Така например в
съвременен Китай
хартиените купюри
са прекрасен способ
за търсене на втора-
та половинка. Търсе-
щите своята любов
момичета и момчета
пишат върху банкно-
тите своите данни и
телефони и пускат
посланията в обра-
щение. Тези хартийки
са най-мръсни,
разбира се, събират
на повърхността си
хиляди микроби.
Още в древни време-
на за разплата се
използват ценни
предмети, смятани за
най-висша ценност:

Интересни факти за парите,
или как започва всичко...

Знаменитият френски жи-
вописец Пол Гоген прежи-
вява дните си в бедност. Не-
говите картини не били тър-
сени от ценителите на из-
куството. Съвременниците
не оценяват по достойнство
нито една от работите на Го-
ген - "Откъде идваме? Кои
сме ние? и Къде отиваме?".

Художникът пише писмо
до своите приятели по това
време: "Аз нямам дори къс-
че хляб, за да възстановя си-
лите си. Поддържам се с во-
да, плодове от гуава и ман-

го, които сега са узрели".
Странен и непонятен за ни-
кого, обречен на бедно съ-
ществуване, през 1897 г. Го-
ген решил да сложи край на
живота си със самоубийст-
во. Преди това създава пос-
ледния си шедьовър, в кой-
то влага разбирането си за
живота. След като завърш-
ва творбата си, взема кутий-
ка с миша отрова и отива в
планината. Приема голямо
парче отрова, което предиз-
виква повръщане и така се
спасява.

раковини, птичи
пера, сушена риба,
зърна от какао,
тютюн, пакетчета
чай, зърна от царе-
вица и ориз.

В Древна Русия се
използват за разпла-
щане кожи от норка
или лисица, в Китай
- парчета плат от
коприна, в Азия -
опиум. С развитието
на цивилизацията
този начин е много
неудобен. Тогава в
обращение влизат

медните монети.
При разкопките в

Древна Гърция са
намерени монети -
драхми. Кръглата им
форма идва от Дре-
вен Рим, където се
сечали в храма на
Юнона. Отначало
имали изображение
на богиня, а с тече-
ние на времето са
сменени с образите
на императори.
Образите на живите
властници не се
приемали за лош

Едва през 1906-а, три го-
дини след смъртта на Гоген,
започват неговата слава и
известност. В Париж, къде-
то преди 9 години има не-
успешен търг, от 47 карти-
ни са продадени само 9. То-
гава се състояла сензацион-
на изложба на Гоген - фе-
новете се запознават с 227
негови платна. Той вече е
признат за световен майс-
тор на четката.

Премиерата на знамени-
тата пиеса "Чайка" на Ан-
тон П. Чехов се е състояла

знак. Дори Алексан-
дър Македонски
заповядал да се
изсича образът му
върху монетите.

Децата от Япония
пък са трупали
метални монетки, от
които майсторите са
излели камбани на
мира.

Най-удивителният
факт е, че парите
често са ненужни.
През 1923 г. в Герма-
ния се вихри хипер-
инфлация и парите

се обезценили, пора-
ди което ги давали
на децата да си
играят с тях.

Банкнотите се
изработват така, че
да издържат във
времето на 400
двойни сгъвания.
Около 1/3 от населе-
нието на планетата
живее с два долара
на ден, а 1 милиард
жители на Земята
харчат по-малко от
1 долар на ден.

В Русия в начало-
то на ХIХ век са
пуснати в обращение
до 1826 година пари
от тюленова кожа.

В световния
оборот по приблизи-
телна оценка се
намират около 845
милиарда долара.
Първата жена, изоб-
разена върху сребър-
на монета, е Марта
Вашингтон, а стой-
ността е 1 долар.
Срокът на живот на
една банкнота от 100
долара е средно 7
години и 4 месеца.
Пластмасовата кре-
дитна карта е измис-

лена от Франк Мак-
намара през 1949 г.
по време на обяд в
ресторанта. Идеята
му идва, когато не
може да заплати
обяда си, защото
няма налични пари.
Най-нетипично
название имала
италианска монета
от XVI век, която се
наричала "газета".
С нея по това време
се купували напеча-
тани на хартия
вестници.

Днес образите на
десет жени греят на
банкнотите.

В Англия може да
видим чаровната
авторка Джейн Остин
на романа "Гордост и
предразсъдъци". Тя е
лице на 10 евро,
заменяйки успешно
Чарлз Дарвин. Опер-
ната певица Джени
Линд краси банкнота
от 50 крони в Шве-
ция. Върху 500
сирийски лири е
изобразена царица
Зенобия, владетелка
от III век на импери-
ята Палмира.

отношение към публиката,
дори за "слабостите" на пие-
сата. Съвременниците не
приемат новата пиеса, не са-
мо поради лошата игра на ак-
тьорите, но и заради симво-
ликата на "Чайка", която да-
леч изпреварва своето време.

За новата "поетика" на
Чехов са нужни нови теат-
рални форми. С тази рабо-
та скоро се заемат Констан-
тин Станиславски и Влади-
мир Немирович-Данченко,
създатели на Московския ху-
дожествен общодостъпен те-
атър. Своята триумфална
премиера "Чайка" преживя-
ва на 17 декември 1898 г.
"Художественият театър" ре-
абилитира Чеховата безс-
мъртна пиеса "Чайка".

Кога при твореца идва славата?

на 17 октомври 1896 г. на
сцената на прословутия пе-
тербургски Александрински
театър. Въпреки очаквания-
та завършва с провал. При-
ето било да се смята за нор-
мално режисьорът на фатал-
ната постановка Евтихий
Павлович Карпов да се гри-
жи не за идеята на творба-
та, а за това актьорите да
научат ролите си за срок от
една седмица.

След такова неумело бо-
равене с творбата на го
лемия писател Чехов, се за-
рича никога вече да не пи-
ше за сцена.

Още на следващия ден ця-
лата културна столица гово-
ри за слабата игра на актьо-
рите, за пренебрежителното

Антон П. Чехов

"Шиеща жена" на Пол Гоген
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"Зайчето Питър" е
интересна история за
деца, написана от анг-
лийската писателката
Биатрикс Потър. Тя
създава текста през
1893 г., като сама пра-
ви и илюстративния
материал към него. Би-
атрикс Потър е една от
най-добрите детски пи-
сателки. Нейните герои
са симпатични живот-
ни, нарисувани лично
от нея като илюстра-
ции.

Биатрикс Потър е
родена в Лондон,
Южен Кенсингтън, на
28 юли 1866 г. Баща й
Рупърт Уилям Потър
(1832-1914) рядко прак-
тикувал професията си
на адвокат. Майка й
Хелън Потър (1839-
1932), дъщеря на тър-
говец на памук, прекар-
вала времето си в ор-
ганизиране и ходене на
приеми.

Образованието си
Биатрикс получила

вкъщи от своята гувер-
нантка. Вероятно лип-
сата на контакти с
връстници оказва вли-
яние върху бъдещите й
интереси. По-малкият
й брат Бертрам израс-
нал далеч от нея, като
момче той бил изпра-
тен да учи в пансион.

Така компания в иг-
рите на малката Биат-
рикс правят безброй
домашни любимци -
жаби, тритони, порове
и дори прилеп. Освен
това имала две зайче-
та - Бенджамин и Пи-
тър, второто тя носела
постоянно със себе си,
дори и в случаи на из-
ненадващи излизания.
Тя наблюдавала живот-
ните с часове, след ко-
ето започвала да пра-
ви скици на образите
им.

Постепенно рисун-
ките й започвали да
стават все по-добри, ка-
то още от ранна въз-
раст личал талантът й.

на 35-годишна писа-
телка и художничка от-
печатва 250 копия от
своята първа книга -
приключенията на
един непослушен ма-
лък заек Питър.

Биатрикс решава да
поеме контрол над из-
даването на собствена-
та си творба, след като
получава множество
писма от други издате-
ли, отказващи да пуб-
ликуват книжката. При-
казката за зайчето Пи-
тър тя съчинява за Но-
ел Мур, болното дете на
своята гувернантка, в
писмо през 1893 г.

Всяко лято семейс-
твото на Потър наема-
ло къща в провинция-
та - Пъртшир, Шот-
ландия. Една от вакан-
циите си те прекарали
в Лейк Дистрикт. Там
Биатрикс се запознала
с местен свещеник,
който по-късно, през
1895 г., основал Na-
tional Trust- организа-
ция, чиято дейност е
свързана с опазване на
околната среда. Благо-
дарение на това запоз-
нанство Биатрикс
осъзнала нуждата от
защита на региона от
набезите на индустри-
ята. Тази идея тя ще
съхрани до края на жи-
вота си.

ÇÀÉ×ÅÒÎ ÏÈÒÚÐ

Биатрикс Потър пи-
ше първите си истории
за животинки под фор-
мата на писма, изпъс-
трени с картинки. Пра-
ви го предимно за соб-
ствено удоволствие,

развлича малките деца
в обкръжението си, ка-
то 5-годишния син на
своята гувернантка.
Именно на него тя из-
праща първото кар-
тинно писмо през 1893
г. Окуражена от гувер-
нантката си, тя събира
колекцията от писма и
ги публикува като дет-
ски книжки, които
впоследствие се превръ-
щат в шедьоври на ли-
тературата за подраст-
ващи. Никога не сре-
ща подкрепа и разби-
ране от страна на соб-
ствените си родители,
но историите на Биат-
рикс Потър са изпъл-
нени с любов и неж-
ност.

Нейните герои са
обикновено животните,
които тя отглежда или
наблюдава по време на
ваканциите си в Шот-
ландия и английската
провинция.

На 16 декември през
далечната 1901 г., ед-

Книжката е отпечатана
с 41 черно-бели гравю-
ри и цветна корица.

Успехът й е толкова
голям, че за една годи-
на единият от общо
шестте издатели връща
думите си назад и из-
бира произведението
на Потър. До Коледа-
та на 1902 г., Фреде-
рик Уорн е успял да
продаде 20 хиляди ко-
пия от книгата, в коя-
то са отпечатани и ори-
гиналните акварели на
писателката. Книгата
се продава в обикнове-
но и луксозно, подвър-
зано с плат, издание.

Зайчето Питър

Толкова обикновени
и традиционни, в
същото време величес-
твени с прос-
тотата си, лалетата са
цветя на повече от 400
години. В тяхна чест
се провеждат фестива-
ли, те са национален
символ на Холандия и
много обичани и у
нас.

Българското назва-
ние "лале" произлиза
от турски и персийс-
ки, а латинското tulipa
идва от турската дума
"тюрбан". Днес Хо-
ландия контролира
близо 80 % от търго-
вията с лалета.

Ботаниците от
векове се опитват да
създадат черно лале и
накрая успяха. Този
сорт е почти черен -
нещо средно между
тъмнокафяво и тъм-
нолилаво - несъмнено
впечатляващо. Отли-
чава се с много

Лалето - чаровното лице на пролетта
поредният нестандар-
тен сорт, който се
отличава с изцяло
зеления си цвят.
Единствената му
вариация е в цвета на
венчелистчетата,
които стават жълтени-
кавозелени по краи-
щата. Идеални са за
направата на букети в
съчетание с по-
цветните си "посест-
рими".

Биатрикс Потър и нейното
рисувано зайче Питър

здрави стъбла и едри
и овални цветове.
Изглежда толкова
мистериозно и раз-
лично, че ви спечелва
от пръв поглед.

Лалетата "сладолед"
пък, ще ви оставят
без дъх. Нима сте
виждали нещо подоб-

но? Многолистно
лале с невероятни
ягодовочервени венче-
листчета, върху които
се е разположила
снежнобяла сърцеви-
на, напълно наподо-
бяваща сметанов
крем. Този артистичен
вид може да си гледа-

Подобно на розите,
червените лалета са
истински символ на
силна любов. С
белите искате прошка
от някого, а жълтите
значат безнадеждна
любов.  Лилавите
символизират кралско
достойнство и почит,
а пъстрите изразяват
преклонение пред
красивите очи на
любимата.

