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Китайската държава има
много силна социална
роля

БСП предлага държавна
политика за българско
производство

Проф. Нако Стефанов

Öâåòàíîâ
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9 250 000 евро ще прибе-
ре БФС, ако националният
ни отбор се класира за фи-
налите на Евро 2020. При
това положение на тима е
обещана колективна премия
от 2 милиона евро. "Трико-
льорите" са в група с Анг-
лия, Чехия, Черна гора и Ко-
сово. Нашите стартират
кампанията с домакинство
на Черна гора днес от 19
часа. Първите два отбора
във всяка от 10-те квали-
фикационни групи се кла-
сират за финалите на Ев-
ропейското първенство през
2020 година, което ще се
проведе в различни градо-
ве на континента. Остана-
лите 4 квоти идват от Ли-
гата на нациите. ç
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Êðåìúë: Ïóòèí íÿìà
äà áúäå ïîæèçíåí
ïðåçèäåíò

Íàöèîíàëèòå ñè
äåëÿò 2 ìëí. åâðî
ïðè êëàñèðàíå

Ние нямаме никакви пла-
нове да обявяваме Влади-
мир Путин за пожизнен ли-
дер, заяви прессекретарят
на Кремъл Дмитрий Песков.
Говорителят на държавния
глава отрече статия на
"Блумбърг", в която се твър-
ди, че в администрацията
на Путин се е разработвал
план, който би могъл да поз-
воли на президента да ос-
тане начело на Русия и след
2024 г. (когато той трябва
да напусне поста си окон-
чателно, както пише във фе-
дералната конституция). "Та-
зи статия е плод на журна-
листическа фантазия. Тя по
никакъв начин не отговаря
на реалността", категоричен
бе Песков. ç9
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лучаят с апартаментите далеч надхвърли об-
хвата на имотните сделки, защото пряко реф-
лектира върху доверието в политическата кла-
са и държавността, предупреди президентът
Румен Радев в коментар къде е изчезнал мо-
ралът в политиката заради последните имот-
ни придобивки на управляващите. Държав-
ният глава припомни, че само преди два ме-

Нека запомним този ден -
20.03.2019 г. Той събра в едно
цялата агония и позор на ГЕРБ.
Първият в партията Борисов
показа паника от загуба и за
пръв път, откакто съществува
партията му, си взе патерица
преди избори (СДС). Вторият -
Цветанов, унизително се отчита-
ше на един съмнителен бизнес-
мен с няколко повдигнати обви-
нения какво е свършило прави-
телството, за да му даде пет
гласа за кворум. А масово се
обясняваха как необяснимо забо-
гатяха и вкупом си закупиха
луксозни имоти на ниски цени.
Всичко това в деня, когато

Â íàøè ðúöå å
äà ïðîìåíèì
Áúëãàðèÿ

Ðóìåí Ðàäåâ: Íÿìà êàê àíòèêîðóïöèîííàòà êîìèñèÿ, êîÿòî
å íàçíà÷åíà è êîíòðîëèðàíà îò ïðåäñåäàòåëÿ íà ÏÃ íà ÃÅÐÁ,
äà ãî ðàçñëåäâà „ïî áåççúáèÿ çàêîí, íàëîæåí îò ñàìèÿ íåãî“

Ñ

пази Цветанов

сеца е призовал Комисията за противодейст-
вие на корупцията и отнемане на незаконно
придобито имущество и другите органи да
навлязат и в старателно отбягвания периме-
тър на властта. Изпълнителното бюро на БСП
от своя страна чака отговор от премиера, ка-
то попита Борисов - Защо мълчите за имо-
тите на властта? < 2, 3

Само природният газ
се вдига с 0,82%
заради скока
на петрола

Евентуалното поскъп-
ване с 0,82% на природ-
ния газ през април няма
да се отрази върху цената
на електроенергията и
парното, заяви вчера
председателят на Комиси-
ята за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) Иван
Иванов. През юни регу-
латорът прави годишен
преглед на електроенер-
гийните дружества и то-
гава ще се реши дали да
се вдигнат цените на енер-

София.
Национален
протест на
медицински
специалисти
се проведе
пред сградата
на Министер-
ството на
здравеопаз-
ването.
Протестът бе
подкрепен
от омбудсма-
на Мая
Манолова.

Снимка
Пресфото
БТА

Òîê è ïàðíî çàñåãà
íÿìà äà ïîñêúïâàò
îò 1 àïðèë

гията за втората полови-
на на годината.  "Булгар-
газ" ЕАД поиска увеличе-
ние на цената на синьото
гориво с 0,82 на сто от
първи април, защото на
международните пазари се
повиши цената на петро-
ла от 62 на 67 долара за
барел и се повишаха ко-
тировките на щатския до-
лар, каза Николай Пав-
лов, изпълнителен дирек-
тор на дружеството. Той
посочи, че не може да
прогнозира какво ще ста-
не с цената на природния
газ от юли, защото всич-
ко зависи от международ-
ните пазари. < 5

12 000 българи разбраха, че ще
вземат по-ниски пенсии. Излъга-
ните и притискани медицински
сестри излизат на протест заради
унизително ниски заплати. Има
една поговорка: Дай ми фактите,
да ти дам правото. Фактите са
пред очите ви, правото да проме-
ните това е в ръцете ви.

Корнелия НИНОВА
*Текстът е от фейсбук профила
на лидерката на БСП
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ДенчевДенчевДенчевДенчевДенчев
с награда
за принос
в образо-
ванието
и науката

Колаж ЗЕМЯ
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Случаят с апартаменти-
те далеч надхвърли обхва-
та на една имотна сделка,
защото пряко рефлектира
върху доверието в полити-
ческата класа и държав-
ността, предупреди прези-
дентът Румен Радев вчера
в Кюстендил, запитан
къде е изчезнал моралът
в политиката, заради

Ñàìî ïðåäè äâà
ìåñåöà ïðèçîâàõ
Êîìèñèÿòà çà
ïðîòèâîäåéñòâèå
íà êîðóïöèÿòà äà
íàâëåçå è â
ñòàðàòåëíî
îòáÿãâàíèÿ
ïåðèìåòúð íà
âëàñòòà, ïðèïîìíè
äúðæàâíèÿò ãëàâà

ÂËÀÑÒÒÀ

последните имотни придо-
бивки на управляващите,
предаде радио "Фокус" -
Кюстендил.  Държавният
глава припомни, че само
преди два месеца на своя
годишен отчет е призовал
Комисията за противодей-
ствие на корупцията и
отнемане на незаконно
придобито имущество и

Ðóìåí Ðàäåâ: Ñëó÷àÿò ñ àïàðòàìåíòèòå íà óïðàâëÿâàùèòå
äàëå÷ íàäõâúðëÿ îáõâàòà íà åäíà èìîòíà ñäåëêà

Íàêðàòêî

:
Градоначалникът на
Червен бряг е обвинен
за длъжностно
престъпление
Специализираната прокурату-
ра обвини кмета на Червен
бряг Данаил Вълов в длъж-
ностно престъпление. Той е с
мярка за неотклонение
"парична гаранция" от 75 000
лв., а държавното обвинение
ще иска и временното му
отстраняване от поста.
Добрата новина е, че не са
ме обвинили, че съм открад-
нал директно пари, с които да
съм си купил луксозно
жилище или нещо друго,
заяви той пред БНР. Нямам
нищо против контролните
органи да си изпълняват
задълженията, допълни още
кметът за акацията на
Специализираната прокурату-
ра в сградата на общината.
Вълов беше освободен в
сряда след снемане на
показания в Районното
полицейско управление.
Кметът и още петима
общински служители бяха
задържани при разследване
на злоупотреби за 230 000
лв. по европрограмата "Топъл
обяд". Вълов се върна на
работа следобед и участва в
заседание на постоянна
комисия. Пред БНР той
обясни акцията с предизбор-
ната ситуация в страната.

Кметът на Стрелча
е обвинен за
злоупотреба с власт
Прокуратурата в Пазарджик
повдигна обвинение на кмета
на Стрелча Стойно Чачов за
злоупотреба с власт. Той беше
разпитан от икономическа
полиция, съобщи БНР. Кметът
заяви, че на този етап няма да
бъде отстранен от поста.

МТСП обсъжда проекта
на методика за
индивидуална оценка
за хората
с увреждания
Проектът на методика за
индивидуална оценка за хората
с увреждания обсъдиха вчера
на заседание на Националния
съвет за интеграция на хората
с увреждания в Социалното
министерство, съобщи БНР.
Документът се смята за
ключов при  прилагането на
новите закони за хората с
увреждания и за личната
помощ. Ресорният министър
Бисер Петков обясни, че
срокът за приемането на тези
подзаконови нормативни
документи е до края на март.
Правим всичко възможно да
сме готови и да сме постигна-
ли съгласие. Това е голямо
професионално предизвикател-
ство, защото се прилага нова
методология и всичко трябва
да стане в много кратки
срокове, без възможност да
има тестови период. Но това
беше искането на хората с
увреждания, на представители-
те на майките, тази индивиду-
ална оценка и последващите
от нея права да бъдат
получени максимално бързо.

Премиерът Бойко Борисов
разговаря с председателя на Ев-
ропейския парламент Антонио Та-
яни за пакета "Мобилност", съ-
общиха от Министерския съвет.

Таяни обясни, че пакетът ще
бъде разгледан в сряда по пред-
ложение на председателя на ли-
бералите в Европарламента Ги
Верхофстад, за да бъде гласуван
на предпоследната сесия на пар-
ламента за този мандат, идната
седмица в Страсбург, уточни
Нюз.бг. Смятам, че това е в на-
рушение на правилника, защото
за първи път в пленарната зала
ще влезе текст, който е отхвър-
лен в транспортната комисия, за-
яви Борисов, според когото ре-
шението за пакета "Мобилност"
трябва да се вземе от следва-
щия състав на Европарламента.
Таяни изтъкна, че той е предло-
жил отлагане на разглеждането
на пакета "Мобилност", но соци-
алистите и либералите в ЕП са
гласували против. По информа-

Áîéêî Áîðèñîâ óáåæäàâà Òàÿíè äà ñïðå ãëàñóâàíåòî íà ïàêåòà "Ìîáèëíîñò"
ция на пресслужбата на МС бъл-
гарските евродепутати заедно с
колегите си от останалите дър-
жави, засегнати от мерките в па-
кета "Мобилност", ще поискат да
не се стига до гласуване в пле-
нарната зала на ЕП на неприем-
ливия пакет за транспортните ра-
ботници. Пакетът "Мобилност",
известен още като пакета "Мак-
рон", може да доведе до фалит
стотици български фирми, които
трудно биха изпълнили новите
изисквания за транспортиране из
Европа. Според българския биз-
нес спорни са точките за нощув-
ките в кабината, прибирането в
страната, откъдето е фирмата, и
прилагането на Директивата за
командированите работници при
каботажни превози в други стра-
ни.

Още преди месеци превозва-
чите ни заплашиха с референ-
дум за излизане на страната от
ЕС, ако исканията им не бъдат
изпълнени.