те и в саксия на
балкона - гостите ви
ще останат удивени, а
децата напълно
пленени.

Сред толкова
цветното лале-сладо-
лед, има и почти
напълно "безцветно"
лале "Евъргрийн"-
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Валентин ПЛАМЕНОВ

- Триста франка, шери! - отсече проститут-
ката.

"Щерито", т.е. моя милост, имаше в джоба си
не повече от десет франка, но си лафехме. В
Париж с българите говорят охотно предимно
проститутките, и то на определени цени.

- Прави ли ти удоволствие? - попитах.
Беше невероятно красива. Просто ми изг-

леждаше пълна идиотщина тая жена, в краката
на която би паднал всеки, да може да бъде
купена за триста франка.

- Тук не съм за собственото си удоволствие
- рече проститутката. - Тук съм, за да доставям
удоволствие на другите.

Тръгнах по "Шан-з-Елизе" сякаш в пътепис
на някой нашенски натегач.

Минаха двайсет години.
От нито един наш политик, министър, депу-

тат, държавен глава и пр. не чух някогашното
верую на една проститутка: " Тук не съм за
собственото си удоволствие. Тук съм, за да дос-
тавям удоволствие на другите!"

Хем ни взеха и последните ризи от гърбове-
те, хем ни оставиха да се мятаме като риби на
сухо, хем не ни наричат "шери", ами "електо-
рат", хем всичко правят за тяхното си удовол-
ствие.

И за проститутки не стават!

ÏÎÑËÅÄÍÎ

ÒÀÍÃÎ

Â ÏÀÐÈÆ

Предизборно четиво:

ÏÎÑËÅÄÍÎ

ÒÀÍÃÎ

Â ÏÀÐÈÆ

  

Преди венчавката женихът скришно
пъха 100 лева в ръката на отчето и му
прошушва:

- Отче, моля да ми спестиш въпроса
"Заклеваш ли се да си й верен до
гроб?!"

Почва венчавката, върви ритуалът и
отчето се обръща към жениха:

- Заклеваш ли се да си й верен до
гроб?

Онзи като ужилен, но през зъби про-
цежда:

- Да!
След ритуала дърпа той попа наст-

рана и му крещи:
- Аз нали ти дадох пари?
- Е, да, ама тя даде повече...

  

Сър Джон си пиел чая в синия са-
лон, когато през стената влетял авто-
мобил. От него излязъл добре облечен
млад господин, който притеснено се за-
извинявал.

- А за къде пътувахте? - попитал сър
Джон с типичното английско спокойст-
вие.

- Към Лондон - отговорил смутеният
младеж.

- По коридора, третата врата вляво
и само напред!

  

Отидох на бръснар да ме избръс-
не. Бръснарят ме помоли да сложа в
устата си дървено топче, за да ми из-
бръсне бузите по-лесно. - Ами, ако
го глътна? - пошегувах се аз. - Няма
страшно, утре ще ми го донесете.
Всички така правят.

Карикатури Анатолий СТАНКУЛОВ
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Във водите на почти
всички язовири се намират
солидни популации на кара-
кудата. Като вид тя е доста
устойчива, добре приспосо-
бима, непретенциозна към
условията на живот - това
обяснява широкото й разп-
ространение.редпочита ти-
нести дъна и бавно, слабо
течение, не е пречка за раз-
множаването й даже ако во-
дата е статична, което е ха-
рактерно за т. нар. затворе-
ни водоеми. Но подобни ус-
ловия има и по доста на-
шенски реки, особено в сред-
ното и долното им течение.
Така че на каракудата може
да се гледа и като на речна
риба, а не само като на ха-
рактерна за язовирите. И
накрая: в много водоеми от
рода на блата и езера, ня-
кои от които са в резултат
на човешка дейност (изкоп-
ни работи), се стига да нео-
чаквана поява на каракуди,
резултат от самозарибяване.
Накратко: ако рибарите до-
някъде имат право да се оп-
лакват от намалялата чис-
леност на някои други видо-
ве риби, за каракудата това
не важи. За съжаление, не-
щата са такива, че ако по-
рано те се мръщеха на по-
редната уловена каракуда,
сега започнаха да й се рад-
ват като на едва ли не един-
ствен възможен улов.

Рекордните минусови яну-
арски температури вече са
зад гърба ни и бързо ще ги
забравим. Затоплянето на
времето и наближаващата
пролет са неизбежни явле-
ния. Със сигурност ще за-
почне и един от най-успеш-
ните периоди за улов на ка-
ракуда - началото на пролет-
та, или по-точно месеците

март-април. Въпросът само
е във възможната разлика от
седмица-две под влияние на
метеорологичните фактори.
Е, мераклиите да се проявят
в този наистина благоприя-
тен период, къде с повече, къ-
де с по-малко търпение, ще
ги изживеят. И тогава се сти-
га до действително рекордни
улови, поголовна "каракуде-
на сеч", при което мнозина
забравят някои законови
изисквания за допустимите
килограми на улова.

Няколко думи за пролет-
ните навици на каракудите.
По-топлото време и посте-
пенното повишаване на тем-
пературата на водата ги из-
карват от дълбоките зимо-
вални ями и ги подтикват
към плитчините. Там водата
е с градус-два по-висока, а
могат и евентуално да на-
мерят някаква храна по дъ-
ното - червейчета, личинки
на насекоми, свежи стръко-
ве новопоявяваща се водна
растителност… Предполага-
еми перспективни участъци
за улов на каракуда са ти-
хите,сравнително плитки
подветрени заливчета, осо-
бено ако в тях се забелязва
наличие на някаква расти-
телност. В определен момент
зреещият у каракудите хай-
вер (предполага се, че той

ще бъде изхвърлен през ап-
рил-май) ще ги подтикне към
неизменната миграция, ма-
кар че по принцип караку-
дите са доста "статични" и
последователни в поведени-
ето си. Тогава каракудите се
ориентират към устията на
вливащи се по-малки при-
тоци и тръгват нагоре сре-
щу течението им в търсене
на подходящи места за мръс-
тене(хвърляне на хайвера).

Практическият извод е, че
каракудите навлизат в пери-
метър, който е твърде удо-
бен за въдичарите. Те могат
да пуснат в ход въдици на
плувка, защото не трябва да
се замята твърде надалече.
Даже в най-благоприятните
случаи добра работа вършат
и директните телескопи (тип
"камшик" без макара и во-
дачи). Все пак въдичарите,
може би инстинктивно, се
съобразяват с неписаното
правило: по-дълбок участък,
по едра риба… Така че дън-
ният риболов не се отхвър-
ля напълно. Изборът като че
ли се предопределя на пър-
во място от характеристика-
та на риболовния участък,
но и от личностните пред-
почитания и настройки на
съответния въдичар.

При евентуален избор на
риболов с въдица на плув-

ка, той трябва така да пост-
рои своята риболовна линия,
че все пак да може да замя-
та и на средна дистанция
(примерно двадесетина мет-
ра). А когато лови на дъно,
да възприеме и евентуална-
та възможност за прилага-
не на т. нар. фидер рибо-
лов, тоест с хранилка, мон-
тирана непосредствено вър-
ху влакното в близост до ку-
ките със стръв.

Гладните пролетни кара-
куди кълват доста по-увере-
но, отколкото тогава, когато
жегите ги правят лениви и
предпазливи. Но все пак
трябва да се съобразим, че
за каракудата, като вид ри-
ба, е характерна сравнител-
но малката уста, която пред-
полага внимателно посяга-
не към стръвта. Затова при
риболов на плувка тя тряб-
ва да е максимално чувст-
вителна и ясно видима. А
ако ловим на дъно, е добре
да използваме по-лек пока-
залец и то да не е разполо-
жен непосредствено върху
влакното. Пак със същата
цел - ясно да се усети къл-
ването на каракудата, при
монтажа на дънна въдица се
предпочита оловото да е
крайно (т. нар. дунавско
връзване), а куките да са не-
посредствено над него. Съ-
ответно и локалната хранил-
ка (фидер) се монтира по съ-
щия начин. На нея се гледа
като на комбинация между
хранилка и утежнение, кое-
то подпомага далечното за-
мятане.

Без никакво съмнение по
това време най-подходяща-
та стръв са торните червеи,
земните червеи и белите чер-
веи (сервирани под форма-
та на "снопче" от 4-5-6 чер-

Сега скобарите си падат по хлябМрени по ДимитровденПролетните навици на каракудата
вея). Предимството е на
страната на торните червеи,
които в сравнение със зем-
ните, са по-дребни, по-жиз-
нени и гъвкави. Монтират
се по един върху куката, но
така, че да могат да бъдат
по-дълго време гъвкави и да
извършват предизвикателни
движения. Не трябва да се
допуска криворазбрана ико-
номия на стръвта - по-чес-
тата подмяна на червеите е
гаранция, че върху куката е
онзи свеж и гъвкав червей,
на който разчитаме да съб-
лазни каракуда.

Изборът на перспективен
участък, ако е според наши-
те познания за биологията
на тази риба, прави захран-
ването почти излишно. Но
ако все пак нещо сме обър-
кали в прогнозите си и ня-
маме успех, пак може да се
използва някаква захранка.
Освен фирмените видове
захранки, предлагани от ри-
боловните магазини, тя мо-
же да е и самоделна (топки
омесен хляб, накиснато и
омесено кюспе, към топките
можем да омесим бели чер-
веи, накълцани торни или
земни червеи, гранули за
домашни животни, трици,
брашна, разтрошени вафли,
бисквити и други тестени из-
делия. Топките захранка
трябва да са тежки, за да
паднат на дъното и да се
разпадат там сравнително
по-продължително време. За-
това някои не се свенят да
примесят захранката с гли-
неста почва от бреговете.
Подобна захранка се влага
и при фидер риболова, ко-
гато на практика се осъщес-
твява локално захранване за
привличане на рибите към
куките със стръв.

Някъде наричат бялата риба
сулка, другаде - смадок. Някои
пък под понятието "сулка" имат
предвид сравнително дребни ек-
земпляри бяла риба. Ако се по-
напънем, вероятно ще открием
още местни, още по-колоритни
названия на този вид риба. Фак-
тически когато кажем "бяла ри-
ба", независимо от местното й,
разговорно въдичарско название,
имаме предвид един сериозен во-
ден хищник, който при подходя-
щи условия достига впечатлява-
щи габарити. Знае се, че пред-
почита сигурността на дълбочи-
ните, че се активизира в хладно,
та дори и мрачно време. Но про-
летно време донякъде изневеря-
ва на своята природа и може да
се появи в плитчините. Причина-
та е ясна: хищникът следва сво-
ята възможна плячка, а на пър-
во място в менюто му са дреб-
ните рибки от водоема. От своя

Продукти: тесто за пала-
чинки, около 0,5 кг праз лук,
ситно нарязана шунка, ма-
риновани филета от риба,
2 с. л. олио, 1 с. л. сметана,
150-200 г настърган кашка-
вал, масло за намазване на
дъното на съда, подправки
на вкус: сол, черен пипер,
червен пипер.

Няма нужда от него ако
продължително време рибо-
ловстваме в един и същи
участък и, както се казва,
познаваме всеки камък по
дъното. Нуждата се усеща,
когато се озовем на непоз-
нат участък. Или пък кога-
то се окаже, че всяко възви-
шение или пропадане на дъ-
ното се отразяват непосред-
ствено върху риболовния ус-
пех. Така е например при
риболов от лодка, или кога-
то избираме твърде перспек-
тивните участъци под сери-
озни бентове и около коло-
ните на мостове. Там водо-
мер би трябвало да използ-
ваме даже и да ги познава-
ме добре, защото всяка про-
мяна на речното ниво води
и до промени по дъното. Та-
ка се появяват неочаквани
нови дълбочини или плит-
чини.