В Брюксел по време на об-
съждането на промените в ЕП
пред сградата имаше протест на
транспортните фирми, на него
присъства и министър Росен Же-
лязков. Свои представители за-
явиха, че ще изпратят и от БСП,
които обвиняват правителството,
че е предало превозвачите. Въп-

реки че през юни 2018 г. евро-
депутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Но-
ваков обяви пълна победа по па-
кета "Макрон", Борисов тогава
предупреди, че гласуването на
промени в транспортната коми-
сия е само първото и не може
да се тълкува като победа над
Макрон, коментира Нюз.бг. ççççç

другите органи да навля-
зат и в старателно отбяг-
вания периметър на
властта. Много ясно
казах, че ако това не се
случи, търсенето на спра-
ведливост и възмездие
може да излезе извън
рамките и механизмите на
закона, подчерта Радев.
Няма как антикорупцион-

ната комисия, която е
назначена и контролирана
от г-н Цветанов, да го
разследва "по беззъбия
закон, наложен от самия
него", коментира още
президентът. Ако това не
се случи, наистина можем
да имаме сериозен проб-
лем. И затова поредното
според мен гарантирано
оневиняване на Цветанов
ще се размине с морални-
те присъди на общество-
то. Това е големият проб-
лем, който ни очаква,
добави държавният глава.
Държавният глава комен-
тира още, че е поканил на
среща днес ръководството
на ЦИК, за да се обсъди
тяхната готовност и всич-
ки необходими мерки за
провеждането на спокой-
ни, честни и прозрачни
избори.ççççç

Êèðèë Àíàíèåâ: Íå å îñúùåñòâÿâàí íàòèñê âúðõó
ìåäèöèíñêèòå ñåñòðè äà íå ïðîòåñòèðàò

Не е оказван натиск от страна
на директори на болници върху ме-
дицински сестри, за да не протес-
тират, увери здравният министър
Кирил Ананиев пред Би Ти Ви. Ме-
дицинските работници излязоха
вчера на втори протест, след като
изтече 20-дневният срок, който те
дадоха на министър Ананиев да на-
бележи мерки за решаване на
проблема с формирането на ра-
ботните им заплати. Преди ден съб-
рах директорите в държавните бол-
ници и поставих този въпрос. Бе-
ше ми казано категорично, че от
тях не е оказван натиск, а аз са-
мият не мога да допусна да лиша
хора от законовото им право да
протестират, заяви Ананиев и до-
пълни, че уважава претенциите на
медицинските сестри и труда, кой-
то те полагат. Здравният министър

посочи, че е съгласен, че има го-
лямо разминаване при формира-
нето на заплатите на здравните
служители - от минималната ра-
ботна заплата до три пъти мини-
малното възнаграждение. Не изг-
лежда справедливо, защото няма
принципи и правила за формира-
не на работната заплата и това,
което предложих и беше прието
от протестиращите - да разрабо-
тим методика, която да се прилага
във всички лечебни заведения за
болнична помощ Въпросът е, че
ние стигнахме до съгласие в рам-
ките на две или три седмици да
разработим съвместно тези и пра-
вила и след като сме убедени и
двете страни, уточни Ананиев. Ми-
нистърът заяви, че първоначална-
та идея е била да се разработят
правила за формиране на работ-

ните заплата в държавните болни-
ци, болниците със смесено учас-
тие и общинските болници. Меди-
цинските сестри са поставили въп-
роса дали не трябва правилата да
се прилагат и в частните болници,
защото използват публичен ресурс.
Поех ангажимент да се срещна с
Асоциацията на частните болници,
да споделя тяхното виждане. Смя-
там, че може да стигнем до кон-
сенсус, защото и те имат интерес
да има правила и ред при форми-
рането на работните заплати, каза
още Ананиев.

Пари на болниците не се опро-
щават, защото са търговски дру-
жества, предупреди здравният ми-
нистър. Според него ведомството
може само да ги подкрепя по от-
ношение на инвестиционната по-
литика.ççççç

Снимки Пресфото БТА

Медицинските сестри от цялата
страна отново излизат на протест.
Те настояват за по-високи заплати
и по-добри условия на труд. В

София демонстрацията ще е пред
Здравното министерство, протести
ще има и в редица градове. В
Пловдив и Пазарджик протестът
ще е пред сградите на двете

общини.
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Ïðåäè âðåìå ïðåä àêòèâà íà ÃÅÐÁ ìèíèñòúð-
ïðåäñåäàòåëÿò çàÿâè: "Òðÿáâà äà âè ñâåòíå
÷åðâåíà ëàìïè÷êà, èíà÷å àç ùå âè ñâåòíà
ñèíÿòà". Ëàìïèòå ñâåòíàõà çà Öâåòàíîâ,
ïðèïîìíèõà ñîöèàëèñòèòå íà ïðåìèåðà

Èçïúëíèòåëíîòî áþðî íà ÁÑÏ êúì Áîðèñîâ:

Çàùî ìúë÷èòå çà èìîòèòå íà âëàñòòà?

сделка, които създават
основателни съмнения за
данъчни измами и други
нарушения на закона.
Самият факт, че в една и
съща фирма при префе-
ренциални условия пазару-
ват Цветанов, Цачева,
Рашидов и други близки на
ГЕРБ, е достатъчно показа-
телен за системата на
властта. Тя покровителства
определени фирми и
получава подаръци срещу
това. Прокуратурата и
органите се сезираха по

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

"На бизнеса е нужно трайно
законодателство и конкурентни
правила. Не може законите да се
променят по три пъти на месец.
Подкрепата за малкия и средния
бизнес в България е един от ос-
новните ни приоритети". Това за-
яви лидерът на БСП Корнелия Ни-
нова на среща с ръководството
на Българската асоциация на про-
изводителите и износителите на
облекло и текстил. Според нея ха-
отичните движения на управлява-
щите са критични за българското
производство. Тя заяви подкрепата
на левицата за решаването на
проблемите в сектора. Корнелия
Нинова беше категорична, че във
визията на левицата е да бъдат
определени няколко основни на-
ционални бранша, за които има
потенциал да се развиват. Тези
браншове да бъдат определени по
ясни и обективни критерии - като

ÁÑÏ ïðåäëàãà äúðæàâíà ïîëèòèêà çà áúëãàðñêî ïðîèçâîäñòâî

пазари, ресурси, кадри. След пре-
ценка колко кадри са нужни, съ-
щите да бъдат заложени в сред-
ното професионално образование
и във висшите държавни учили-
ща, а издръжката им да бъде от
държавата", каза Корнелия Нино-
ва.

Според председателя на Асо-
циацията Радина Банкова бран-
шът е донесъл на страната два
милиарди и 11 милиона лева при-
ходи за последната година. "Око-

през 2007 г. приходите са били
1,8 милиарда лева, сега са над 2
милиарда лева", каза зам.-пред-
седателят на Асоциацията Вале-
рия Жекова. Причината за ръста
е, че в България работят компа-
нии от високите ценови нива. От
ръководството на Асоциацията из-
разиха тревога, че големите ком-
пании от сектора изнасят произ-
водството си в трети страни, из-
вън ЕС.

Според председателя на Ко-
мисията по икономическа поли-
тика и туризъм в Народното съб-
рание и депутат от ПГ на "БСП за
България" Петър Кънев дуалното
обучение може да помогне за ре-
шаване на проблемите в секто-
ра, но е нужно и вдигане на зап-
латите на работещите. По думите
му това ще намали текучеството
и ще направи производството
привлекателно за младите хора.ç

В последните дни
независими източници
осветиха поредната пороч-
на схема за облагодетелст-
ване на властта. Вторият
човек на ГЕРБ, председа-

телят на парламентарната
им група Цветан Цветанов,
е придобил луксозен имот
на силно занижени цени.
Всеки ден наяве излизат
скандалните факти по тази

Ñîöèàëèñò: Öÿëîòî óïðàâëåíèå å â åäèí èìîòåí êðúã, îáëàãîäåòåëñòâàë ñå çà ñìåòêà íà âñè÷êè íàñ

Събития
” 1312 г. - Формално е
ликвидиран Орденът на
тамплиерите на събора във
Виен.
” 1518 г. - Крал Карлос I
одобрява плана на Фернандо
Магелан за околосветско
пътешествие и му предоставя
сериозна субсидия.
” 1848 г. - Венеция обявява
своята независимост.
” 1882 г. - Конгресът на САЩ
забранява многоженството.
” 1895 г. - Прожектиран е
първият филм на Братя Люмиер
- "Работници напускат фабри-
ката "Люмиер" в края на
работното време", който трае
46 секунди.
” 1904 г. - Публикувана е
първата цветна снимка - в
лондонския вестник "Илюстрей-
тид мирър".
” 1935 г. - Официално Персия
е преименувана в Иран.
” 1995 г. - Космонавтът
Валери Поляков се завръща,
след като поставя рекорд за
най-продължителен престой в
космоса - 436 дни.
” 2016 г. - Извършени са
атентати в Брюксел на
летището и на метростанция
"Малбек"; 28 души са загинали,
85 са ранени.

Родени
” 1599 г. - Антонис ван Дайк,
фламандски художник
” 1910 г. - Любомир Андрей-
чин, български езиковед
” 1923 г. - Марсел Марсо,
френски мим
” 1935 г. - Виолета Бахчева-
нова, българска актриса
” 1948 г. - Андрю Лойд Уебър,
британски композитор
” 1949 г. - Фани Ардан,
френска актриса
” 1950 г. - Горан Брегович,
босненски музикант
” 1951 г. - Муса Манаров,
съветски космонавт
” 1971 г. - Асен Блатечки,
български актьор

Починали
” 1687 г. - Жан-Батист Люли,
френски бароков композитор
” 1832 г. - Йохан Волфганг
фон Гьоте, германски писател
” 1918 г. - Панайот Хитов,
български революционер
” 1933 г. - Сава Огнянов,
български актьор
” 1961 г. - Николай Масали-
тинов, български актьор
” 2005 г. - Кензо Танге,
японски архитект
” 2006 г. - Христо Калчев,
български писател

Íà òîçè äåí
:

Åëåíà Éîí÷åâà å âñè÷êî òîâà,
îò êîåòî ÃÅÐÁ ñå ïðèòåñíÿâà

"Елена Йончева е всичко това, от което ГЕРБ се притеснява,
защото темите, които повдига - инфраструктурата, как се строи
оградата на границата, как се строят магистралите и как се харчат
милиарди на данъкоплатците, ГЕРБ не искат да ги чуват. Най-веро-
ятно и тези апартаменти (на Цветан Цветанов и други властимащи)
не се появяват от нищото. Защо строителят се е ощетил с 1 млн.
лв.? Защо държавата е пропуснала това ДДС от 200 000 лв.?",
попита депутатът от левицата Явор Божанков в интервю за Bulgaria
On Air и обясни, че това са тези данъци, с които се поддържа
социалната система. "Елена Йончева постави тези теми в Бълга-
рия. Убеден съм, че ще ги постави и на европейско ниво. Тази
битка трябва да се води и там", категоричен е той. По повод
внесената жалба от БСП до КС за Закона за личните данни, зася-
гащи работата на журналистите, Божанков коментира: "Днешният
ден показа колко прави сме били, защото свободата на словото и
ролята на журналистите в нашето общество е точно това, което
извади наяве аферата с апартаментите. Една власт не трябва да се
намесва на друга власт. Очакваме да си свършат безпристрастно и
професионално работата".

въпроса. Но Бойко Бори-
сов мълчи. Преди време
пред актива на ГЕРБ
министър-председателят
заяви: "Трябва да ви
светне червена лампичка,
иначе аз ще ви светна
синята".

Лампите светнаха за
Цветанов. Настояваме
Борисов да наруши
мълчанието си и да
изпълни заканата си, че
няма да търпи дори
съмнения за корупция
около себе си.ç

ло 90 000 са заетите в бранша.
През 2007 година са били 165
000. Стопили са се наполовина",
посочи Банкова. "Имаме нужда
вие да лобирате за нашия бранш
в Европа. Бихме искали вашите
евродепутати да защитават нашите
интереси там" - продължи тя. Спо-
ред нея дуалното образование би
помогнало за решаването на
проблема с кадрите. Тя обясни,
че младите българи се ориенти-
рат в сферата на услугите. "Ако

"Купуването на апартаменти
е естествен завършек на този 10
годишен период - преяждане с
власт, чувство за безнаказаност,
натрупване на огромен полити-
чески и финансов ресурс. Идва
момент, в който не може да бъ-
де скрито. Става ясно, че цялото
управление е в един имотен кръг,
който се е облагодетелствал за
сметка на всички нас". Това зая-

ви Иво Лилов, член на НС на БСП
и председател на БСП-Враца, в
сутрешния блок на  БСТВ.

По повод думите на Цачева,
че се разхождала, видяла изкоп
и решила да си купи апартамент,
Лилов коментира, че добре, че
не е била в Плевен или Белене,
защото там има друг изкоп и е
можело да си купи атомна цент-
рала. "Това е абсурдно и обидно

за целия български народ. Тези
обяснения са нелепи и несъсто-
ятелни. Обидно е, който и да би-
ло властимащ да обяснява как
се е сдобил с имот в пъти по-
ниска стойност от пазарната", ка-
за още той.

Лилов подчерта, че става въп-
рос за над 1 млн. лв., които ня-
къде са потънали. "Големият въп-
рос е защо? Защо Цветанов по-

лучава ВИП апартамент със соб-
ствен асансьор? Това е едно мал-
ко имение на върха на сградата
в центъра на София, в "скромни-
те" мащаби малко над 300 кв. м.
Това не е стандартният апарта-
мент, който си представяме. Това
са 5 нормални апартамента",
обясни той. Социалистът попита
и до каква степен един държавен
служител или народен предста-

вител си е задоволил останали-
те нужди, за да може да си поз-
воли да закупи и да издържа един
апартамент с такива мащаби. Ли-
лов е на мнение, че обяснения-
та със заменките са абсурдни и
сметката не излиза.

По неговите думи стойността
на придобиване на този имот е
точно стойността на данъчната
оценка.ç
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Âèöåïðåçèäåíòúò Éîòîâà:

С настъпването на пролет-
та, в Царските салони на Во-
енната академия "Г. С. Раков-
ски" се състоя редовно засе-
дание на Съвета на ректори-
те на висшите училища в Ре-
публика България. Любезен
домакин на това събрание бе-
ше ген.-майор д-р Груди Анге-
лов - началник на Военна ака-
демия "Г. С. Раковски". На за-
седанието присъстваха ми-
нистърът на образованието и
науката на Република Бълга-
рия Красимир Вълчев, зам.-
министрите Петър Николов и
Таня Михайлова. Реалният уп-
равленски екип на Министер-
ството на образованието и
науката беше представен и в
лицето на трима директори
на дирекции в Министерство-
то, както и от неговия главен
юрисконсулт. Освен това съ-
битието уважиха зам.-минис-
търът  на отбраната генерал-
лейтенант (о.р.) д-р Атанас
Запрянов, както и съветникът
на министър-председателя на
Република България и секре-
тар на Съвета по сигурност-
та към Министерски съвет г-
н Георги Кръстев.
Преди провеждането на за-

седанието по предварително
зададения дневен ред пред-
седателят на Съвета на рек-
торите и ректор на Минно-
геоложкия университет проф.
Любен Тотев

официално представи
на колегията новия
ректор на УниБИТ
проф. д.н. Ирена Петева.
Тя беше посрещната изклю-

чително радушно от всички
колеги и гости на събрание-
то, които пожелаха успех на

Ñúâåòúò íà ðåêòîðèòå íàãðàäè ïðîô. Ñòîÿí
Äåí÷åâ çà ïðèíîñ â îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà

Ïðåäñåäàòåëÿò íà Îáùîòî ñúáðàíèå è äúëãîãîäèøåí
ðåêòîð íà ÓíèÁÈÒ ïîäêðåïÿ óñèëèÿòà çà èçäèãàíåòî
íà ðîëÿòà íà áúëãàðñêèÿ ó÷èòåë

младата професорка. В про-
дължението на срещата
проф. Тотев покани на офи-
циалната трибуна бившия
ректор на УниБИТ проф.
Стоян Денчев, който към мо-
мента е председател на Об-
щото събрание на УниБИТ
и директор на Института по
информация и сигурност. В
словото, което произнесе
проф. Тотев пред аудитори-
ята,

изтъкна заслугите на
проф. Денчев за създа-
ването през 2010 г.
на най-новия българс-
ки университет,
като не пропусна да спо-
мене, че той е естествено-
то продължение на един от
най-значимите феномени в
българското образование -
Държавния библиотекарски
институт. Проф. Тотев изтък-
на дейността и заслугите на
проф. Денчев в качеството
му на един от най-видните
общественици в страната и
приноса му по линия на
опазването и съхраняване-
то на българското матери-
ално и нематериално кул-
турно наследство като
председател на Съюза на
народните читалища в це-
ли два последователни ман-
дата, и в продължението се-
га като негов почетен пред-
седател. Както е известно,
мисията на проф. Денчев
за издигане престижа на
българската наука, образо-
вание и култура е голяма и
се допълва от членството
му в редица чуждестранни
научни и образователни
академии.

Той е носител на много
международни отличия
за наука и образование,
гост-професор в
Калифорнийския
университет в Бъркли
и дългогодишен член на нас-
тоятелството на патриаршес-
кия храм "Св. Александър
Невски" в София. Разбира се,
това са само малка част от
нещата, в които проф. Сто-
ян Денчев участва и по този
начин поддържа авторитета
на България в Европа и дру-
гите страни, допълни проф.
Тотев. Именно затова от име-
то на Управителния съвет на
Съвета на ректорите в Бъл-
гария е взето решение проф.
Денчев да бъде  награден с
Почетния знак на Съвета на
ректорите на висшите учи-
лища в Република България
и с Грамота за дългогодиш-
на ползотворна ректорска
дейност, която е допринес-
ла изключително много за
развитието на Висшето об-
разование и духовността в
България.
Проф. Денчев благодари

за признанието, като изтък-
на ролята на ректорските
ръководства, които заедно
и в симбиоза с успешния
министър Красимир Вълчев,
постигнаха завидни резул-
тати в развитието на бъл-
гарското висше образова-
ние. Това отчетливо се за-
белязва в настоящия ман-
дат на министър Вълчев и
неговите колеги. Проф. Ден-
чев обърна внимание на ау-
диторията, че не само той
лично, но и ректорите на
висшите училища в Бълга-

рия подкрепят усилията на
правителството за издига-
не ролята на българските
учители в структурата на
съвременното българско об-
ществото, като подчерта, че
следващата задача на пра-
вителството и респективно
на Министерството на об-

разованието и науката, ко-
ято не търпи отлагане, е да
бъде обърнато внимание и
на престижа и ролята на
университетските препода-
ватели, които ежедневно
допринасят за издигането
на авторитета и проспери-
тета на  нашата Родина.

Âèöåïðåçèäåíòúò Éîòîâà:
Íîâèòå òåõíîëîãèè íå òðÿáâà
äà îáðè÷àò íà ñîöèàëíà èçîëàöèÿ
"Скоро най-голямото пре-

дизвикателство няма да бъ-
де развитието на технологи-
ите или усъвършенстването
на изкуствения интелект.
Предизвикателството ще бъ-
де не само да се върнат по-
зициите на EQ (емоционал-
ната интелигентност), но тя
да изпревари тези на IQ.
Емоционалните качества и
способността за общуване,
които се превръщат в дефи-
цит, да се наредят пред ра-
ционалните и практическите."
Това заяви вицепрезидентът
Илияна Йотова на конферен-
цията "Жени. Технологии.
Време", организирана от спи-
сание "Жената днес" и Жен-
ски форум за идеи.
Вицепрезидентът Йотова

посочи, че новите технологии

безспорно спестяват време,
но обричат на социална изо-
лация.
Ние ли измисляме техно-

логиите, или те започват да
измислят човека - този въп-
рос, който заслужава сери-
озно внимание, постави
Илияна Йотова. "Голямо е
изкушението, но голям е и
рискът да затворим живота
си в примката на предва-
рително зададените пара-
метри", изтъкна вицепрези-
дентът и подчерта как но-
вите технологии улесняват
ежедневието ни, но същев-
ременно ни лишават от въ-
ображение и мисъл. "Дори
без да искаме, пренасяме
модела на алгоритмите в от-
ношенията си с хората", за-
яви Илияна Йотова.

"Лишаваме се дори от мал-
ките идеи, което лишава и
от потребността за големи
идеи, за визии за развитие.
Отпечатъкът върху политика,
управление, стандарт е не-
минуем", подчерта вицепре-
зидентът.
Илияна Йотова посочи, че

докато в началото на зараж-

дането и развитието на ин-
формационните технологии
дейно участие са имали же-
ните, то днес тази територия
е запазена предимно за мъ-
жете. По-голяма част от пос-
товете в компаниите в Си-
ликоновата долина са заети
от мъже. 23 процента са же-
ните, които работят в "Епъл",

19% - в "Гугъл", 17% - във
"Фейсбук". България е доб-
рото изключение - на първо
място в ЕС е по участие на
жените в сектора на инфор-
мационните технологии. Или-
яна Йотова посочи, че само
22% от професионалистите
в областта на изкуствения
интелект са жени.
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Евентуалното поскъпва-
не с 0,82% на природния
газ през април няма да се
отрази върху цената на
електроенергията и парно-
то, заяви председателят на
Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР)
Иван Иванов след общест-
вено обсъждане на предло-
жението на "Булгаргаз"
ЕАД. Според Иванов КЕВР
ще реши каква да е цената
на синьото гориво на
закрито заседание на 28
март.

През юни регулаторът

прави годишен преглед на
електроенергийните дру-
жества и този преглед ще
определи ценовите реше-
ния за енергията от втора-
та половина на годината.
"Дружествата многократно
заявяват големи увеличе-
ния и ако се съобразим с
тях, цената на тока може
да скочи и два пъти",
подчерта Иванов. През
последните години решени-
ята на КЕВР са консерва-
тивни и ние не допускаме
сериозни изменения на
цената на електроенергия-

та, каза още той.
"Булгаргаз" ЕАД поиска

увеличение на цената на
синьото гориво с 0,82 на
сто от първи април, защото
на международните пазари
се повиши цената на
петрола от 62 на 67 долара
за барел и се повишаха
котировките на щатския
долар, каза Николай

Депутатите приеха оконча-
телно новия Закон за защита на
търговската тайна. Той осигуря-
ва правна закрила на търговс-
ките тайни и съответствие с изис-
кванията на европейското зако-
нодателство, съобщава "Фокус".
Чрез новите текстове се дава оп-
ределение на понятието "търгов-
ска тайна". За може една инфор-
мация да е квалифицирана като
такава, тя трябва да отговаря на
три изисквания - да не е общо-
известна или лесно достъпна за
средите, които обичайно бора-
вят с такава информация, да има
търговска стойност и да са пред-
приети мерки за опазването й.
Като "нарушител" в закона се
третира всяко физическо или
юридическо лице, което непра-
вомерно е придобило, използ-
вало или разкрило търговска тай-
на. Като понятие търговската тай-
на и досега съществуваше в бъл-
гарското законодателство, но не
се считаше за интелектуална соб-
ственост и не беше защитена ка-
то такава. В действащите доско-
ро текстове нямаше и специал-
ни правила за присъждане на
обезщетения, които са заложе-
ни в новия закон.

Съдът ще присъжда обезще-
тения на притежателите на тър-
говски тайни, като размерът им
ще се преценява в зависимост
от пропуснатите ползи и неи-
муществените вреди, а също и
от приходите, получени от на-
рушителите. Ако тези критерии
не може да бъдат приложени,
обезщетението ще е не по-мал-
ко от размера на възнагражде-
нията, които нарушителят би
платил, ако беше поискал раз-
решение да ползва тайната ин-
формация.

Ако обаче съдът установи, че
искът е неоснователен, а ище-
цът - недобросъвестен и злоу-
потребява с правото, съдът мо-
же да го глоби. Целта е създава-
нето на гаранции, че конкурен-
тоспособността на българския
бизнес е адекватно защитена, ко-
ето следва да доведе до подоб-
ряване на средата за развитие и
използване на иновации и тран-
сфер на знания в рамките на це-
лия вътрешен пазар на ЕС.