Има и фабрично произ-
ведени дълбокомери, има и

Íàïðàâè ñàìÅäíî íàóì:

Дълбокомерът не е излишно приспособление

самоделни, изработени от
съответните въдичари по
тяхно усмотрение. Малко
по-долу ви предлагаме един
вариант за подобен дълбо-
комер, с който лесно можете
да се подсигурите: към кор-
кова или стиропорна осно-
ва се привързва лека мака-
ра (инерционна, тип "катюш-
ка"), върху нея се навива
влакното (по-дебело, около
0,3 мм, ярко оцветено за по-
добра видимост). През 0,5-
1 м се поставят белезите за
дължина. Можем да изберем
между различни начини за
маркировка на дължината.

Например с водоустойчив
маркер, или пък с подходя-
щи парченца цветна шлау-
ха. И в двата случая риску-
ваме след продължителна
употреба маркировката да ни
подведе. Затова като че ли
най-простото решение си ос-
тава най-сигурно: през оп-
ределено разстояние навър-
зваме по дължината на влак-
ното възли, за които сме си-
гурни, че няма да променят
разстоянието помежду си. В
зависимост от дълбочината
на участъка използваме по-
голяма или по-малка тежест,
завързана за края на влак-
ното. Не забравяйте едно
предимство на дълбокомера:
ако тежестта бъде заменена
с някакъв модел телена пру-
жина и тя бъде запълнена
със захранка, вие вече сте
променили предназначение-
то на дълбокомера и сте го
превърнали в локална зах-
ранваща система.

В плитчините
може да се лови
и бяла риба

страна те също са подвласни на
биологията си и когато водите
се позатоплят, бързо се ориен-
тират към плитчините. Там тем-
пературата е сравнително по-ви-
сока, слънчевото греене се от-
разява директно, там могат да
намерят по дъното или по оста-
тъчната водна растителност ня-
каква подходяща за тях храна. А
след тези евентуални жертви се
придвижват и онези, които се
смятат като следващо стъпало в
хранителната верига - хищните
риби. Само че, все пак вярна на
истинската си природа, бялата
риба предпочита да дебне свои-
те жертви от някаква дълбочин-
ка в непосредствена близост до
плиткото и оттам да атакува. Ко-
ето подсказва, че ако се надя-
ваме да уловим бяла риба по то-
ва време, трябва да изберем
участък с подчертано разнооб-
разен релеф на дъното му.

Êóëèíàðèÿ

Палачинки
с риба и
праз лук

ху палачинките. Към тях до-
бавяме парченцата рибно
филе и изпържения праз
лук. Увиваме палачинките,
без да ги стягаме прекале-
но, редим ги в тавичка с
намазнено дъно. Печем па-
лачинките около 15 мину-
ти при температура 200 гра-
дуса. После ги изваждаме,

Приготвяне: от тестото
оформяме палачинки спо-
ред броя на желаните пор-
ции. Нарязваме на ситно
лука и го изпържваме в сго-
рещеното олио, добавяме
сметана, сол, червен пипер
и черен пипер. Нарязваме
на дребни парченца шун-
ката и ги разпределяме вър-

поръсваме отгоре с нас-
търгания кашкавал и въз-
можно по-бързо ги връ-
щаме във фурната. Изк-
лючваме фурната и допи-
чаме палачинките още
малко, за да се разтопи
кашкавалът върху тях.

Палачинките се серви-
рат, докато са топли.
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Любовница и светица?

лява държавните дела и да
вниква в тях.

Салонът на фаворитка-
та се превръща в място,
където се събират учени,
художници, писатели, умни
хора на Франция. За краля
това било ново общество,
което срещнал с уважение
и любопитство. Той не
само се разнообразявал, но
и получавал храна за своя
ум и черпел знание и идеи.

Новият кръг от познати
и приятели се приемал
отлично в обществото.
Възможността да разгова-
ряш с краля в неформална
среда било много ценно за
културните светила. Това
вдигало техния статус в
обществото.

Какво направила за
Франция Жан? С помощт-
на на леката ръка на Жан
във Франция започнали
да се харчат пари за
литература, наука, култу-
ра. На бял свят с помощ-
та на маркизата се появи-
ли Енциклопедия на Дени
Дидро, Камерният театър
във Версайския дворец,
който вдига завеса с
"Тартюф" на Молиер.

Самата Жан често
блестяла на сцената на
този малък престижен
френски театър с изкуство-
то си на актриса.

Тази забележителна
жена се отличавала с
широк кръг интереси. Тя
създава Военна школа за
ветерани от войните и
синове на дворяни, която
завършил и Наполеон
Бонапарт.

Мадам Дьо Помпадур
наложила в страната
производството на порце-
лан, създавайки прекрасна
фабрика в своето имение в
Севр. Нежно розовият
порцелан нарекли в чест на
Жан "Розата на Помпадур".

Именно с тази дама
била свързана появата на
разни предмети за бита и
козметични продукти.
Високите токчета, малката
чантичка, високите при-
чески, чашите за шампан-
ско - лале, особен начин
за обков на брилянтите,
наречен "маркиза".
 Умната жена се втурнала
в реалното управление
на държавата, внушавайки
на краля радикални
политически решения и
ходове.

Франция винаги се е
намирала в отлични
отношения с Прусия, но
благодарение на Жан, тя
се преориентирала и
станала близка с Австрия.
Луи XV забранява Ордена
на йезуитите по настоява-
не на фаворитката в
цялата страна. Маркизата
притежавала мъдрост и
женска интуиция и в
политиката, и в любовта.
Животът на тази ярка
жена не бил безоблачен. Тя
имала достатъчно врагове.
Всяка нова дама искала да
я измести от сърцето на
монарха. Никоя обаче не
могла да разклати стола на
маркизата.

В Европа се появила
нова игра. Залагали пари
кога мадам Помпадур ще
изгуби властта си над Луи
XV. Те претърпели неуспех.

Жан била удостоена с
висша чест дори в смърт-
та. Тя си отишла от този
свят в компанията на
самия крал. В кралската
хроника на 15 април 1764
г. се появява бележка, че
маркизата е починала към
19.00 часа вечерта в
личните покои на монар-
ха. На 43 години свършва
една епоха от властването
на тази чаровна и умна
жена.

Интересна, красива и
образована, такава е мадам
Помпадур.

Биографията й е уни-
кална, както и самата
Жан-Антоанет Поасон.

Появата й на бял свят е
покрита с мрак. Девойката
се ражда на 29 декември
1721 г. в семейството на
Франсоа Поасон. Този
човек успява да си намери
работа в двора на самия
Орлеански херцог  като
изпъква сред лакеите.
Скоро обаче откраднал
нещо и за да не го обесят,
решил да избяга тайно.
Баща на Жан, както се
носят слухове, той бил
само формално. Истински
баща на момиченцето е
дворянинът Льо Норман
дьо Турем. Именно той се
погрижил за образованието
и възпитанието на моми-
чето, а после я омъжва за
своя племенник. Но за
амбициозната млада жена
това било малко. Личният
й живот не се ограничавал
само с нейния съпруг.

От детските си години
Жан се отличава с ярки
способности и красота.
Млада и прекрасна, тя
пеела чудно, свирела на
музикални инструменти,
рисувала, била невероятна
актриса. Само на девет
години, гадателка й пред-
рича славна съдба, а също
и дълга любовна връзка
със самия крал. Когато
Жан наистина става
фаворитка, тя намира тази
жена и започва да й
изплаща малка пенсия.

Пътят към кралската
спалня не е толкова лесен.
Нейният живот в спомени-
те на съвременниците е
просто една приказка.
Трудно е да се разграничи
реалност от измислица. Но
струва ли си това? Главно-
то в живота си го пресъз-
дава самата Жан.

Когато става мадам
Етиол, след барака си, тя се
устремява неотклонно към
салоните на висшите среди.
Семето, което посява в
душата й гадателката, дава
обилни плодове. Жан
попива жадно всичко, което
се касае за краля и самия
двор. Научава много
подробности от интимен
характер, знаела как кралят
се държи с фаворитките и
любовниците си.

Тогава тя съставя
сериозен план и се заема
стъпка по стъпка с изпъл-
нението му.

Красивата млада жена
няма възможност да се за.
познае с Луи XV на прид-
ворните церемонии. Тога-
вашната фаворитка на
краля - херцогиня Дьо Ша-
тору, умело пресичала пътя
на всички възможни пре-
тендентки. Имало обаче ед-
но място, където кралят
можел да й обърне внима-
ние и това била красивата
гора, в която той ловувал
редовно.

Как маркиза Помпадур покори краля на Франция

Не й провървяло. Тя
попаднала пред очите на
херцогинята, която се
досетила лесно за разход-
ките в гората, които скоро
били прекратени.

Скоро съдбата й се
усмихва. Херцогинята
умира от възпаление на
белите дробове и се откри-
ва път към сърцето на
краля.

 На бал с маски, състо-
ял се в Париж на 28
февруари 1745 г., кралят се
заинтригува от изящна
девойка, която се крие зад
маската. Любопитството на
монарха стига своя връх,
тогава красавицата смъква
маската си. Кралят е
очарован и разбира, че
ненапразно се интересува
от непознатата. Луи XV по
това време е навършил
35 години и се смята за
изтънчен познавач на да-
мите. Отдавна му е омръз-
нал семейният живот с
Мария Лешчинска, набож-
ната жена, дъщеря на
Станислав, полския крал.

Затова монархът обичал
да се развлича с поредната
фаворитка или просто
симпатична млада жена.
Жан се съгласила да
закусва с краля. Луи
решил, че с това ще свър-
ши цялата интрига.

Красавицата веднага се
скрила и не давала знак за
себе си. Създала обаче
впечатление, че сама го е
отхвърлила, което засегна-
ло мъжкото му самолюбие.
И кралят не устоял.

Жан се появила в двора
и разиграла сцена на
влюбена жена, което
затрогнало сърцето на
краля.

Така се появява офи-
циалната нова фаворитка.
Доходно място подарили и
на съпруга на госпожа
Етиол. Той не останал
безразличен към примам-
ливите перспективи за
служебно израстване и
изгоди. Кралят подарява
на Жан, чийто произход
не е безупречен, графство
Помпадур и титлата
маркиза.

Лесно било да се завою-
ва кралят, но не и призна-
нието на двора.

Новата маркиза за
аристократите била просто
натрапница. Но Жан
успяла със законната
кралица да установи дру-
жески отношения.

По това време в Париж
можело по улиците да се
чуят възгласи на просто-
людието: "Кралиците
идват!"

Двете главни жени на
държавата мирно делили
известно време кралското
ложе, разделили си и офи-
циалните задължения.
Едната царствала на трона,
другата просто управлявала.

Повече от 20 години
Жан била редом до краля,
поразителен срок за обик-
новена фаворитка. В Русия
малко по-късно толкова
дълго време фаворит е
Григорий Потьомкин.
Неговата съдба е подобна
на тази на Жан дьо Пом-
падур. Жан престанала да
дели ложето на монарха,
но още 15 години е съвет-
ник и близък приятел на
краля.

Един крал не може да се
завладее само с любовни
ласки. Затова маркизата
започнала вещо да управ-
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През 1937 година
Побитите камъни са
първата официално
обявена и защитена от
държавата природна
забележителност на те-
риторията на Бълга-
рия. Този уникален
природен феномен,
обединяващ скални об-
разувания, възникнали
преди повече от 50 ми-
лиона години. Прости-
ра се по източния
склон на областта чука
Харманкя", която се на-
мира само на 15 км от
Варна. Тукашната мес-
тност е известна като
девненския квартал
"Повеляново", който е
разположен на север от
Белославското езеро.
Наричат природния

феномен Побити камъ-
ни още "Каменна гора".