Проучвания, направени в
рамките на ЕС, показват, че и
големите, и малките предпри-
ятия ценят търговските тайни
също толкова, колкото и па-
тентите и търговските марки
и други форми на права вър-
ху интелектуалната собстве-
ност, които са уредени в дру-
ги закони. Компаниите изпол-
зват поверителността, за да
управляват конкурентоспо-
собността си, която се уве-
личава чрез научни открития,
технологични знания, инфор-
мация за клиенти и доставчи-
ци, бизнес планове, пазарни
проучвания и стратегии, се
казва в мотивите към зако-
нопроекта. ç

Ñàìî ïðèðîäíèÿò ãàç ìîæå äà ïîñêúïíå
ñ 0,82 % çàðàäè ñêîêà íà ïåòðîëà

Òúðãîâñêàòà òàéíà
âå÷å å çàùèòåíà
ñúñ çàêîí

ÊÅÂÐ îáåùà äà íå âäèãà îò 1 àïðèë öåíèòå
íà òîêà è ïàðíîòî

Павлов, изпълнителен
директор на дружеството.
Той посочи, че не може да
прогнозира какво ще стане
с цената на природния газ
от юли, всичко зависи от
международните пазари,
но е възможно да има
леко поевтиняване на
суровината, вероятно с
около един процент. ç

П О К А Н А

На 06.04.2019 година /събота/ от 9.00 часа в малкия салон на читалището
на с. Мусачево Управителния съвет на ЗК "Спасение" кани член кооператорите

на годишно отчетно-изборно събрание при следния дневен ред:

1. Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2018 година.
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2018 година.
3. Оценка на Контролния съвет.
4. Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на УС и КС.
5. Избор на ръководни органи на кооперацията - Председател, УС и КС.
При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същата дата на

същото място.

О Б Я В А

"Напоителни системи" ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, реше-
ние на Съвета на директорите по Протокол от 18.03.2019 г., и Заповед на изпъл-
нителния директор № РД-11-74/19.03.2019 г. открива процедура за отдаване под
наем чрез търг за срок от 3 три години на активи стопанисвани от клон "Бургас":

1. Язовир "Барган", с обща площ от 291.164 дка, разположен в имоти:
№ 000103 с площ 268.334 дка, в землището на с. Детелина и № 000080, с площ
от 22.830 дка, в землището на с. Крушово, община Карнобат, за рибостопанска
дейност.

Начална цена: 12 578.29 /дванадесет хиляди петстотин седемдесет и осем
лева и 0.29 ст./ годишно без ДДС

2. Язовир "Детелина", с обща площ 71.337 дка, разположен в имоти: №
043005, с площ от 29.087 дка, в землището на с. Детелина и № 000081, с площ
от 42.250 дка в землището на с. Козаре, община Карнобат, за рибостопанска
дейност.

Начална цена: 3 081.76 /три хиляди осемдесет и един лева и 0.76 ст./
годишно без ДДС.

Търговете ще се проведат в "Напоителни системи" ЕАД, гр. София, бул. "Цар
Борис ІІІ" № 136, ет. 3, зала 1 /при закрито заседание/ от Комисия назначена от
Изпълнителния директор на Дружеството от 11:00 ч. на 10.04.2019 г. за обекта
по т.1 и на 11.04.2019 г. за обекта по т. 2.

Повторна дата от 11 часа на 16.04.2019 г. и за двата обекта по горните
условия.

Размер на депозит за участие 10 % от началната наемна цена. Внася се по
сметката на "Напоителни системи" ЕАД гр. София всеки работен ден до деня,
предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: по 300
/триста/ лева без ДДС за всеки отделен обект, сума която не се възстановява,
платима в касата на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ"
№ 136, ет. 3 или на клона до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ
датата на търга.

Закупилите тръжна документация могат да участват в повторния търг без
закупуването й отново и без подаване на ново заявление.

Нови кандидати закупуват тръжна документация при повторно провеждане на
същата цена от същото място.

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата
на търга вкл. всеки работен ден до 16 часа.

Време и начин за оглед - до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.
Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък

на документите за участие са в тръжната документация
Адрес и телефон на организатора: "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - София,

гр. София, бул. "Цар Борис III", № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590.

Коалицията от неправи-
телствени организации и
граждански групи "За да ос-
тане природа в България" по-
иска оставката на министъ-
ра на околната среда и во-
дите Нено Димов "заради не-
възможността той да осигу-
ри защита на природата по
Черноморското крайбре-
жие". Повод за искането им
стана източването на Шаб-
ленското езеро, за което сиг-
нализира Българското дру-
жество за защита на птици-
те (БДЗП). От там установи-
ли драстичен спад - с около
метър, на водното ниво на
Шабленското езеро и Езе-
рецкото езеро. В резултат на
източването, което се нало-
жило заради наводнени по-
мещения в правителствена-
та резиденция "Шабла", го-
ляма част от плитчините на
влажните зони са пресуше-
ни, съобщиха от дружество-
то.

След като се разбра за
проблема, Димов беше пра-
тен на проверка лично от
премиера Бойко Борисов.
Екоминистърът установи, че
"това се прави от години и
не противоречи на плана за
управление на защитената
местност". Той добави, че от-

До септември да бъде
удължен срокът за смяна
на софтуера в бензиностан-
циите. Предложението е на
Националната агенция по
приходите (НАП), цитирано
от bTV. Така бензиностан-
циите ще разполагат с до-
пълнителни шест месеца, в
които да въведат касови
бележки с разбивка за це-
ната на горивото. Според
приходната агенция време-
то ще бъде достатъчно, та-
ка че да няма риск от вре-
менно затваряне на бензи-
ностанции заради неспаз-
ване на изискванията. От
Петролната и газова асо-
циация неведнъж предуп-
редиха за риска от криза
на пазара и частично зат-
варяне на обекти, тъй като
няма да успеят да въведат

Íåíî Äèìîâ èçëúãàë çà Øàáëåíñêîòî åçåðî, åêîëîçè ìó ïîèñêàõà îñòàâêàòà

варянето на езерото е ста-
нало в участъка с най-тясна
ивица между морето и езе-
рото с цел опазване на дю-
ните. Според "За да остане
природа в България" с из-
точването на езерото са на-
рушени 4 закона, както и
планът за управление на во-
доема. Екокоалицията обви-
ни Димов в "редица невер-
ни твърдения, сред които и
че отводнителният канал не
е построен през дюни". "Нап-
равена проверка от приро-
дозащитните организации
показва, че не само че но-
вият канал е унищожил изк-
лючително ценни сиви и бе-
ли дюни, но и че тези дюни
са картирани и качени на
страницата на Агенцията по
кадастъра", уточняват от "За
да остане природа в Бълга-

рия", които изчислиха, че са
увредени 1600 декара влаж-
ни зони и е компрометира-
но гнезденето на десетки за-
щитени видове птици.

Тома Белев от Асоциаци-
ята на парковете заяви пред
БНР, че ще изпрати сигнал
до Европейската комисия за

случая. "За цялата тази дей-
ност няма писмен документ,
няма писмена следа за тази
поредица от нарушения. В
момента се разрушава езе-
рото", каза Белев.

Екокоалицията посочва,
че са направени две нару-
шения на Закона за уст-
ройство на Черноморско-
то крайбрежие и по едно
на Закона за биологично-
то разнообразие и Зако-
на за опазване на окол-
ната среда. "Непознаване-
то на законите или умиш-
лено прикриване на нару-
шения от страна на г-н Ди-
мов може да има пагубни
за природата последст-
вия", посочват още приро-
дозащитниците. ç

Âëàñòòà äàäå íà çàäåí è çà íîâèòå
êàñîâè áåëåæêè ïî áåíçèíîñòàíöèèòå

новия софтуер до 1 април.
От НАП не коментираха

съображенията на антимо-
нополната комисия, че де-
тайлната разбивка за цени-
те в касовите бележки мо-
же да доведе до картел.
Припомняме, от КЗК изра-
зиха следното мнение за
идеята на министъра на фи-
нансите Владислав Горанов
за оповестяване на касови-
те бележки на цените, на ко-
ито търговците на дребно ку-
пуват горивата. "Това би на-
малило стопанската незави-
симост на участниците и би
довело до "създаването на
условия, които да улесняват
координирането между
участниците на пазара". От
Министерството на Владис-
лав Горанов все още няма
ответна реакция. ç
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Заместник-председате-
лят на ГЕРБ и лидер на
парламентарната им група
Цветан Цветанов се е сдо-
бил с луксозен апартамент
на цена далеч от пазарна-
та, съобщи на 19 март
"Свободна Европа". Обяс-
нението на самия Цвета-
нов е, че е продал две дру-
ги жилища и дори е доп-
латил за новия апарта-
мент. Но онова, което на-
истина има значение, е це-
ната на квадратен метър.
Според изданието квадрат-
ният метър от новото жи-
лище в луксозната сграда
излиза на семейство Цве-
танови едва 627 евро, при
положение че цените там
започват от 2600 евро.

Тъй като отдавна при-
добиването на луксозни
имоти чрез изключително
съмнителни схеми от стра-
на на водещи политици не
е голяма новина в Бълга-
рия, вниманието на общес-
твото се насочи към една
друга пикантна подробност
от разкритията - наличие-
то на собствен ВИП асан-
сьор, който отвеждал Цве-
танов от гаража му дирек-
тно в апартамента на пос-
ледния етаж на сграда "Ле-
тера" в кв. "Изток", пост-
роена от фирма "Артекс".

Първият въпрос, който
изниква в главата на все-
ки, вероятно гласи: кому
е нужно това? Толкова ли
са неприятни съседите на
Цветанов, че за да избег-
не случайна среща с тяхq
той се нуждае от свой час-
тен асансьор? Те със си-
гурност не са случайни хо-
ра, щом са се сдобили
с апартамент или етаж
в "Сграда на годината"
за 2017-а. Идеята изобщо
да построиш ВИП асан-
сьор в и без това изклю-
чително скъпа кооперация,
която

ще приюти малко на
брой, но много богати
хора - представители
на онзи около 1% от
българското население,

което се намира на върха
на обществената пирамида,
е символна за почти соци-
опатичната форма на инди-
видуализъм и социално раз-
слоение, до която е достиг-
нало общество ни. Това е и
пример за склонността, ко-
гато имаш всичко, да искаш
още. Да притежаваш нещо
ненужно заради самото
притежаване.

Голямото неравенство в
доходите, по което Бълга-

рия е първенец в Европей-
ския съюз, а същевремен-
но е на дъното по мерки
за справяне с проблема,
генерира трайно и непре-
одолимо неравенство във
възможностите, например
в достъпа до качествено
образование, здравеопаз-
ване и други. Казано с ду-
ми прости: в България, ако
се родиш беден, почти си-
гурно ще си останеш та-
къв до края на своя жи-
вот.

Разбира се, от това губи
държавата и нейната ико-
номика като цяло, тъй като
талантливи и предприемчи-
ви хора могат да се родят
навсякъде, без значение от
социалния статус на техни-
те родители. Но е почти не-
възможно да се реализират
и развият, а с това да доп-
ринесат и за развитието на
родната си страна, пък и на
света.

Но очевидно всичко то-
ва не притеснява българс-
ките политици, които чес-
то са представители имен-
но на онзи 1%. Точно об-
ратното - те са се превър-
нали в пълноценни ВИП
ползватели на токсичната,
но заслепяваща реалност.
В такива, за които всичко
не е достатъчно и искат
още. Тогава едва ли тряб-
ва да се изненадваме тол-
кова, когато Цветан Цве-
танов обикаля телевизион-
ните студия да размахва
графики, според които
България се развива пер-
фектно.

Очевидно от ВИП
асансьора му е трудно
да види реалността.

Същият човек, както и
неговият колега начело на
Финансовото министерст-
во (също участник в симп-
томатична имотна афера)
са отговорни в България да
е трудно възможна дори
дребна стъпка към намаля-
ване на вече споменатото
икономическо неравенст-
во. При това говорим за
решения, които се прила-
гат широко както в люби-
мите на Цветанов Съеди-
нени американски щати, та-
ка и почти навсякъде в Ев-
ропейския съюз - прогре-
сивно данъчно облагане,
по-голям принос за бюдже-
та от страна на бизнеса и
най-заможните представи-
тели на обществото, облек-
чаване на нискодоходните
групи, които в България са
огромно мнозинство, нама-
ляване на дела на косве-
ните данъци за сметка на
преките, по-активна дър-
жавна политика в посока
изравняване на възмож-
ностите чрез по-добро и
достъпно образование,
здравеопазване, жилищна
и регионална политика и
много други дейности.

Не някой друг, а Евро-
пейската комисия многок-
ратно сигнализира, че си-
туацията с икономическо-
то неравенство и бедност-
та в България е "критич-
на", а управляващите не
правят достатъчно, за да

решат този проблем. В
България нивата на нера-
венство са такива, че над
половината заети в края
на месеца изкарват чисто
под минималната заплата
за страната, а 80% от всич-
ки работещи стигат до 500
евро. Общо над 95% от хо-
рата работят за до 1150 ев-
ро месечно. 30% - или мал-
ко над 2,1 милиона души,
живеят в тежки материал-
ни лишения, всеки четвър-
ти човек живее под офи-
циалната линия на бед-
ността, над 2,7 милиона
попадат в графата "живее-
щи в риск от бедност или
социално изключване",
почти половината населе-
ние се тъпче в пренаселе-
ни домове, всеки трети не
успява да си плаща бито-
вите сметки навреме, над
76% посочват, че образо-
ванието е малко или по-
вече недостъпно за тях,
почти половината заявя-
ват, че са затруднени в ед-
на или друга степен да си
позволят здравни грижи и
т. н., като по всички пока-
затели страната ни сери-
озно се отклонява от сред-
ноевропейските стойности.

Цитираният доклад на
ЕК посочва, че неравенст-
вото във възможностите, то-
ест счупеният социален
асансьор, е "сред най-висо-
ките в ЕС, поради което ус-
пехът в живота зависи до
голяма степен от постиже-
нията на родителите".

Но за останалото огром-
но мнозинство социалният

Âèæäà ëè Öâåòàíîâ äåéñòâèòåëíîñòòà
îò ñâîÿ ÂÈÏ àñàíñüîð!?
Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ ìíîãîêðàòíî ñèãíàëèçèðà, ÷å ñèòóàöèÿòà ñ èêîíîìè÷åñêîòî íåðàâåíñòâî è
áåäíîñòòà â Áúëãàðèÿ å "êðèòè÷íà", à óïðàâëÿâàùèòå íå ïðàâÿò äîñòàòú÷íî, çà äà ðåøàò òîçè ïðîáëåì

асансьор просто е счупен,
така както са счупени, ос-
тарели и често опасни за
живота старите асансьори
в панелните блокове. За-
менен е от ВИП асансьо-
ри, в които докато се из-
качват нагоре към луксоз-
ните си жилища, без да се
интересуват от заобикаля-
щия ги свят, политици и
олигарси бистрят как да
продължат по същия начин
максимално дълго. Раждат
шумни прокурорски акции
за отнемане на още и още
социални права от най-бед-
ните. Чудят се как да наст-
роят поредната група бед-
ни срещу друга група - мал-
ко по-бедни от тях. Пишат
законопроекти, които да от-
немат и жълтите стотинки
от скъсаните джобове на
хиляди деца, докато техни-
те разливат скъпо шампан-
ско из швейцарските ку-
рорти.

Преди време американ-
ският професор Джефри
Сакс обяви, че богатите по
света водят класова война
срещу бедните. У нас е труд-
но да изречеш тази исти-
на, без да те обвинят ми-
нимум в сталинизъм.

Както преди време ко-
ментира социологът Чавдар
Найденов: "Днешният елит
си мисли, че няма никакви
проблеми. И така ще си
мисли до последния мо-
мент".

Николай ДРАГАНОВ
От сайта "Барикада"

(Със съкращения,
заглавието е на ЗЕМЯ)

Колаж ЗЕМЯ
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Чета две, да, избрах
само две от тъжните
съобщения в днешния
както всеки ден тъжен
български печат срещу
идването на Първа пролет
и в дните пред Великден.

Само две съобщения
от потопа грозни и не-
мислими за една нормал-
на държава новини.
Новини, които биха
предизвикали срам и
потрес у всяко едно
правителство и синове.

Ето я първата.

"Един милион българи
са тотално обеззъбени.
Данните изнесе днес в
Пловдив председателят на
БЗС д-р Николай Шарков.
Това означава, че тези
хора нямат нито един зъб
на горната или долната
челюст или им липсват
зъби въобще."

И втората новина.

"Великденски бонус" от
40 лв. ще получат 1 322
300 пенсионери за април.
Решението на правителст-
вото обяви социалният

Åäèí ìèëèîí è ïîëîâèíà áúëãàðè æèâååëè
ñ ïîä 340 ëåâà ïåíñèÿ. Çíà÷è ñúñ… 170 åâðî…
È ñåãà, î, ðàäîñò è áëàãîäàò íåçåìíà,
ùåëè äà ïîëó÷àò îò áàùèöàòà äúðæàâà
40 ëåâà, òîåñò 20 åâðî, ìèíèìàëíîòî
âúçíàãðàæäåíèå çà ñàìî äâà ÷àñà íàé-
íåïðåñòèæíà ðàáîòà âúâ Ôðàíöèÿ…

Áåççúáà Áúëãàðèÿ îòèâà
íà èçáîðè

Наистина растат грандиозно:

” кражбите на гербаджиите отв-
сякъде, където е останало нещо за
крадене;
” имуществото на гербаджиите

(имения, къщи в Гърция, луксозни ко-
ли, яхти, Канарски острови, Париж,
Барселона и др.)
” стандартът на живот на герба-

джиите (апартаменти с личен асан-
сьор за цялата селска рода, екзо-
тични екскурзии, семейни молитве-
ни закуски в САЩ, млади любовни-
ци от двата пола и др.)
” банковите сметки на герба-

джиите
” печалбите на олигарсите
” печалбите на монополите
” заплатите на половин милион

гербаджии - чиновници в София
” заплатите на депутатите и по-

литиците
” броят на емигрантите
” броят на циганите
” цените на стоките
” цената на тока
” цената на ВиК
” цената на парното
” данъците
” всички такси
” винетките
” застраховките
” глобите
” наемите
” стойността на живот на 6 мили-

ÇÀ ÃÅÐÁ - ãðàíäèîçåí ðàñòåæ, çà íàñ - ãðàíäèîçíî íàìàëÿâàíå

” раждаемостта (214-о място от
220 страни, след нас са острови)
” броят на неграмотните
” броят на хомосексуалистите (пе-

дерастите и лесбийките)
” броят на бедните и мизерст-

ващите
” броят на пенсионерите (млади-

те емигрират)
” броят на чиновниците в адми-

нистрацията, които са назначава-
ни от ГЕРБ
” броят на инвалидите
” броят на самотните майки
” изсечените гори
” броят на бетонните чудовища по

плажовете на Черноморието

” броят на следващите в САЩ
(при буля Сталинка) деца на уп-
равниците
” броят на крадците и контра-

бандистите
” броят на адвокатите (след вре-

ме у нас ще има само пенсионери,
цигани и адвокати)
” корупцията
” битовата престъпност
” телефонните измами
” кражбите на ДДС
” броят на психично болните (лу-

дите)
” относителният брой на мургави-

те жители на България
” броят на българите, с който на-

малява населението (сега е 132 000
годишно) и т. н.
Намаляват грандиозно:

” пенсиите
” реалните заплати (особено из-

вън София)
” грамотността
” броят на училищата (няма уче-

ници)
” броят на обезлюдените селища
” броят на нещастниците (според

регистъра на Bloomberg)
” населението (България е све-

товен шампион по намаляване,
нацията изчезва)

Акад. Петър ИВАНОВ
От сайта

"Свободно слово"

она българи извън властта
” смъртността на българите
” броят на самоубийствата
” броят на самозапалванията
” броят на новородените циган-

чета
” броят на недоносените бебета
” броят на малолетните и непъл-

нолетните родилки
” броят на болните българи (рак,

сърдечно - съдови болести, диабет,
астма и др.)
” броят на катастрофите по пъ-

тищата
” броят на убитите
” броят на иззетите от ЧСИ имоти

на длъжници

министър Бисер Петков
пред журналисти в МС."

Един милион и полови-
на българи живеели с под
340 лева пенсия. Значи
със…170 евро…

И сега, о, радост и
благодат неземна, щели
да получат от бащицата
държава 40 лева, тоест 20
евро, минималното възнаг-
раждение за само два
часа най-непристижна
работа във Франция…

Тези, които си дадоха
живота заради днешните
тарикати, са поставени
пак на колене. Вечната
поза на българския
пенсионер.

Тези, които и сега
кротко ще тръгнат със
беззъбите си уста да
избират поредните ано-
нимни фигури, които вече
толкова години не напра-
виха нищо за пенсионе-
рите.

За бащите си. Поне
един… зъб не направиха.

Когато татко дойде при
мен в Париж, той в нача-

лото правеше това, което
правеше и в редките
мигове на нашите вижда-
ния в България - криеше
устата си дупка.

Колко му се карах.

И аз не мирясах,
докато не си направи
зъбите. Но се оказа, че от
дългото ядене без зъби
венците му така се бяха
изпилили и вкоравили, че
протезата не му ставаше.
Зъболекарят гледаше
смаян. А татко, милият, бе
толкова щастлив, когато
се видя в огледалото с
уста, пълна със… зъби.
Лицето му грееше! Но
после трябваше да свали
протезата, болеше го.

Така и отлетя - беззъб.
Като мама. Като милиони
тъжни български майки и
бащи…

Срам и позор! За нас,
техните синове и дъщери.

Представяте ли си
какво значи това, което
казва шефът на зъболека-
рите - милион тотално
беззъби люде!!! Татко все
пак имаше няколко кътни-
ка…

За какви избори ми
говорите, дами и господа,
за какви дилеми кой да
води листата, кой да бъде
избран, за да получава
десетки хиляди грешни
пари на гърба на тях,
беззъбите…

Как с тези стотина
евро пенсия човек може
да си направи зъбите?

Защо всъщност пиша
този текст?

Кого и по в ли съвест
алармирам? И защо ли?

Когато сърцето е
олоено в алчност, тарикат-
лък и партизанлък, може
ли да го трогнеш…

Честита Първа пролет,
българи!

Отворете широко уста!
Не ги затуляйте при-

теснено!
Да, нашата мила и

"стабилна", беззъба Бълга-
рия…

Димо РАЙКОВ
От e-vestnik
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- Господин професор, премиерът Ли Къ-
цян заяви пред парламента, че целта от
6,6% ръст на БВП за миналата година е
била изпълнена, и посочи, че през тази
той ще се забави малко, но отново очак-
ванията са да бъде в границите между 6 и
6,5%. Предвид сложната международна об-
становка, особено търговския конфликт
между Пекин и Вашингтон, повишените
притеснения в Европа от китайските ин-
вестиции, смятате ли, че тази цел може
да бъде изпълнена?

- Смятам, че тази целта може да бъде
постигната, ако се продължи с изпълнени-
ето на стратегията за "новата нормалност",
т. е. да се разширява все повече вътрешно-
то потребление и икономиката да се ори-
ентира към иновационен тип за развитие.
Започналата вече търговска война между
САЩ и Китай, независимо как ще свър-
шат преговорите, очевидно ще продължи в
други форми, към нея се добавя и полити-
ката на ЕС в подкрепа на търговски огра-
ничения и конфликти с Пекин. Така че ки-
тайците нямат много избори, освен да раз-
читат на собствените си сили, вътрешното
потребление и ориентация към иновацио-
нен тип развитие.