Целият скален ком-
плекс на Побитите ка-
мъни се разпростира
на обща площ 246 хек-
тара. Тази природна за-
бележителност е уни-
кална по рода си не са-
мо за територията на
България, но и за ця-
ла Европа. По своя вид
Побитите камъни са
част от пясъчно-чакъ-
лена пустиня.

Те са съставени от
варовико-пясъчни об-
разувания в най-при-
чудливи и интересни
форми, както и разпо-
ложение. Някои от ек-
земплярите каменни
блокове тук достигат до
внушителните 6 метра.

Каменните стълбове
имат различни разме-
ри.

Доста хипотези и те-
ории има около въз-
никването и формира-
нето на Побитите ка-
мъни край Варна.

През 1855 г. анг-
лийският геолог Сират
ги изследва и прави
първата гравюра. Пре-
ди това, през 1828 го-
дина, кореспондентът
към армията на руския
генерал Дибич - Вик-
тор Тепляков, прави
своето описание и
опит да разгадае про-
изхода им.

По Побитите камъ-
ни работи англичани-
нът Уилям Хамилтън
през 1854 г. След него

геолозите Георги Зла-
тарски и Франц Тоула,
както и проф. Бакалов.
Сред имената, които са
писали научни разра-
ботки за Побитите ка-
мъни, са и братя Шкор-
пил и проф. В. Радев.

Според една от най-
новите теории Побити-
те камъни, се смятат за

микробиално-карбонат-
ни колони, които са
възникнали на дъното
на древно море. Разпо-
ложени на обща площ
от 70 кв. км.

Най-често туристи-
те посещават Централ-
ните, или Дикилиташ-
ката част от комплек-
са. В нея се наброяват

около 300 големи и
малки каменни обра-
зувания. Някои от ко-
лоните са кухи в сре-
дата, а други са плът-
ни. За причудливите и
интересни форми на
скалните блокове са
виновни влиянията на
външните природни
сили.

През XXI век жите-
лите на големите гра-
дове се мъчат да ре-
шат един главен проб-
лем. Как да открият ду-
шевно равновесие, да
се избавят от стреса и
да живеят за удоволс-
твие.

През 2016 година от
социалните мрежи
всички научиха за "хю-
ге", изкуството на мал-
ките радости във все-
кидневието. Това е
скандинавски поглед
върху живота, който се
харесва на много мла-
ди хора по света. Граж-
даните на различни
страни се обединиха в
интернет от любов към
красиви гледки през
прозореца, забърква-
нето на горещ шоколад

Японците намират естествена простота

и уютни вечери пред
камината с котки и при-
ятели, красиво оформе-
ни градинки с цветя.

През тази година
набра сила японското
"уаби-саби", едно изкус-
тво да се живее в хар-

мония със света и се-
бе си. Знаменитите и
богатите се включиха
веднага в този повик за
повече красота в реал-
ния живот. Сред поклон-
ниците на "уаби-саби",
са актрисата Джесика

Алба и основателят на
Twitter Джек Дорси. Ес-
тетиката на това движе-
ние включва изящна
простота и успокоява-
ща самота. Тук се
включват също и
скромност, чистота,
вътрешна сила и стре-
меж към доброто, же-
лание за помощ на дру-
гите. Един нов призив
да открием красотата в
скромните, естествени
неща, в основата на ко-
ито е залегнала фило-
софията на "дзен". Ми-
рогледът се опира на
японските естетически
ценности, като се осъз-
нават три прости фак-
та - нищо не е вечно,
нищо не е завършено
окончателно, нищо не е
съвършено.

Река Уонгануи в Но-
ва Зеландия, смятана
за трета по големина,
стана първият водоем
в света, получил юри-
дически права като на
човек. За признаване
на равни права между
човека и реката се бо-
рят повече от 140 го-
дини от местното пле-
ме маори.

"Ние смятаме река-
та за свой прародител,
с нея просто сме едно
цяло, затова правим
този жест", коментира
Джерард Алберт, пред-

Докъде може да стиг-
не любовта към домаш-
ните любимци, никой не
може да каже. Жител-
ката на британския град
Манчестър Тифани
Чжан остави своя хам-
стер да живее в кукле-
на дървена къщичка на
два етажа, със спалня,
вана, столова и балкон.
Тя дори го приучава да
яде с лъжичка.

По думите на стопан-
ката хамстерът се на-
рича Чийз, или "сирене",
както тя го е кръстила
преди една година. От
магазина "Направи си
сам" тя дори подбрала
части за къщичка от
дърво, купила играчки
за хамстера. Чийз се на-
учил да яде с малка лъ-
жичка и да си хапва
мляко от малка чашка.
Хамстерчето е много
чистоплътно, съобрази-
телно и адаптивно, каз-
ва Тифани.

С шунка и гъби, с ананаси и морски дарове,
днес в култ се издига пицата от звездите на
киното и дори манекените и певиците.

Още в Древна Гърция това ядене представ-
лявало сборна манджа от всички остатъци в кух-
нята, запечатани и запечени в тесто.

Пица си хапват Гуен Стефани, Кейти Пери,
Джулия Робъртс, Елън Помпео, Райън Гослинг,
Хайди Клум, София Вергара, Бионсе, Жизел Бюн-
дхен.

Робува се на схващането, че се пълнее от
пицата. Това е клише, защото може да се тлъс-
тее от всичко, изядено в наразумни количества.
Ако хапвате много чийзкейк, макарони и кексо-
ве, също може да станете пухкави.

За родина на пицата се смята Италия, по-
скоро град Неапол. През 1552 г. в Европа за
първи път от Перу са докарани домати. Класи-
ческата италианска пица се появява през XV-
XVII век. В Неапол имало специални хора, pizzaioli.
Те приготвяли пица за италианските селяни. Про-
дуктите са тесто, сирене, домати, месо, зелен-
чуци, гъби, морски дарове.

В онези времена пицата била ядене изклю-
чително за бедните. Тя се харесвала много на
Мария Каролина Хабсбург Лотарингска, жена
на краля на Неапол - Фердинанд IV. По-късно
страстно обикват пицата крал Умберто I и съп-
ругата му Маргарита Савойска. През 1889 г.
готвачът от Неапол Рафаеле Еспозито получил
поръчка да приготви пица за самата кралица.
Тя поискала да хапне от блюдото на народа
си. Така в нейна чест се появила пица "Марга-
рита".

И звездите обичат пица

Хамстер живее
в куклена
къщичка

ставител на маорите,
водил преговорите с
парламента на Нова
Зеландия. Законът
влезе в сила на 15
март, а новият статус
на реката означава, че
нанасянето на вреда
ще е равно на тази, на-
несена на самото пле-
ме маори. Реката Уон-
гануи получава по за-
кон двама попечители
- един от племето и
един от държавата. Той
процес е най-дългият в
историята на страната.
Вестник The Guardian

отбелязва, че местни-
те жители плачат от ра-
дост, когато разбират
за признаването на ре-
ката за живо същест-
во. За ремонтни и въз-
становителни работи
държавата е отделила
80 милиона долара. Ма-
орите са коренен на-
род, основното населе-
ние на Нова Зеландия
до пристигане на евро-
пейците. Числото на ма-
орите, живеещи тук до
2013 г. е около 600 хи-
ляди, или 15% от насе-
лението на страната.

Река в Нова Зеландия
получи човешки права
Река в Нова Зеландия
получи човешки права

Загадката на
Побитите камъни
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Затварянето на българо-
турската граница за нерег-
ламентирано преминаване
не е управленска прищяв-
ка, пропагандно мероприя-
тие, още по-малко някакво
банално патриотарско
хрумване, че и да не стане,
няма кой знае какво зна-
чение. Осигуряването на
неприкосновеността на бъл-
гарската земя е конститу-
ционно задължение на бъл-
гарското правителство, пър-
востепенна и неотменна
държавна повеля.

България е в тежка, пре-
растваща в катастрофа де-
мографска криза. Но тази
криза не е просто криза на
българското общество -
оценка, невярна и прикри-
ваща истината. Единствено
българите в днешна Бълга-
рия застрашително намаля-
ват, а с това отслабва и бъл-
гарската държава. При ди-
намично нарастване на бъл-
гарските малцинствени об-
щности, особено на ромс-

"Запад" има сили, уж наши
цивилизационни събратя и
съидейници, с които сме за-
едно в ЕС и НАТО, но кои-
то са готови да жертват
България, да я превърнат в
"санитарна зона" на Евро-
па, база, където да се спи-
рат и заселват нахлуващи-
те от юг нашественици, да
не достигат до техните бо-
гати и уредни страни. Да не
би за "черните очи" на г-н
Борисов или за "юнашката
му снага" да отпуснаха на
България цели 160 млн. ев-
ро, не за охрана на грани-
цата, а за лагери за "бежан-
ци". Трябва ясно да се раз-
бере - дори да я нямаше
кризата в Ирак и Сирия,
България е подложена на
мощна, цивилизационно на-
товарена демографска пре-
са от юг. Към 2025 година
се очаква само арабите да
надхвърлят 500 млн. - пове-
че от цялото население на
Европа - всички мюсюлма-
ни търсят "жизнено прост-

ни общности, без ясна под-
крепа от европейските ни
събратя и риска да бъдем
жертвани, опасността от
мигрантско нашествие при-
ема съдбоносни измерения.

Още в края на 2013 г.
Консултативният съвет по
национална сигурност при
президента (тогава г-н
Плевнелиев) единодушно
от всички национални по-
литически партии прие ста-
новището, че миграционна-

и за 60 км.
Оказа се, че "български-

те граничари са малко, ко-
лите им недостатъчно и по-
вечето от наличните са пов-
редени, липсват битови ус-
ловия и необходими крайг-
ранични охранителни техни-
чески съоръжения. На това
отгоре беше спрян и токът
за тях, тъй като държавата
бе задлъжняла с неплате-
ни над милион лева за из-
ползваната дотогава ел.

м, и още 191 км от бодли-
ва тел с асфалтиран път
край нея, като на отделни
участъци бетонното препят-
ствие е двуредово...

По данни на МВР за пос-
ледните две години и поло-
вина под управлението на
г-н Б. Борисов в България
са заловени общо над 50
000 нелегално влезли чуж-
денци (31 747 през 2015 г. и
18 800 - 2016 г.). Никой не
знае колко са незаловени-
те - сочи се, че 20 000-25
000 души са нелегално "тра-
фикирани" към Западна Ев-
ропа. За две години в Бъл-
гария са влезли нелегално
70 000-75 000 души!

Позицията, че видите ли,
мигрантите влизат, но те не
остават у нас - заминават
на Запад, следователно ня-
ма нищо страшно, е израз
на недопустимо политичес-
ко късогледство и на дър-
жавническа безотговор-
ност.

Но българският народ
вижда опасността от така-
ва политика и явно този път
няма да отстъпи. Хората
разбират, че се застраша-
ват най-дълбоките устои на
българското общество, фун-
даментът на българската
държава, нейният конститу-
ционно защитен еднонаци-
онален облик, водещите по-
зиции в нея на българската
нация и на даващата обли-
ка й българска национална
култура. Това трябва да раз-
берат и в ЕС!

 Главната вина е на са-
мия Б. Борисов - министър-
председателя, излъчен от
ГЕРБ. Той лично избираше
екипите си, той определя-
ше политиката, той се при-
миряваше с грешките и бе-
зотговорността на подчине-
ните си, той е който пора-
ди политическо късогледс-
тво, липса на каквато и да
било стратегия за мястото
и бъдещето на страната в
ЕС, подвластен на чужди
въздействия, допусна, на-
ред с другите, и все по-за-
дълбочаващата се и край-
но опасна "бежанска" кри-
за, заплашваща устоите на
държавата, поставила отно-
во в стрес българското об-
щество, в сложно крайно
неблагоприятно положение
точно когато ни предстои да
поемем председателството
на ЕС! Тези хора трябва да
поемат винта си и не само
политически, но и юриди-
чески, съобразно повелите
на конституцията и закони-
те на страната. Крайно вре-
ме и и г-н главният проку-
рор да осъзнае това и из-
пълни своя дълг пред бъл-
гарската държава.

Доц. Игнат МИНКОВ
(Със съкращения)

Çà ïðîáîéíèòå ïî áúëãàðî-
òóðñêàòà ãðàíèöà

та вълна от Турция е зап-
лаха за националната си-
гурност и задължи тогаваш-
ното правителство на г-н
Орешарски да предприеме
екстрени мерки за затва-
ряне на границата за не-
регламентиран достъп. И
само за 5 месеца през 2014
г. то изгради близо 30-кило-
метрова телена преграда
върху най-уязвимия участък
край граничната бразда. Там
преминаването на граница-
та (намалено 7 пъти) бе
практически овладяно. Но
служебното правителство на
г-н Близнашки, заменило
бламираното от ДПС прави-
телство на Орешарски, от
юли 2014 г. спря строителс-
твото й.

През януари 2015 г. под
влияние на обществения
натиск второто правителс-
тво на г-н Борисов с МВР
министър г-н Вучков обеща
да поднови строителството
на телената ограда. Бяха
предприети практически
мерки, но министърът по-
даде оставка и работата от-
ново замря. Вместо конк-
ретна работа започнаха "де-
бати" - направеното от Оре-
шарски не струвало, огра-
дата трябва да бъде по-ви-
сока, по-вкопана, по-здра-
ва - добре, но само дотук!
Вместо преграждането на
100 км най-уязвими места
от 257- километровата ни
граница с Турция, както бе-
ше първоначалният зами-
съл, бе решено да се прег-
радят само 80, заговори се

енергия. Валията на Одрин
шумно изказа недоволство-
то си, как може да се пра-
вят прегради между добри
комшии.

През миналата 2016 г. ве-
че започва по-активна ре-
алната работа по изграж-
дане на "временното възп-
репятстващо съоръжение".
Предвидено бе, най-после,
то да бъде изградено по ця-
лата гранична полоса. Ра-
ботата е прекратена през
зимата поради тежките ме-
теорологични условия. Така
тук 71.5 км са все още не-
завършени…

Работи се бавно, но пък
по-скъпо; докато правител-
ството на Орешарски пла-
ти за 28 км 9.6 млн. лв.,
управителите на Б. Бори-
сов харчат над 1 милион
за километър "съоръжение"
- 4 пъти повече, като на то-
ва отгоре по предложение
на народния представител
Симеонов парламентът
разреши изпълнителите на
оградата да се наемат без
конкурс. С други думи, за
две години и половина въп-
реки всички възможни об-
лекчения правителството
на г-н Борисов не успя да
затвори границата, но за
сметка на това похарчи над
200 млн. лева за преграж-
дането й. Специалисти из-
числиха, че за два пъти по-
малко средства Турция са-
мо за година време е изг-
радила 330 км бетонна
преграда край границата си
с Ирак и Сирия, висока 4

Èìàìå „ñúþçíèöè“ â ÅÑ è ÍÀÒÎ, ãîòîâè äà íè ïðåâúðíàò â „ñàíèòàðíà çîíà“ íà
Åâðîïà, áàçà, êúäåòî äà ñå ñïèðàò è çàñåëâàò íàõëóâàùèòå îò þã íàøåñòâåíèöè

кото население, което все
по-трудно се интегрира, на
общностите, свързани с ис-
ляма и особено ромите мю-
сюлмани, сред които целе-
насочено отвън се утвърж-
дават не просто социално
демодирани, а ислямски
фундаменталистки, в дълбо-
ката си същност антиевро-
пейски модели на общест-
вено организиране и соци-
ален живот - при тези ус-
ловия, съхранението и ут-
върждаването на европей-
ския облик на българското
общество и държава, на не-
говата хомогенност и на
българската национална
култура като тяхна европей-
ска характеристика, овладя-
ването й от българските ис-
лямизирани общности ста-
ва първостепенна държав-
на и обществена задача. И
неслучайно срещу този "на-
ционален" облик на българ-
ската държава се сипе огън
и жупел както от ислямс-
кия свят, така и от "прия-
телски" неолиберални пози-
ции не само на "соросоид-
ните" неправителствени ор-
ганизации, но и от подвлас-
тни на неолибералния гло-
бализъм държави. Нима на-
шите държавници не разби-
рат, че мощни фактори от
"Юг" работят целенасочено
българската земя да стане
отново доминирана от ис-
ляма и че те методично об-
работват (с безотговорно-
то наше примирение) бъл-
гарското ислямизирано на-
селение към това. Че и на

ранство". Към това трябва
да добавим и все по-агре-
сивно разгръщащата се не-
оосманска иредентистка
политика на Турция, която
със "стратегическа дълбо-
чинност" активизира влия-
нието си към "бившите ос-
мански територии", както
напоследък в Турция започ-
наха да наричат Балканите
и преди всичко България.

"Бежанската вълна" от
2013 г. сложи началото на
новия етап в миграционна-
та ислямска инвазия.  За то-
ва най-много допринесе по-
литиката на САЩ за създа-
ване на "контролиран" (а
всъщност изпуснат от конт-
рол) хаос в съседния араб-
ския свят, който да деста-
билизира и Европа. Логич-
но главен обект на тази
мощна миграционна инва-
зия стана обезлюдяваща се
Европа, а България е на най-
предната линия сред заст-
рашените от натиска й стра-
ни. При това трябва ясно да
се разбере, новозаселили-
те Европа мигранти не ид-
ват да приемат и се обога-
тят от нейните културни мо-
дели и цивилизационни пос-
тижения, а възползвайки се
от тях да й наложат своите
порядки. И ако за големите
европейски народи тази
заплаха е преодолима, за
малка България с най-бър-
зо намаляващо и застаря-
ващо българско население
и най-висок процент собст-
вени ислямизирани и бър-
зо нарастващи малцинстве-

Колаж ЗЕМЯ
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Трима пианисти ще се
съберат на една сцена в
концерта "Моцарт х 3" в за-
ла "България", с който на 29
март от 19:30 ч. тържестве-
но ще бъде открит "Евро-
пейският музикален фести-
вал 2017".

Популярните наши музи-
канти Георги Черкин, Вик-
тория Василенко и Григор
Паликаров, познат преди
всичко като диригент, ще
свирят заедно като солис-
ти на Оркестъра на Класик
ФМ радио. Идеята за прог-
рамата се оформя около
Тройния концерт за пиано
на Моцарт, който почти не
е изпълняван в България.
"За времето, в което е съз-
даден този концерт - 1776
г., е било обичайно компо-
зиторът да свири на пиа-
ното и едновременно да ди-
рижира от мястото си" -
припомня Григор Палика-
ров, който се изява като пи-
анист и диригент на цялата
програма. Освен творбата
на Моцарт, Черкин и Васи-

Българско видео,
заснето с дрон, взе
голямата награда
Третото издание на
първия и най-голям
фестивал за филми,
заснети с дронове - New
York City Drone Film
Festival, донесе на
българите Илко Илиев и
Марин Кафеджийски
голямата награда.
Късометражният филм е
третото видео от проекта
на двамата, озаглавен
Mixed Motion Project. В
него Илко Илиев "тича" в
различни ситуации,
докато дронът, управля-
ван от Кафеджийски, го
снима отгоре.

Майстори на чешката
фотография гостуват в
"Квадрат 500"
Творби на значимите
чешки фотографи
Франтишек Дъртикол,
Яромир Функе, Ярослав
Рьослер, Еуген Вишковс-
ки ще види за първи път
българската публика.
Проектът се осъществява
в сътрудничество с
"Музея на изкуството" в
Оломоуц и чешкия
Институт за творческа
фотография. Световноиз-
вестни и малко познати
творби на Франтишек
Дъртикол, Яромир Функе,
Ярослав Рьослер и Еуген
Ишковски, подбрани от
лични и национални
изложби.

:

Íàêðàòêî

дишният талант се включи
във фестивала, спечелвай-
ки наградата на "Кантус
Фирмус" от конкурса "Мла-
ди виртуози" миналата го-
дина.

Като солист на Оркестъ-

ленко ще представят също
Концерт за две пиана в до
минор от Й. С. Бах.

Специално място е отде-
лено на младия музикант
Емануил Иванов - четвърти
пианист на сцената. 17-го-

Åìèð Êóñòóðèöà
ùå ïîëó÷è
íàãðàäàòà
„Çëàòåí âèòÿç“

Водещи солисти от Бол-
шой театър подготвят съв-
местен проект с Национал-
ната опера и балет. Неве-
роятният спектакъл ще раз-
каже с танц историята на
"Жизел" на 16 октомври в
зала 1 на НДК. За първи
път пред българската пуб-
лика ще танцува талантли-
вата примабалерина Свет-
лана Захарова, носителка
на почетното звание "Наро-
ден артист на Русия", която
ще влезе в ролята на глав-
ната героиня.

Захарова ще си партни-
ра с Денис Родкин, с кого-
то често изправят публика-

ра на Класик ФМ радио той
ще изпълни Концерт за пи-
ано и оркестър в ре мажор
от Йозеф Хайдн. Програма-
та се допълва от оркестро-
вото дивертименто "Музи-
кална шега" от Моцарт, в ко-
ето композиторът е напра-
вил забавна музикална па-
родия на своите колеги.

"Рядко слушателите мо-
гат да чуят концерти за три-
ма солисти. Очакваме ве-
черта да бъде ведра с мно-
го позитивна енергия, коя-
то ние ще раздадем на пуб-
ликата", споделя пианистът
Георги Черкин.

Седемнадесетото изда-
ние на "Европейския музи-
кален фестивал", предста-
вен от музикална агенция
"Кантус Фирмус", продъл-
жава до 6 юни с участието
на над 250 музиканти от Гер-
мания, Италия, САЩ, Маке-
дония, както и любими бъл-
гарски звезди на класичес-
ката музика.ç

Ãåîðãè ×åðêèí è Âèêòîðèÿ Âàñèëåíêî ñâèðÿò ñ Îðêåñòúðà íà Êëàñèê ÔÌ ðàäèîРежисьорът Емир Кус-
турица ще получи голя-
мата награда на XXVI
международен кинофес-
тивал "Златен витяз",
който ще се проведе в
Севастопол от 22 до 31
май.

Форумът ще се открие
с лентата на Кустурица
"По млечния път", като в
главните роли са актри-
сата Моника Белучи и
самият музикант. Това е
златен медал на името
на Сергей Бондарчук за
огромни заслуги и при-
нос в киното. За фести-
вала са изпратени 300
ленти, от които са отб-
рани от журито 130, при
това от 30 държави ,
включително Америка,
Чили и Япония. Те ще се
състезават в конкурс-
ната програма в седем
категории. Ретроспекти-
ва ще има на беларус-
кия режисьор Виктор Ту-
ров и актьора Алексей
Петренко.ç

та на крака. Балетното дуо
се заформя за първи път
на сцената на Мариинския
театър в постановката "Кар-
мен-сюит".