- През миналата година частният сек-
тор в Китай е формирал над 60% от БВП,
той осигурява над 80% от новите работни
места и на него се падат над 70% от тех-
нологичните иновации и нови продукти.
В същото време председателят Си Дзин-
пин, премиерът Ли Къцян и редица други
високопоставени представители на пра-
вителството подчертават няколкократно,
че подкрепата за частния сектор ще про-
дължи и в бъдеще. Как бихте коментирал
този акцент? Накъде според вас върви ки-
тайската икономика от гледна точка на
нейната структура?

- Това е дългосрочна политика в рамки-
те на социализма с китайска специфика.
Не бива обаче да се забравя, че стратеги-
ческите области в икономика са в ръцете
на националния капитал, както и че кога-
то става дума за частен сектор, тук се има
предвид както собствено частно, така също
колективни, кооперативни форми на труд
и смесени форми на собственост, допълва-
щи картината. Днешната глобална ситуа-
ция е турбулентна, очаква се нова криза с
огромни размери и е необходимо да се за-
лага на всички форми на собственост и
икономически направления, които да под-
помагат основната цел, а именно - ако
настъпи голяма глобална криза, тя да не
окаже много сериозно въздействие, което
да спре развитието на Китай. Смятам, че
по-голямата роля на частния сектор в рам-
ките на социализма с китайска специфика,
която виждаме в момента, може да бъде
оправдана от тази гледна точка. Имайте
предвид обаче, че паралелно с подкрепата
за частния сектор, китайската държава про-
дължава да има много силна социална ро-
ля, както става ясно от усилията й за изко-
реняване на бедността.

- Един от акцентите в икономическата
политика за миналата година бе намаля-
ване на данъчното бреме за малките пред-
приятия и частния бизнес. Според Ли Къ-
цян тази политика ще продължи и през
2019-а. Смятате ли, че подобни мерки ще
бъдат от полза за развитието на китайс-
ката икономика, тъй като в бюджета ще
влязат по-малко средства?

- Подкрепата за малките предприятия и
индивидуалните стопанства цели да ги нап-
рави по-устойчиви на турбулентната обс-
тановка. Китай няма да избегне глобални-
те трудности, които нарастват, и в този
смисъл данъчното облекчаване за дребния
бизнес и частния сектор е много важна и
социална, и икономическа мярка. Тук не
бива да забравяме, че ключовата съставна

Проф. Нако
Стефанов,
политолог

Пекин е в
най-голяма
степен
подготвен
сред своите
глобални
конкуренти
да се
справя с
подобни
трудности
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на една икономика, е именно социалният
фактор.

- През миналата година Китай напра-
ви значителен скок от 2 места в класация-
та на Световната банка за бизнес условия
и в момента е на 46-а позиция. Една от
ключовите области, на които се дължи нап-
редъкът, са процедурите за стартиране на
бизнес, където Китай е 28-и от 190 стра-
ни. На какво отдавате този напредък?

- Според мен това е свързано с мерките
на китайското правителство в защита на
интелектуалната собственост и интелекту-
алните права, които смятам, че са много
правилни и създават добри условия за но-
ви и стартъп компании. А що се отнася до
въпрос как социалистическа страна се оказва
на едно от първите места в света по бла-
гоприятни условия за правене на бизнес,
мисля, че не бива да се изпада в догмати-
зъм, като се смята, че социализмът е само
и единствено монопол на държавата собст-
веност. Социализмът означава възможност
в най-широка степен хората да увеличават
благосъстоянието си и повишават качест-
вото си на живот. Политика, която дава
възможност за разгръщане на цивилиза-
ционната съставляваща на китайската ико-
номика, е крачка във вярна посока. Това
дали някой ще успее да осъществи собстве-
ните си идеи за бизнес и развитие, работи
за цялото общество, защото така трябва да
се разбира социализмът - като възможност
за творческото развитие на личността.

- Един от основните закони, които разг-
леда настоящата сесия на ОСНП е този за
чуждестранните инвестиции, според който
сред областите, които ще бъдат отворени за
външни капитали, са държавните поръчки
и финансовият сектор. Правилен ли е спо-
ред вас моментът тези и други области да
бъдат отворени за чужди инвеститори?

- Анализаторите по целия свят гово-
рят за задаваща се глобална криза, която
според някои ще бъде дори по-страшна
от Голямата депресия през 1929-1933 г. и
която ще продължи от 10 до 20 години. В
подобна обстановка от ключово значение
е привличането на капитали, които да по-
могнат развитието. САЩ например при-
лагат т. нар. стратегия на хаоса, според
която създаването на хаос сред другите
ще им позволи да станат онова приста-
нище, които със спокойствието си да
привлече глобалния капитал. Така че но-
вият закон за чуждите инвестиции трябва
да се разглежда като една от мерките в
цялостна стратегия за създаването на ус-
тойчивост на китайската икономика в за-
даващите се сложни времена.

- През миналата година България бе до-
макин на среща от формата "16+1", но
като че ли всичко приключи с края ? Как-
ва според вас бе 2018 г. за инициативата

"Един пояс, един път" и по-конкретно ней-
ните български измерения?

- Инициативата на Китай среща все
повече спънки от страна на Запада и това
го виждаме по различен начин и в раз-
лични формати. България като член на
НАТО и ЕС доброволно е предала част от
суверенитета си в определени области на
тези структури, които под влияние на САЩ
разглеждат Китай като конкурент във важ-
ни области и това несъмнено влияе и върху
политиката на България, която е длъжна
в някаква степен да проявява "солидар-
ност". Що се отнася до формата "16+1",
от страна на западната част на ЕС опре-
делено има ревност и това са онези мо-
менти, които пречат за едно по-сериозно
развитие на взаимоотношенията с наша-
та страна. Въпреки това бих призовал ки-
тайската страна да работи по-активно не
толкова на равнище държава, колкото на
организации, тъй като мисля, че Бълга-
рия има какво да предложи в редица об-
ласти като съвместни стартъпи и проекти
във високотехнологични области. Страната
ни не е загубила своя потенциал, като из-
ползване на нанотехнологии в областта
на хранително-вкусовата промишленост,
парфюмерийно-козметичната промишле-
ност, софтуера и т. н. Има области, където
може и трябва да се работи въпреки въз-
можните спънки от други страни и се на-
дявам на една по-активна позиция на Ки-
тай и неговия бизнес.

- За последните пет години в България
няма нито една значима китайска инвес-
тиция. На какво отдавате това?

- Днешното правителство са по-големи
католици от папата, т. е. опитват се да са
изключително верни на западната линия,
за да не ги обвинят в една или друга посо-
ка. Според мен обаче тази политика не
среща подкрепата на голямата част на на-
шето общество и затова казвам, че тук тряб-
ва да се работи не толкова на високо, дър-
жавно равнище, колкото да се установяват
и развиват преки връзки като създаване
на съвместни предприятия с българския
бизнес. По мое мнение българският биз-
нес е готов и иска да работи с китайския.

- Кои според вас ще са основните пре-
дизвикателства пред Китай през 2019 г.
- икономически, геополитически, еколо-
гични, социални?

- За мен ключовото предизвикателство
е не толкова търговският конфликт със
САЩ, колкото започналата хибридна вой-
на с Китай, в която виждаме елементи до-
ри на "студена война". Атакуват се не от-
делни търговски позиции, а се отрича це-
лият модел, по който се развива Китайс-
ката народна република. В изказванията
си видни американски представители по-
сочват, че този модел - на социализма с
китайска специфика, е неприемлив за тях.
Това говори, че не става дума за частични
области на конфликти, а за цялостен сблъ-
сък. И е много важно каква стратегия ще
изработи китайското ръководство в този
геополитически и геоикономически сблъ-
сък. От друга страна, е също толкова важ-
но доколко ще бъде мобилизирано китайс-
кото общество - психологически, ако ще-
те, и социокултурно, да има това вътреш-
но единство за справяне с предизвикател-
ствата на бъдещето. И трето, започваща-
та глобална криза ще бъде също много
сериозно предизвикателство. Мисля оба-
че, че Пекин ще успее да се справи успеш-
но с тях, съдейки от пътя, който извървя
досега, включително позициите и страте-
гиите, които използва за справяне с кри-
зата от 2008 г. Китайската народна репуб-
лика е в най-голяма степен подготвена сред
своите глобални конкуренти да се справя
с подобни трудности.

От RADIO China Internacional
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Къщата музей „Лайош Кошут“ в Шумен -
паметник на българо-унгарските
културни отношения

На 15 март 1848 г.
избухва Унгарската рево-
люция за национална
независимост - едно от
най-значителните събития
от новата история на
Европа. На този ден е и
Националният празник на
Унгария. Революцията
продължава до 4 октомв-
ри 1849 г. Основна дейст-
ваща фигура е Лайош
Кошут - адвокат, роден в
благородническо семейст-
во, журналист и револю-
ционер, по онова време
министър на финансите
на Унгария. Изключител-
но обаятелен оратор, той
винаги запленявал със
своите пламенни револю-
ционни речи. Като финан-
сов министър успял да
въведе в обращение
унгарските форинти,
събрал и достатъчно
средства, за да въоръжи
армия.

"Неслучайно Лайош
Кошут е признат за един
от най-влиятелните поли-
тици на ХIХ век. Много
от неговите политически
виждания по-късно се
осъществяват. Такава е
идеята му за Дунавско
сдружение на страните по
поречието на реката,
което до голяма степен
предвещава създаването
на различни европейски
общности, включително и
Европейския съюз - казва
Станимира Ангелова,
историк, уредник на

къщата музей "Лайош
Кошут" в Шумен.

Създаден преди 70
години, това е единстве-
ният музей у нас, който
носи името на чуждест-
ранна личност. След
разгрома на революцията,
принуден да емигрира,
Кошут изпраща писма до
над 15 държавни глави.
Единствено турският
султан му отговаря с
покана да бъде негов гост,
кани и неговата свита,
генерали, капитани и
редници от армията му.
Кошут първо се спира
във Видин.

Като крайно място
обаче, е избран Шумен,
който е част от укрепител-
ната система на империя-
та на Балканите и е
добре защитен гарнизонен
град. Кошут пристига в
Шумен заедно с 1500
емигранти. Настанен е в
дома на Хаджи Димитра-
ки Хаджи Панев, по
онова време кмет на
българската християнска
община в града. В съсед-
ни къщи въдворяват
неговата свита. Султанът
предлага на всички да
заемат постове в турската
администрация, в армия-
та и с много добро запла-
щане. Част от тях прие-
мат предложението и
стават капитани и генера-
ли в турската армия.
Останалите можели да
избират - да останат в

империята или да напус-
нат. Във втория случай
им изплащали някаква
сума пари, за да осигурят
пътуването си.

Престоят на Кошут тук
е кратък - Австрия започ-
ва натиск върху Турската
империя да го екстрадира.
След опит за покушение,
отива в Кютахия - град
на малоазиатския бряг в
Анадола. Америка му
изпраща покана и започ-
ва едно дълго пътешест-

вие. Първо спира в Анг-
лия, после - в Щатите,
обикаля много градове по
покана на тогавашните
политици, изнася пламен-
ни речи на езика, който е
научил от произведенията
на Шекспир и от Библия-
та.

Навсякъде в Щатите
унгарският революционер
е приет с почести като
борец за свобода и демок-
рация. Ейбрахам Линкълн
изразява своето възхище-

ние от делото и личност-
та му. В Италия, където
се установява най-дълго,
негов близък приятел е
философът революционер
Джузепе Мацини.