През април 2008 г. Заха-
рова става примабалерина
на миланския театър "Ла
Скала". Тя танцува с огро-
мен успех в Москва, Санкт
Петербург, Лондон, Берлин,
Париж, Виена, Мадрид, Ми-
лано, Токио, Ню Йорк, Амс-
тердам, Баку. През 2014-а
тя участва в церемонията
по откриването на Олимпи-
адата в Сочи, където изпъл-
нява ролята на Наташа Рос-
това.ç

Напусна сцената и жи-
вота българският Тито Гоби
- маестро Стоян Попов. Го-
лемият оперен певец е ро-
ден на 21 октомври 1933 г.
в с. Момина църква, Бур-
гаска област. Стоян Попов
е световноизвестен българ-
ски оперен певец, завър-
шил Българската държавна
консерватория в класа на
Христо Бръмбаров.

Още като студент е удос-
тоен със златен медал на
Световния младежки фес-
тивал в Хелзинки, наричан
е от френската музикална
критика "българският Тито
Гоби".

За него Боянка Арнау-
дова пише: "Често произ-
насяме известната фраза:

Îòèäå ñè ëåãåíäàòà â îïåðíàòà ìóçèêà Ñòîÿí Ïîïîâ

"Няма незаменими хора. А
дали е общовалидна? Мис-
ля си, да, незаменими ня-
ма, но има неповторими
хора. А в изкуството заме-
няемост - убедена съм! -
няма и е невъзможна! Има
индивидуалност, характер,
самобитност. Това прите-
жава оперният певец Сто-
ян Попов. Неповторим, из-
ключителен глас, какъвто
днес рядко може да се чуе,
самороден талант, шлифо-
ван великолепно от най-го-
лемия български вокален
педагог маестро Христо
Бръмбаров. Стоян Попов
изпя най-тежките и прочу-
ти баритонови роли у нас
и зад граница. Изпя ги та-
ка, че се превърнаха в мо-

Виктория Василенко

Гиргор Паликаров -диригент

Ñîëèñòè îò Áîëøîé òåàòúð
ùå òàíöóâàò ó íàñ

In memoriam

дел на вокално майсторс-
тво, на умения за използ-
ване на гласовия потенци-
ал. Изпълненията му и то-
ва, което записа, ще си ос-
танат несъмнено върхове
в историята на нашето
оперно изкуство". Гастро-

лите му по световните
оперни сцени получават
оценки от типа "изключи-
телен Макбет", "ненадми-
нат интерпретатор на
Скарпия".

Като дългогодишен со-
лист на Националната опе-
ра и балет, той изпълнява
централни партии в опери-
те на: Верди ("Набуко",
"Травиата" , "Трубадур" ,
"Макбет", "Риголето", "Аида",
"Отело", "Фалстаф", "Ерна-
ни"); Пучини ("Тоска"); Би-
зе ("Кармен"); Чайковски
("Дама пика"); Мусоргски
("Хованщина", "Борис Году-
нов"). Удостоен със звани-
ето "Камерзенгер" на Авст-
рия (1982). Поклон пред
светлата му памет!ç

Стоян Попов в операта "Набуко"
от Верди
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:
Снимки Пресфото БТА

Турският президент
Реджеп Ердоган

инспектира военни
гвардейци в Кастамо-
ну, преди да се яви

на митинг пред
поддръжници.

Турският постоянен
представител в ЕС е
бил привикан вчера

в Европейската
служба за външно

действие в Брюксел.
Дипломатът е бил
призован да даде
обяснения заради

последните изявле-
ния на Ердоган, че

"нито един европеец,
нито един човек от

Запада няма да може
да се движи безо-
пасно по улиците",

ако Европа не
спазва човешките

права и демократич-
ните норми.

Британският министър-
председател Тереза Мей ка-
за вчера, че извършителят
на нападението край пар-
ламента в Лондон е роден
във Великобритания и е бил
известен на разузнавател-
ните служби, предаде Рой-
терс.

"Това, което мога да пот-
върдя, е, че мъжът е роден
във Великобритания и че
преди няколко години е бил
разследван от МИ5 (конт-
раразузнаването - б. р.) във
връзка с опасения за екст-
ремизъм", каза Мей пред
парламента. "Той е бил пе-
риферна фигура", добави тя.
По думите й "случаят е ис-
торически, той не е бил част
от сегашната разузнавател-
на картина". Мей заяви, че
не е имало предварителна
разузнавателна информа-
ция за неговите намерения,
нито за заговора. "Когато
оперативните съображения
позволят, самоличността му
ще бъде разкрита пред об-
ществеността", каза тя.

Ëîíäîíñêèÿò íàïàäàòåë å ðîäåí âúâ
Âåëèêîáðèòàíèÿ, áèë å èçâåñòåí íà ñëóæáèòå

Òåðåçà Ìåé: Ñðåä ïîñòðàäàëèòå
èìà õîðà îò 11 íàöèîíàëíîñòè

Мей каза, че тероризмът
няма да победи, и призова
Великобритания да продъл-
жи с всекидневните си дей-
ности и да се придържа към
своите ценности.

Тереза Мей заяви, че
сред пострадалите при на-
падението има хора от 11

националности. "Освен 12
британци, приети в болни-
ца, знаем, че сред постра-
далите има три френски де-
ца, двама румънци, четири-
ма южнокорейци, един гер-
манец, един поляк, един ир-
ландец, един китаец, един
италианец, един америка-

П О К А Н А
За участие в редовно годишно отчетно събрание на ЗК "Златен клас"

с. Пет могили, общ. Нова Загора, обл. Сливен.
Управителния съвет на ЗК "Златен клас" с. Пет могили на основание на закона на

кооперациите свиква редовно годишно отчетно събрание
на член-кооператори, което ще се състои на 22 април 2017 г. /събота/

от 9.00 часа в залата на кооперацията при следния
Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Освобождаване на член-кооператори.                             Докл. Председателя
2. Отчетен доклад на УС за дейността на кооперацията през 2016 г.

 Докл. Председателя
3. Отчетен доклад на КС                                             Докл. Председателя КС
4. Приемане на годишния финансов отчет за 2016 г. и доклад на експерт счетоводителя

                     Докл. Гл. счетоводител
5. Приемане на план програма за работата на кооперацията през 2017 год.

 Докл. Председателя
6. Упълномощаване на председателя и УС за сключване на договори и подписване на

документи за теглене на кредите от банки ДФ "Земеделие", юридически и физически лица
за техника и да се разпорежда с ДМА.

7. Освобождаване от отговорност на председателя и членовете на УС и КС.
 Докл. Председателя

8. Други
При липса на кворум събранието ще се проведе един час по късно.

П О К А Н А
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на ОБСЛУЖВАЩА КООПЕРАЦИЯ "НАЧАЛО"

гр. Павликени кани всички свои член-кооператори на ОБЩО СЪБРАНИЕ,
което ще се проведе на 22.04.2017 г. от 10.00 часа в административната сграда на

кооперацията при следния
Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Отчет на Управителния Съвет за извършената едногодишна дейност.
2. Доклад на Контролния Съвет за  стопанската 2016 година.
3. Приемане на Годишния Финансов Отчет за стопанската 2016 година.
4. Одобряване на взетите решения и освобождаване от отговорност на председателя и

членовете на УС през 2016 година.
5. Приемане решение за упълномощаване на Управителния съвет и председателя на

кооперацията за предприемане на всички необходими правни и фактичаски действия във
връзка със закупуване на нова земеделска техника, продажба на повредена, стара и не-
нужна техника както и на недвижими имоти.

6. Текущи.
При неявяване на необходимия брой членове,събранието ще се проведе един час по-

късно, независимо от броя на присъстващите, на същия ден, място и дневен ред.
От Управителния съвет

Цветя бяха поставени до снимката на убития полицай Кийт Палмър
край парламента в Лондон. Джихадистката групировка "Ислямска

държава" пое отговорност за нападението.

нец и двама гърци", каза тя.
Британската полиция е

извършила 7 ареста и е пре-
търсила 6 адреса в Лондон,
Бирмингам и в други части
на страната, съобщи коман-
дващият звеното за борба
с тероризма към Скотланд
ярд Марк Роули. По послед-
ни данни жертвите на на-
падението са общо трима,
около 40 са ранени. 29 ду-
ши са приети в болница, 7
от тях са в критично състо-
яние. В сряда вечерта по-
лицията съобщи за петима
убити. Загиналите са от раз-
лични националности, доба-
ви Роули. Трите жертви са
намушканият 48-годишен по-
лицай Кийт Палмър и два-
ма цивилни - жена на въз-
раст между 40 и 50 години
и мъж на възраст между 50
и 60 години. Освен тях бе-
ше убит и нападателят.ç

Москва предлага да бъде
сключена международна
конвенция за борба с кибер-
нетичните престъпления, ко-
ято да обхване и борбата с
хакерството. Това заяви рус-
кият външен министър Сер-
гей Лавров, който говори във
Военната академия на Гене-
ралния щаб на руските въо-
ръжени сили, предаде ТАСС.

Русия съвместно с парт-
ньорите си - по-специално
от Шанхайската организа-
ция за сътрудничество, е
подготвила проектодокумент
за правилата на поведени-
ето в киберпространството.

Разпространен например
в ООН, той цели да насър-
чи конкретния диалог по
правните аспекти на уреж-
дането в тази сфера, посо-

Ìîñêâà ïðåäëàãà ñïîðàçóìåíèå çà áîðáà ñ êèáåðïðåñòúïëåíèÿ

чи Лавров. "Точно ние пред-
ложихме да направим хакер-
ството наказуемо от между-
народното право", изтъкна
той.

Русия "не се меси в из-
борите в други държави" и
публикациите, че Москва уж

влияе върху изборите в Гер-
мания и Франция, са "абсо-
лютно измислени", "недодя-
лано написани статии и ре-
портажи", заяви Лавров. "Ще
сме готови да сътрудничим
с онези власти, които дой-
дат на власт", увери той.ç

Външният министър
Сергей Лавров заяви
вчера, че Русия е готова
да обсъди съкращаване
на ядрените оръжия, "но
само ако бъдат отчетени
всички фактори, а не
само количеството на
стратегическите
нападателни въоръже-
ния". "Все още не е
дошло времето" за
премахване на всички
ядрени оръжия, добави
руският първи дипломат.

Ограниченията
на Турция за доставките на
руско зърно пречат на
цялостното възстановяване
на отношенията между Русия
и Турция, заяви руският
вицепремиер Аркадий
Дворкович по време на
телефонен разговор с
турския си колега Мехмет
Шимшек. Действията на
турската страна по отноше-
ние на руските доставчици
на пшеница, царевица,
слънчогледово олио проти-
воречат на духа и заключе-
нията от състоялото се на
10 март в Москва заседание
на Съвета за сътрудничество
на високо равнище, отбеля-
за Дворкович.

Петима
румънски младежи бяха
арестувани заради фалшиво
терористично нападение,
предизвикало паника сред
населението в град Плоещ,
Южна Румъния. Младежите
на възраст между 16 и 21 г.
карали кола из града и
питали хората за посоката на
английски език. Един от тях
бил облечен с роба в
арабски стил и с тюрбан на
главата. Той се показал през
прозореца на колата,
държейки пистолет-играчка.
Ужасените свидетели казват,
че са чули пукот и са видели
дим.

В Антверпен
вторият по големина белгий-
ски град, вчера шофьор е
насочил автомобил срещу
пешеходци на търговска
улица. Хората са успели да
избегнат удара, съобщи
местната полиция. Опитът за
атентат е бил забелязан от
патрулиращи военни. При
последвалото преследване е
задържан един мъж. Засега
властите спестяват допълни-
телни подробности. По-рано
местни медии съобщиха, че
автомобилът е преминал на
червен светофар. В превоз-
ното средство били открити
оръжия. Автомобилът е бил с
френска регистрация.
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Ðóñêèÿò îðúæååí èçíîñ ÷óïè ðåêîðäè â 2016 ã. -
ïðîäàæáèòå ñà äîíåñëè íàä 50 ìëðä. äîëàðà

Снимки Пресфото БТА

600 ìëí. äåöà ïî ñâåòà ùå ñòðàäàò
îò íåäîñòèã íà âîäà ïðåç 2040 ã.