Домът, в който Кошут
живее в Шумен, днес е
музей не само на негова-
та революционна дейност,
но и на Унгарската рево-
люция от 1848 г. "Къщата
музей е с много интерес-
на история. Тя е културен
център на две държави,
паметник на българо-
унгарското приятелство" -
разказва Станимира
Ангелова. Шумен е вто-
рият град, след София, в
който през 1926 г. се
основава Българо-унгарс-
ко дружество. Ентусиасти
издирват интересни факти
за Лайош Кошут, за
унгарците и поляците,
пристигнали заедно с
него. През 1933 г. с
огромни тържества поста-
вят паметна плоча на
дома, в който е живял.
Пристига и делегация от
Унгария. Улиците на
града - от жп гарата до
къщата музей, били
пълни с хора, излезли да
отбележат събитието.
Започва активна дейност
за превръщане на къщата
в музей, но първо е
трябвало да я откупят от
собствениците, а те отказ-
вали. Още тогава хиляди
туристи пристигали, за да
я разгледат.

Стопаните ги посреща-
ли много гостоприемно в
къщата, окичена цялата в
картини, портрети на
Кошут, негови вещи. Но
продължавали да живеят
в нея. Чак през 1949 г. се
открива Музей на бълга-
ро-унгарската дружба и
оттогава той е свързан с
Лайош Кошут и пребива-
ването на унгарските
емигранти, но и музей на
българо-унгарските кул-
турни отношения.

За унгарците това е
културна столица на
тяхната страна в Бълга-
рия. Музеят е инициатор
на единствения конкурс за
българска и унгарска
поезия. Провеждат се и
други конкурси, посветени
на българо-унгарските
културни връзки. Много е
вълнуващо отношението
на посетителите към
светлата личност на
унгарския национален
герой.

От десетилетия тук
идват като на поклонение
унгарски групи. Много са
и посетителите от Бълга-
рия и от други страни.
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Написана от изтъкнат
съвременен историк ,
Макс Хейстингс, "Тайна-
та война" на изд. "Изток-
Запад" проследява един
от най-важните, но не-
достатъчно проучени ас-
пекти на Втората све-
товна война - разузна-
ването. Тя разкрива как
успехите и провалите в
шпионажа на САЩ, Ве-
ликобритания, СССР, Гер-
мания и Япония са пов-
лияли върху хода на вой-
ната и крайния й резул-
тат.

Шпиони, шифри и пар-
тизани са скритото тече-
ние, което понякога про-
меня хода на Втората

Написаха най-добрата история на "тайната война"

"Романът на Яворов" -
незабеавима история

"Проблемът Лора-Яворов,
на пръв поглед сензационен,
не може да бъде отминат,
без да се доизучи и дообяс-
ни, тъй като е свързан с участ-
та на един голям поет, заги-
нал в разцвета на творчески-
те си сили.

Това, че не само широка-
та публика, но и хора на из-
куството и науката се зани-
мават от дълго време с него,
ни кара да се убедим, че в
тая незабравена и за мнози-
на още забулена история има
превес не толкова сензация-
та, колкото разгадката на ед-
на тъмна, неизяснена човеш-
ка трагедия…

Интересът към живота и
творчеството на Яворов е
всеобхватен и неспиращ. Той
все повече се увеличава и
ще продължава да същест-
вува, докато има у нас меч-
татели и идеалисти, пишещи,
и непишещи поети и мисли-

На 19 март изле-
зе романът "Жени в
слънчева светлина"
от Франсис Мейс. Ав-
торката е позната на
българските читате-
ли с книгите "Под не-
бето на Тоскана",
"Красивата Тоскана"
и "Всеки ден в Тос-
кана".

Написана на оби-
чайния за Франсис
Мейс богат и поети-
чен език, "Жени в
слънчева светлина" ще
достави истинско удо-
волствие на всички, ко-
ито обичат пътешест-
вията, добрата кухня
и красивата природа.
По романа ще бъде
заснет и филм.

Франсис Мейс е
известна поетеса, це-

Франсис Мейс разказва за
жени и позабравени страсти

световна война. Те са
оръжия, които всяка от
воюващите страни изпол-
зва, за да придобие сек-
ретна информация за
враговете си и да посее
хаос в тила им. Ще се
ориентирате в особенос-
тите на разузнавателни-
те служби на страните в
глобалния конфликт. Ще
проследите основните
събития от "тайната вой-
на" и ще се срещнете
както с редовите й вой-
ници - шпиони и агенти
под прикритие, така и с
нейните военачалници и
стратези в разузнавател-
ните централи. Ще нау-
чите за отношенията меж-

нител на изисканата кухня
и автор на пътеписи. Осо-
бено популярна става с кни-
гата си "Под небето на Тос-
кана", която още с излиза-
нето си се превръща в бес-
тселър и остава в класаци-
ите на "Ню Йорк Таймс" в
продължение на повече от
2 години. По нея е напра-
вен и едноименният филм
"Под небето на Тоскана" с
участието на номинираната
за "Оскар" актриса Даян
Лейн. Книгите й са преве-
дени на повече от 40 езика.

Франсис Мейс е авторка
и на пътническите мемоари
"Една година в света", илюст-
рираните справочници "В Тос-
кана" и "Отнесете Тоскана
вкъщи", както и на пет сти-
хосбирки. Неслучайно я на-
ричат "барда на Тоскана".

 Издателска къща
"Хермес"

ду разузнавател-
ните служби на
съюзническите
държави, варира-
щи от сътрудни-
чество и взаимо-
помощ до конф-
ликти, недоверие
и дори взаимно
шпиониране.

Книгата опис-
ва както прочути
личности като
Валтер Шелен-
берг, Рихард Зор-
ге и Алън Дълес,
така и незаслу-
жено забравени
герои от света на
шпионажа. Ще се
запознаете с ге-

ниите в разбиването на
кодове от "Блечли Парк",
но също и с техните нем-
ски противници, които
имат собствени триум-
фи, както и с невероят-
ната шпионска мрежа на
Съветския съюз. Това е
история, която на мо-
менти удивително напом-
ня филмите за Джеймс
Бонд, но с нотка на тра-
гизъм, защото провалът,
страданието и смъртта
в нея са напълно реал-
ни. Съчетаваща в себе
си висша политика и чо-
вешка драма, книгата се
смята за най-добрата ис-
тория на "тайната вой-
на", писана някога.

На теорията на привър-
заността и на актьорската
техника е посветено новото
заглавие на издателство "Из-
ток-Запад" - "Стабилна осно-
ва" на Джон Боулби.

Идеите на Боулби са би-
ли новаторски и доста ос-
порвани през миналия век.
Днес обаче теорията за при-
вързаността и нейните при-
ложения в практиката са ос-
новополагащи в работата на
психолозите, психиатрите и
социалните работници, анга-
жирани както с проблемите
на детското развитие и пси-
хично здраве, така и с отго-
ворното родителство. Книга-
та е полезна за всички, кои-
то осъзнават, че емоционал-
ната привързаност е онази
стабилна основа, върху коя-
то градим своето щастие.

Джон Боулби 1907-1990 е
английски психиатър и пси-
хоаналитик, основател на но-

Теорията на Джон Боулби
и любовта към децата

во направление в психологи-
ята на развитието, който пръв
описва поведението на мал-
ки деца, изоставени от роди-
телите. Отглеждани от соци-
ални институции, те изоста-
ват в развитието си в срав-
нение с връстниците.

ИК "Жанет 45" и "Фото-
синтезис" представиха "При-
казки от високосната година"
от Иглика Дионисиева. На 19
март във PhotoSyntesis - мяс-
то за фотография, хора и
идеи, бул. "Васил Левски" 57
- София.

Авторските приказки на
Иглика Дионисиева са еднов-
ременно монументални и
крехки. Гласът на писателка-
та ги извайва от древен ка-
мък, но после ги оставя да
се разсипят като месечина,
да изтънеят и да забият блес-
тящите си остриета в обър-
каното ни настояще. В тях
често липсва жадуваният ка-
тарзис и след последната ду-
ма остават отворени врати,
които понякога са рани. Това
са приказки за вземането,
за даването, за пречупване-
то, за преминаването.

"Приказките на Иглика не
са детски в общоприетия сми-

Иглика Дионисиева ни
връща към вечното

съл. Те израстват от това,
което е останало незасегна-
то въпреки опустошителното
пресищане. Връщат ни неп-
реднамерено и безизкусно
към устоите на забравения и
сбутан в ъгъла морал."

Христина МИРЧЕВА

тели - докато го-
ри у българина
Прометеевият
огън."

Михаил
Кремен
Кремен е бъл-

гарски писател -
белетрист и ме-
моарист, литера-
турен критик, из-
вестен най-вече
като автор на ме-
моарно-докумен-
талната книга
"Романът на Яво-
ров". Участник в
Балканските вой-
ни.  Негови раз-
кази и статии са
отпечатани в спи-
санията "Мисъл",
"Демократически
преглед", "Ново
общество", "Съв-
ременник".
Изд. "Колибри"
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Две жени с името Теодо-
ра са свързани с последния
велик цар на Второто бъл-
гарско царство - цар Иван
Александър (1331-1371). След
неговото царуване България
е разделена между синовете
му от двете различни майки
с едно име - Иван Сраци-
мир и Иван Шишман, и дес-
пот Добротица.

Царица Теодора Бесараб
е дъщеря на влашкия вой-
вода от кумански произход
Иванко I Басараб. Омъж-
ва се за Иван Александър,
когато той все още е дес-
пот в Ловеч и не е още ко-
ронясан за цар. Когато то-
ва става през 1331 г., тя
става българска царица.
Близо 20 години двамата
царуват в Търновград, като
тя била справедлива и доб-
ра владетелка.

Но пред взора на царя
се появява младата еврейка
Сара - тя е кръстена така
от летописците, и той е зав-
ладян от нея. След доста
време ухажване и търсене
на начини български вла-
детел да се ожени за бедна
еврейка, бракът на цар Иван
Александър с царицата е
разтрогнат и Теодора е про-

Две царици с име Теодора озаряват
живота на Иван Александър

кудена в манастир, като при-
ема името Теофана по име-
то на византийска императ-
рица. Там тя завършва жи-
вота си.

Междувременно бракът
между Сара и Иван Алексан-
дър е сключен през 1349 г.
Сара приема името на пред-
шественичката си - царица,
уважавана от народа си, за
да спечели благоволението
му и да може царският двор
да смекчи скандала. Става
и православна християнка.
Сара-Теодора също се оказ-
ва добра владетелка - тя по-
вела борба срещу ересите,
които вече имали многоб-
ройни последователи. Съ-
действала за обновяването
на манастири и църкви. В
Бориловия синодик за нея
пише:

"...На Теодора, благочес-
тивата царица на великия
цар Иван Александър, коя-
то бе от еврейски род, при-
ела след това светото кръ-
щение и запазила цяла бла-
гочестивата си вяра, обно-
вителка на много църкви,
въздигнала различни ма-
настири, майка на великия
цар Иван Шишман, вечна
памет..."

Страната обаче е изпра-
вена пред увеличаващата се
заплаха от страна на осман-
ските турци, от размирици
в съседните си земи, от вът-
решни междуособици и ерес.
Остава отворен въпросът за
престолонаследието.

До този момент наслед-
ник ставал първородният
син на владетеля, т. е. Иван
Срацимир, но Сара-Теодо-
ра намерила условност във
византийското наследстве-
но право, според която нас-
ледник е този син, който е
роден, когато владетелят е
коронясан като такъв, т. е.
нейният син Иван Шиш-
ман, т. нар "багренороден"
син.

Иван Срацимир остава в
областите край Видин, Дес-
потица владее Добруджа, а
цар Иван Шишман остава
последният цар, при който
пада столицата Търновград.
Той избягва от града и се
укрива в силната крепост
Никопол, а Патриарх Евти-
мий успява да удържи гра-
да обсаден 3 месеца, преди
окончателно да падне под
османска власт и така Вто-
рото българско царство да
загине - 17 юли 1393 г.