Ñïîðåä ÓÍÈÖÅÔ ëèïñàòà íà ïðå÷èñòâàòåëíè
èíñòàëàöèè å ïðè÷èíà çà çàáàâÿíå íà ðàñòåæà

Руският президент Вла-
димир Путин заяви, че ми-
налата година държавата е
продала в чужбина оръжия
и военна техника за над 15
млрд. долара, съобщи ТАСС.

Всичките оръжейни по-
ръчки остават на ниво от
50 млрд., а миналата годи-
на са подписани нови до-
говори за 9,5 млрд. дола-
ра.

Износът на руска воен-
на техника чупи рекорди,
пише по този повод в. "Ко-
мерсант". И то без да е
сключен нито един по-голям
договор през 2016 г., твър-
дят експерти на вестника.

По данни на вестника,

цитиран от Би Би Си, така
Москва изпълнява споразу-
мения, сключени по-рано с
Алжир, Виетнам, Китай и
Индия, а през 2017 г. раз-
чита да подпише нови сдел-
ки за милиарди.

Сред договорите от 2016
г. изданието откроява спо-
годбите с Китай за достав-
ка на самолетни двигатели
за над 1,2 млрд. долара.

Военният експерт Андрей
Фролов обаче твърди, че
миналата година Русия не
е подписала нито един по-
значителен договор за про-
дажба на бойни самолети,
морска техника и системи
за противовъздушна отбра-

на (ПВО) и че сумата 9,5
млрд. долара е събрана с
голям труд.

Това потвърждават от-
части и източници на все-
кидневника от руската сис-
тема за военнотехническо
сътрудничество. Според тях
миналата година Русия ос-
новно е изпълнявала анга-
жименти, поети по-рано -
започнала е доставките на
договорените 24 изтребите-
ля Су-35 за Китай, продъл-
жила е да доставя на Пе-
кин хеликоптери и самолет-
ни двигатели, приключила е
договора с Индия за про-
дажба на палубни изтреби-
тели МиГ-29К/Куб.ç

О БЩИ Н А  С Р Е Д Е Ц

8300 Средец, обл. Бургас, пл."България" 8, кмет: 05551/6990
централа: 05551/6996 факс: 05551/7725 e-mail:

info@sredets.bg; web: http://sredets.bg

Община Средец, гр.Средец, област Бургас, на основание Заповеди №165, 166, 167,
168 от 23.03.2017 г. на Кмета на община Средец, обявява провеждането на публично

оповестени търгове с тайно наддаване за продажба на следните имоти ЧОС:
- Урегулиран поземлен имот XІІІ в кв. 150 с площ от 3090 кв. м, ведно с построена в него

масивна двуетажна сграда - битовка със з.п. от 117 кв.м и метално хале със з.п. от 1140
кв.м по ПУП на гр. Средец, при граници на имота: изток - УПИ XVІІ и улица, запад - УПИ ІV,
север - УПИ ІV и УПИ XVІІІ, юг - УПИ XІV, при начална тръжна цена в размер на 115 815,00
лв. /без ДДС/ и депозит за участие 11 581,50 лв;

- Апартамент № 2, етаж 1 в жилищен блок № 3, находящ се с. Момина Църква, изграден
в кв. 88 по регулационния план на с. Момина Църква, със з.п. от 61,07 кв.м, ведно с 21,08 %
ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху общинска земя, изба № 2
с полезна площ 17,08 кв.м, при граници на апартамента: изток - външен зид, запад -
стълбище, север - външен зид и юг - коридор и ап. № 1, отгоре - ап. № 4, отдолу - изби, при
начална тръжна цена в размер на 2760,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие 276,00 лв;

- имот №224001, с начин на трайно ползване - залесена територия, отдел 104/д1, с площ
0,875 дка, с отреден УПИ І, квартал 24 по ПУП на ТК "Божура", землище гр. Средец, при
начална тръжна цена 5000,00 лева, депозит за участие 500,00 лева;

- имот №224002, с начин на трайно ползване - залесена територия, отдел 104/д1, с площ
0,875 дка, с отреден УПИ ІІ, квартал 24 по ПУП на ТК "Божура", землище гр. Средец, при
начална тръжна цена 5000,00 лева, депозит за участие 500,00 лева;

- имот №224003, с начин на трайно ползване- залесена територия, отдел 104/д1, с площ
0,875 дка, с отреден УПИ ІІІ, квартал 24 по ПУП на ТК "Божура", землище гр. Средец, при
начална тръжна цена 5000,00 лева, депозит за участие 500,00 лева;

- имот №224004, с начин на трайно ползване - залесена територия, отдел 104/д1, с площ
0,875 дка, с отреден УПИ ІV, квартал 24 по ПУП на ТК "Божура", землище гр. Средец, при
начална тръжна цена 5000,00 лева, депозит за участие 500,00 лева;

- имот №224005, с начин на трайно ползване - залесена територия, отдел 104/д1, с площ
0,877 дка, с отреден УПИ V, квартал 24 по ПУП на ТК "Божура", землище гр. Средец, при
начална тръжна цена 5000,00 лева, депозит за участие 500,00 лева;

- имот №224006, с начин на трайно ползване - залесена територия, отдел 104/д1, с площ
1,021 дка, с отреден УПИ VІ, квартал 24 по ПУП на ТК "Божура", землище гр. Средец, при
начална тръжна цена 5500,00 лева, депозит за участие 550,00 лева;

- имот №224007, с начин на трайно ползване - залесена територия, отдел 104/д1, с площ
1,048 дка, с отреден УПИ VІІ, квартал 24 по ПУП на ТК "Божура", землище гр. Средец, при
начална тръжна цена 5500,00 лева, депозит за участие 550,00 лева;

- имот №000058 с площ 1,754 дка, с начин на трайно ползване - друга селскостопанска
територия, VІ категория, находящ се в м. "Киселицата", землище с. Пънчево, при начална
тръжна цена 500,00 лева и депозит за участие 50,00 лева;

- имот №066024 с площ 4,602 дка, с начин на трайно ползване - залесена територия, ІХ
категория, находящ се в м. "Щърбин дол", землище на с. Факия, при начална тръжна цена
3452,00 лева и депозит за участие 345,20 лева.

Търговете ще се проведат на 06.04.2017 г. от 10,00 ч. в зала №202, ет. 2 в сградата на
община Средец.

Определените депозити за участие се внасят в касата на Общината или по банкова сметка
на община Средец BG53BPBI79373347649603 BIC: BPBIBGSF - БПБ Средец до 16,00 ч. на
05.04.2017 г.

При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторни търгове ще се проведат на
13.04.2017 г. при същите условия.

За допълнителна информация: www.sredets.bg. тел. 05551/7690, 7730.

До 2040 г. близо 1/4 от
децата по света ще живе-
ят в региони с оскъдни
водни ресурси, предуп-
реждава Детският фонд
на ООН (УНИЦЕФ), цити-
ран от АФП.

Документът, публикуван
на 22 март по повод
Световния ден на водата,
посочва, че поради нарас-
тването на населението и
търсенето на вода, комби-
нирани с ефектите от
затоплянето на климата,
до 20 години близо 600
млн. деца ще живеят в
райони със силно ограни-
чени ресурси от питейна

Президентът Владимир Путин прави в Кремъл равносметка на оръжейни-
те продажби от Русия към други страни за 2016 г. Москва е доставила
на Виетнам подводници, на Алжир - изтребители, хеликоптери и танкове.
Беларус е получила зенитно-ракетни комплекси, бронетранспортьори и
хеликоптери, Азербайджан - танкове Т-90С, Казахстан - изтребители Су-
30СМ и различни вертолети, съобщават от бранша.

вода.
Над 36 страни са

изправени днес пред
проблеми в снабдяването
с питейна вода, отбелязва
докладът.

Всеки ден повече от
800 деца на възраст под 5
години стават жертва на
разстройства, дължащи се
на лоши санитарни усло-
вия и недостиг на питейна
вода.

Според УНИЦЕФ
конфликтите и сушата

тъчен достъп до питейна
вода тази година.

"Водата е абсолютно
необходима, без нея няма
растеж", подчерта изпъл-
нителният директор на
УНИЦЕФ Антъни Лейк:
"Децата, които нямат
достъп до питейна вода,
са изложени на по-голям
риск да умрат в ранна
възраст и през цялото си
детство са изложени на
опасността да станат
жертви на предавани с
водата бактерии, към
които техните малки
организми не са толкова
резистентни", добави той.

Нечистата вода и
липсата на пречиствател-
ни инсталации водят и до
забавяне на растежа. В
момента от това са засег-
нати около 156 млн. деца
на възраст под 5 години.

Агенцията призова
правителствата да поло-
жат повече усилия за
снабдяване на уязвимите
общности с питейна вода.ç

Йеменско момиче е понесло празни бидони към извор в покрайнините
на столицата Сана. Пречистването на отпадните води в страните, стра-
дащи от сушата, би помогнало много за решаване на проблемите с
недостига на питейна вода, посочва доклад на ООН.

водят до недостиг на
питейна вода в някои
части на Нигерия, Сома-
лия, Южен Судан и Йе-
мен. 1,4 млн. деца са

изложени на непосредст-
вена опасност от гладна
смърт.

Само в Етиопия 9 млн.
души няма да имат доста-

Пожар избухна в склад за оръжия и боеприпаси
в Източна Украйна след експлозии вследствие на
"саботаж", съобщиха военните власти в страната,
цитирани от АФП.

"В 02.46 ч. след полунощ срещу четвъртък из-
бухна причинен от саботаж пожар" в оръжеен склад
в градчето Балаклея край Харков, заяви във Фейс-
бук военният прокурор Анатолий Матиос, като се
позова на данни от разследване.

В складовете има над 138 000 тона боеприпа-
си, включително артилерийски снаряди, посочи Ма-
тиос. Той уточни, че не разполага с информация за
жертви.

Почти е привършила вече евакуацията на жите-
лите в радиус 5 километра, заяви пред украинските
медии Степан Мазелски, ръководител на местната
администрация.

Оръжията в местните складове са предназначе-
ни главно за силите, които се сражават с прорус-
ките бунтовници в съседните източни региони на

Ïîæàð áóøóâà âúâ âçðèâåí ñêëàä
ñ áîåïðèïàñè â Èçòî÷íà Óêðàéíà

Украйна, съобщи украинската телевизия "1 + 1".
През декември 2015 г. "вече имаше опит да

бъдат опожарени оръжейните складове в Балаклея",
посочи тя.

Най-малко двама души загинаха през октомври
2015 г. в поредица от експлозии в склад за боеп-
рипаси в Сватово - недалеч от фронтовата линия.

Оръжейните складове в Украйна, където се съх-
раняват по принцип големи количества техника и
боеприпаси, но понякога в примитивни условия, се
случва да бъдат избирани за мишени от бунтовни-
ческите сили.ç

Пушек се вие вчера след взрива в склада с оръжие
в украинския град Балаклея. Евакуирали са спешно
20 000 души.
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Интересна случка се
разигра на турнира от
сериите "Мастърс" в Мая-
ми. По време на двубоя
между Томи Хаас и Иржи
Весели на корта нахлу
игуана.

Влечугото се появи на
електронното табло по
време на третия сет, а след
това премина през корта.
Двама работници опитаха
да го уловят, но безуспеш-
но. След кратка разходка
животното бе уловено и
изведено.

Хаас, който е част от
музикално трио с Григор
Димитров и Роджър Феде-
рер, показа хладнокръвие
и веднага си направи
селфи с игуаната.

Григор Димитров ще се
изправи срещу Гуидо Пея в
първия си мач на турнира
в Маями. Гришо почиваше
в първия кръг заради
позицията си на девети
поставен в основната
схема, а аржентинецът
отстрани квалификанта Тим
Смичек в три сета.

Така хасковлията и 158-
ият в света ще играят за
втори път в кариерите си
един срещу друг, след като
досега единствено се бяха
срещали през 2015 година

Âëå÷óãî íàõëó íà „Ìàñòúðñ“

във Вашингтон.
Тогава Гришо спечели

неособено лесно със 7:6(1),
6:4, като мачът бе много
специален за него поради
две причини - той бе
първият му след раздялата
с треньора Роджър Рашийд
и с приятелката му Мария

Гришо започва срещу аржентинец на турнира в Маями

Шарапова.
Григор очевидно не се

намираше в най-доброто
си състояние по това
време - началото на юни,
като Пея бе първото му
препятствие на тенис
турнира от сериите АТР500,
и след това отпадна от

Стив Джонсън (55-и в света
тогава).

Самият Димитров още
изчакваше да намери най-
подходящия човек за нов
треньор, а медиите обръща-
ха сериозно внимание на
личния му живот, като поне
в това отношение ситуация-

та не е променена, но сега
Гришо е много по-уравно-
весен и наясно със себе си
на корта и извън него.

При успех във втори
кръг Димитров ще се
изправи срещу победителя
от срещата между Стив
Джонсън и Никола Маю.ç

Томи Хаас си направи селфи с игуана, но загуби мача си срещу
Весели с 1-2 сета

Ðîíàëäî ïîñî÷è ôóòáîëèñòè
çà Áåëèÿ áàëåò

Португалската звезда на Реал Кристи-
ано Роналдо посочи списък с футболисти
на треньора Зинедин Зидан и президента
Флорентино Перес, които да бъдат прив-
лечени през лятото.

Кристиано иска в тима нов вратар, цен-
трален защитник, атакуващ полузащитник
и нападател.

В качествен заместник на Кейлор На-
вас са посочени две имена - Давид де
Хеа от Манчестър Юнайтед и Тибо Куртоа
от Челси. Роналдо иска и нов партньор на
Серхио Рамос в центъра на отбраната, а
в ролята на плеймейкър е посочен Бер-
нардо Силва от Монако.

Най-интересно е при нападателите, след
като в списъка има цели 4 имена - Дембе-
ле, Пиер-Емерик Обамеянг, Пауло Дибала
от Юве и Килиан Мбапе от Монако.ç

Äî ìåñåö ÿñíî áúäåùåòî
íà Êàçèéñêè

Българската волейболна звезда Матей
Казийски разкри, че до един месец ще
има яснота къде ще играе следващия се-
зон. Диагоналът прекара последните две
години в отбора от японската V-лига
ДжейТЕКТ, с който спечели бронзовите
медали в първенството през този сезон.

Казийски бе на мач в Италия, където
местните журналисти му зададоха въп-
рос за бъдещето. "Все още не съм по-
лучил оферти от италиански клубове.
Имах само няколко контакта засега. В
момента не знам какво ще правя след-
ващата година. Ще трябва да реша до
един месец, но наистина ще трябва да
помисля за всичко. Синът ми ще се ро-
ди през юни и разбира се, това ще пов-
лияе върху решението ми", коментира
Казийски.ç

Реал (М) спечели и вто-
рото издание на баскетбол-
ното Ел Класико от редов-
ния сезон в Евролигата и
отново го направи по убе-
дителен начин. След вели-
кия триумф със 102:63 при
гостуването си на Барсело-
на по-рано през сезона, се-
га "белите" нокаутираха ка-
талунците и на собствен те-
рен, отново печелейки убе-
дително, този път с 85:69.

Столичани бяха по-доб-
рият отбор и напълно ло-

В 130-ия си и последен
мач за Германия Лукас По-
долски донесе на Бундес-
тима престижна победа над
историческия съперник Ан-
глия с 1:0.

Публиката на "Сигнал
Идуна Парк" в Дортмунд
видя интересен двубой, в
който Принц Полди беше
главното действащо лице.
Той изведе домакините с
капитанската лента, а в 69-
ата минута изстреля истин-
ски снаряд, който направи
безпомощен Джо Харт и

Лукас Подолски
сложи край на
кариерата си в

представителния
тим със

страхотен гол в
контролата

срещу Англия.
31-годишният
Подолски има

130 мача с
националната

фланелка.

сложи мечтан финал на ка-
риерата на 31-годишния на-
падател в националния от-
бор.

Загубата е първа за Анг-
лия под ръководството на
Гарет Саутгейт, но тимът по-
каза приятен футбол и да-
де поводи за оптимизъм на
феновете си. Контролата бе
последният тест за Трите
лъва преди световната ква-
лификация срещу Литва в
неделя. На Германия пък
предстои гостуване на
Азербайджан.ç

Ìå÷òàíî ñáîãóâàíå
çà Ïîäîëñêè

Ðåàë íîêàóòèðà Áàðñà è Âåçåíêîâ

гично стигнаха до двадесе-
тата си победа в турнира,
а осъществявайки я, пока-
заха завидно настроение и
прекрасно отлично взаимо-
действие. В лагера на веч-
ния съперник нещата не
стояха така, нервите взеха
връх и през повече от по-
ловината двубой Барса бе
без треньора си Йоргос
Барцокас, който бе дисква-
лифициран още преди по-
чивката.

Българският национал

Александър Везенков игра
само 12 минути и се отли-
чи с 3 точки при седемна-
десетата загуба на своя
тим. Крилото вкара един от
двата си опита от тройката
и пропусна при единстве-
ния си шут за две точки.

Серхио Йул бе №1 в це-
лия двубой и завърши с 21
реализирани точки. Гардът
на Реал добави и 6 асис-
тенции, за да натрупа кое-
фициент от впечатляващи-
те 32 пункта.ç

Снимка
Пресфото БТА
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Íèêè Ìèõàéëîâ ùå ïàçè
ñðåùó „ëàëåòàòà“

:

Íàêðàòêî
Цецо Соколов и
неговият Лубе се
класираха
за четвъртфиналите в
Шампионската лига по
волейбол. Италианският
гранд загуби с 2:3 у
дома срещу полския
СКРА (Белхатув) с
българина Николай
Пенчев в състава си. В
първата среща между
двата отбора Лубе
победи с 3:1 като гост и
така продължава напред
в турнира.

Ръководството на
Лудогорец ще вложи
30 млн.
лева в изграждането на
новия стадион на
българския шампион.  В
завършен вид "Лудогорец
Арена" ще събира малко
над 13 хиляди души.

Юношеският ни
национален отбор (до
19 г.) завърши

1:1 срещу Израел в
първия си мач от
Елитния кръг на европей-
ските квалификации.

Даниел Иванов записа
шеста победа
на големия пролетен
турнир по сумо в Осака.
В 12-ия ден на надпре-
варата Аоияма тръшна на
дохиото Ура и изравни
баланса - 6 победи и 6
поражения.

Пратка с кокаин с
лика на Лео Меси
бе заловена
от полицията в Перу.
Спипаният наркотик е
1417 кг и е на стойност
85 млн. евро. Той е
трябвало да бъде прене-
сен от Перу до Белгия.

Николай Михайлов ще
е титуляр за България в
световната квалификация
срещу Холандия. Среща-
та е тази събота от 21.45
часа на ст. "Васил Левс-
ки".

Михайлов остана без
конкуренция за място на
вратата, след като Владо
Стоянов се контузи тежко.
Алтернатива на Ники са
Георги Китанов от ЦСКА и
Николай Кръстев от Левс-
ки, но и двамата нямат
почти никакви шансове за
място в титулярния състав.

Предишният път, в
който Михайлов пази за
България, е преди две
години - на 28 март 2015-
a, когато трикольорите
приеха Италия в европей-
ска квалификация. Среща-
та на "Васил Левски"
завърши 2:2.

Михайлов прави срав-
нително слаб сезон за
Мерсин, който се намира
на последно място във
втора дивизия на Турция.
В последния кръг бълга-
ринът допусна три гола
във вратата си при ра-
венството 3:3 с Балъке-
сирспор. От началото на
шампионата в южната ни
съседка Михайлов е
пазил във всички 25
срещи за Мерсин, в
които е допуснал 47
попадения.

България е способна да
побеждава най-силните и
да губи от най-слабите,
заяви Николай Михайлов

България е способна на изненади,
отсече българският страж

пред холандската медия
nos.nl и предупреди, че в
мача в събота само един
от отборите има какво да
губи, а това не е българс-
кият.

"За последно България
игра на голям турнир,
когато в състава бяха
футболисти като Берба-
тов, Мартин Петров и
Стилиян Петров. Те играе-
ха в големи европейски
клубове. Сега е по-раз-

лично и на българските
футболисти им е трудно
да стигнат до това ниво.
Качеството на нашия
футбол падна значително
през последното десети-
летие. Понякога поднася-
ме изненади срещу силни
отбори, но друг път губим
от Люксембург", заяви
Михайлов за nos.nl.

"Холандците също имат
проблеми. В отбора има
много млади футболисти,

а част от тях дори не
играят редовно на клубно
ниво. Очевидно е, че
холандците не са толкова
силни, както преди ня-
колко години, но те си
остават фаворити за мен.
Има обаче само един
отбор, който има какво
да губи в събота и това
не сме ние. Ще направим
всичко по силите ни, за
да ги затрудним макси-
мално", добави той.ç

28-годишният Ники Михайлов (вдясно) ще приеме предизвикателството да застане на вратата на България

Феновете на Холандия не са убедени,
че тимът им ще спечели мача срещу Бъл-
гария на "Васил Левски" в събота. Причи-
ната е, че лалетата показват доста колеб-
ливи игри. В момента съставът на селек-
ционера Дани Блинд е на второ място в
класирането в Група А, след две победи,
едно равенство и една загуба.

Холандският сайт Voetbal international
публикува любопитна анкета, според коя-
то 16% от интервюираните запалянковци
смятат, че България ще стигне до успеха в
събота. Други 16% прогнозират равен мач,
а останалите 68% вярват, че оранжевите
ще ги зарадват с успех.

Селекционерът на Холандия Дани Блинд
заяви, че няма да се поддаде на натиск
при избора на стартов състав. В Ниската
земя са убедени, че той ще пусне като
нападател 22-годишния играч на Тотнъм
Винсент Янсен вместо Бас Дост, който е
любимец на феновете. Янсен има 20 шам-
пионатни двубоя за английския тим, в ко-
ито се е разписал само веднъж.ç

Ïðåèçáðàõà Êîñòàäèíîâà çà ïðåäñåäàòåë íà ÁÎÊ

От стр. 1

В Изпълнителното
бюро на БОК влязоха
Валентин Йорданов,
Йорданка Благоева,

Красимир Инински ,

Любомир Ганев, проф.

Îêîëî 32% îò
õîëàíäöèòå íå âÿðâàò
â ïîáåäà â Ñîôèÿ

Рейчъл Хоман и съотборничките й от тима на Канада победиха Италия с 8:5 в мач от Световното първенство по кърлинг в
Китай. Канадките са лидери в класирането.

Красимир Дунев, Цеко
Минев, Мария Грозде-
ва, Стефан Китов, Та-
ня Богомилова, Хрис-
то Марков и Ваня Ге-
шев. Шефката на фе-
дерацията по художес-

Пенчо Гешев, Стефан
Цветков, Христо Стоич-
ков, Тодор Гергов, Ге-
орги Глушков, Георги
Марков, Данчо Лаза-
ров, Здравка Йордано-
ва, Пламен Кръстев,

твена гимнастика Или-
яна Раева бе единстве-
ният кандидат, който от-
падна от Изпълнително-
то бюро. Тя получи са-
мо 17 гласа при 46 ва-
лидни бюлетини.ç