В Лондонското четвероевангелие са запазени ликовете на
последното царско семейство на Асеневци - Иван Алексан-
дър, Сара-Теодора и двамата престолонаследници - Иван

Срацимир и Иван Шишман.

Любопитен пример за силна жена в историята
е царицата куманка, съпруга на царете Калоян и
Борил. Писателката Фани Попова-Мутафова й из-
мисля името Целгуба, каквото няма между куман-
ските имена. Тя се е казвала Анна, после като
монахиня приема името Анисия. Спомената е в
Бориловия синодик, създаден при нейния втори
съпруг цар Бо-
рил. Тя е от ку-
манска династия,
която властва по
течението на
Днепър и това е
много важен
брак, защото га-
рантира най-се-
риозният съюз-
ник на Асеневци
- куманите. Раз-
бира се, била е
покръстена.

Нейната из-
вестност е свър-
зана с един слух,
който се е комен-
тирал в европей-
ските дворове.
Разказвало се е,
че тя се влюбила
в император Балдуин I и му предложила да избя-
гат заедно в Константинопол, докато той бил е
плен на мъжа й. Императорът й отказал. След
това тя от ревност го компрометирала пред цар
Калоян, който пък го убил и заповядал да се мъл-
чи за случая. Интересна е историята на дъщерите
му. Белослава станала сръбска кралица. Когато
нейният мъж, Стефан Владислав, е свален от прес-
тола, се наложило семейството да избяга в Дуб-
ровник. Според някои сведения новият сръбски
крал е искал уверение от Дубровник, че няма да
позволят на кралица Белослава да го свали от
престола. Той се е опасявал повече от кралицата,
българската принцеса, отколкото от краля.

Елена, другата дъщеря на цар Иван Асен ІІ,
става никейска византийска императрица. Има све-
дения, че баща й се опитал да разтрогне брака й,
но тя му се противопоставила.

Столицата на Бъл-
гария Преслав про-
цъфтява по време на
управлението на цар
Симеон Велики. Прев-
ръща се в религиозен
и културен център.

Докато води всички
военни кампании, Си-
меон успява да създаде
в българската държава
условия, при които кул-
турата и най-вече ли-
тературата да превър-
нат България в духовен
център на Европа.

Политиката на Си-
меон е продължение на
започнатото от баща
му дело. В Преславска-
та и Охридската кни-
жовна школа са пока-
нени учени и писате-
ли. Самият цар е сред
личностите, движещи
възхода на българска-
та култура. Симеонови-
ят Златен век се свърз-
ва със създаването на
първите оригинални
български богословски
и светски литературни
произведения, като
"Шестоднев" на Йоан
Екзарх, "Азбучна мо-
литва" и "Проглас към
Евангелието" на Конс-
тантин Преславски, "За
буквите" на Черноризец
Храбър.

Личният принос на
царя към този разцвет
на литературата е въз-
хваляван от съвремен-
ниците, например в
сборника "Златоструй"
и в Симеоновия сбор-
ник, към който самият
цар пише едно прило-
жение.

Цар Симеон и Златния век на българската култураНепокорната куманка
и цар Калоян

Строителството на
църкви, манастирски
комплекси и самият
царски дворец в Прес-
лав са само външната
демонстрация на могъ-
ществото на държава-
та, която преживява
своето върхово терито-
риално разширение и
духовен разцвет.

Победите на Симе-
он на бойното поле му
позволяват да укрепи
международния автори-
тет на България. Оста-
вя след себе си могъща
държава, простираща се
от Карпатите до Бело-
морието и от Черно до
Адриатическо море.

он I остава в българс-
ката история с прозви-
щето "Велики", а уп-
равлението му е опре-
деляно като "Златен
век" заради територи-
алното разширение, до
което довежда Бълга-
рия поради културния
разцвет на страната.

Симеон Велики
умира на 27 май 927
година в двореца в
Преслав. Предполага
се, че е повален от ин-
фаркт. На трона го нас-
ледява синът му Петър
I, който започва управ-
лението си под регент-
ството на вуйчо си Ге-
орги Сурсувул.

Въпреки почти непре-
къснатите войни с Ви-
зантия, властта вътре в
държавата е силна и то-
ва позволява да се про-
вежда стабилна вътреш-
на политика, на база на
която е постигнато по-
литическо, религиозно
и културно обединение
на българите.

Многобройните
войни, които Симеон
води, в крайна сметка
изтощават България,
и при наследниците на
Петър I тя вече не е в
състояние да се проти-
вопостави на по-бога-
тата Византия. Неза-
висимо от това Симе-
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Не знам вашето село как е, но нашето е разполо-
жено на двата бряга на една река. Някога тя течеше
буйна и голяма, но сега коритото й е пълно с пясък и
през лятото пресъхва. Само тук-там по гората оста-
ват малки вирове. По реката нагоре има път, който
води за общинската гора. На едно място пътят се
раздвоява като панталон - единият крачол води за
участъка, разрешен за сечене, а другият - за забране-
ната гора. На кръстопътя има круша, а под крушата
разгърден седи и дялка с ножче една клечка Пеньо -
горският. Пеньо е отскоро на служба. Преди него бе-
ше Дели Станчо, а още по-рано - оня черният - не му
помня името.

Зазорява се. Отдолу, откъм село, се задава голям
керван, съпровождан от кучи лай и от дрезгавия глас
на помощника. "Наши хора" - казва си под нос Пеньо
и става, посреща ги, пожелава им добър път и керва-
нът завива по пътя за забранената гора. Помощни-
кът му подава тютюн, а Тинко Сербезът успява да му
втикне в пояса бардуче с ракия. Керванът като голяма
гъсеница потъва в усойната на забранената гора. Пе-
ньо се протяга лениво, бърка в пояса и дига бардуче-
то към устата си. Слънцето надниква през чукара и
лизва мустака му като малко котенце. Отдолу заскри-
буцват пак коли и след малко пристига нов керван:
бившият кмет, зет му, Дели Станчо и други двама
още от опозицията. Пеньо ги посреща строг и мълча-
лив, проверява позволителните им и те поемат към
участъка на разрешената гора. След това откъм село
се дига пушилка от селските говеда. Минават те, ми-
нава свинарят, минава и куц Петко с магарето - нас-
тава пак тишина. Слънцето, отскочило над чукара,
гледа вторачено. Прежуря. Пеньо се почесва по вра-
та, свива нова цигара и се чуди накъде да тръгне.
Вчера ходи в лещака да види дали са узрели лешни-
ците, предния ден си пече кукуруз на Стайков дол при
кладенчето. Да легне да спи, рано е още, не му се и
яде. Да беше дошла поне вдовицата Стана да скубе
боб на Мандрата: отгде измисли това пране днес!

Пеньо се навежда, взема чантата и пушката си и
тръгва бавно под сенките край реката. "Служба - мис-
ли си из пътя той, - проста работа!" Така си и знаеше
от по-рано - най-лесно е човек да е чиновник. Поло-
вин час работа и после цял ден почивка. А може и хич
да се не работи. След два-три дни ще заобиколи гра-
ничната линия на гората и пак ще вземе някой и друг
лев от контрабандистите. Пустите му другоселци -
научени и всякой си носи в пояса каквото трябва! И
не им взема по много - според материала. Ако краде
греди - толкова лева, ако е на?плати - толкова, ако
пък е дърва - пак таксата се знае. Жена му се страху-
ва, че щял да се научи лесничеят и щял да го уволни
- смее ли? Залудо ли е тичал по изборите? Тъй ли
лесно се уволнява наш човек? Не знае ли той кой
раздава сега службите?

А бившият кмет с другите от опозицията нека се
потят да търсят дърва по голия участък. Хак им е!
Малко ли са лапали преди? Нека се помъчат малко,
па после ще има частична амнистия. Ей Дели Стан-
чо и другите преди него къщи си направиха, без брад-
ви да са хванали. По-рано нямаха един лев да разва-
лят на човека, а сега и парици си имат скътани. Да
му докарат по две-три кола материал - и тях ще пусне
в забранената. Само че в празничен ден - никой да не
види… Имал си къща, а синът му няма ли да порас-
не! И знае ли се колко ще властват техните? Кой
горски стражар досега е останал без къща? Че щяла
да се изсече гората, че общинските приходи пресъх-
нали, той ли ще мисли за това! Две години да може
само да седи на служба, па ако ще, и дърво по земята
да не остане!… Само той ли е такъв? Преди да дойдат
на власт, само шест души бяха верни хора на парти-
ята, а я ги виж сега колко се намъкнаха с помощника
в забранената гора! Кога не е било така? Всякога в
разрешения участък влизат пет-шест души, а в забра-
нената - цялото село.

Потънал в мисли, неусетно Пеньо горският стига
до Раков вир, сваля чантата, опира пушката до дър-
вото, сяда на един камък, съблича се и бавно се
потопява в хладката вода. Наоколо - безкрайна горс-
ка тишина. Една голяма зелена муха само се завър-
тва около главата му, но като съглежда пушката под
дървото, бръмва тревожно и се изгубва из усойната…

Не знам вашето село как е, но нашето е разполо-
жено на двата бряга на една река. Тя някога течеше
голяма и буйна, а сега няма и жаби где да се разхла-
дят. Само нагоре, по гората, тук-там има останали
вирове, гдето се къпят горските стражари.

В данъчната декларация
написах:

"Слава на Аллах и Не-
говия пророк Мохамед!
Всичко ми опростиха..."

  

Невъзможността да се
открият македонски моне-
ти от Средновековието до-
казва, че още тогава в Ско-
пие са използвали кредит-
ни карти!

  

- Кажи ми какъв си и
аз ще ти кажа кой ти е
гадже.

- Аз съм милионер.
- Аз съм ти гадже...

  

Към държавен служител
в края на работния ден:

- Изглеждаш много из-
морен... Сигурно си попад-
нал на трудна кръстосло-
вица.

  

Само български оли-
гарх, търсен от Интерпол,
може да се скрие в къщата
на българска мутра, също
търсена от Интерпол.

  

На сбора на село:
- Ще тропнем ли по ед-

но оро с тия от читалище-
то?

- А, само срещу касов
бон!

Анекдоти

Анатолий СТАНКУЛОВ
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ВЪПРОС: За кой град каз-
ваме, че там са най-краси-
вите българки?

ОТГОВОР: Дубай.
ВЪПРОС: Третата бъл-

гарска държава се води офи-
циално независима от?

ОТГОВОР: Здравия разум.
ВЪПРОС: Обичайната за-

куска на децата в България
включва 3 основни състав-
ки, можете ли да ги избро-
ите?

ОТГОВОР: Дюнери, цига-
ри и двулитровка бира.

ВЪПРОС: 90% от тежка-
та индустрия в България се
състои от фирми, извърш-
ващи?

ОТГОВОР: Ремонт на ре-
монта.

ВЪПРОС: Най-популяр-
ният научен сайт на бъл-

гарски език се казва?
ОТГОВОР: бг-мама.
ВЪПРОС: Според насто-

ящата ни конституция
всеки министър има право
да...?

ОТГОВОР: Назначи лю-
бовница в министерството си.

ВЪПРОС: За кой популя-
рен спорт е пример първен-
ството "Първа лига"?

ОТГОВОР: Джогинг.
Въпрос: Кой български

град е дал най-много све-
товноизвестни музикан-
ти?

ОТГОВОР: Чикаго.
ВЪПРОС: Българите

държат да са на три море-
та, можете ли да ги изб-
роите?

ОТГОВОР: Сен Тропе,
Малдивите и Гърция.

Из тест за придобиване
на българско гражданство:
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Джулиян Мур: Любовта
не е даденост

В холивудския свят
браковете и връзките
идват и си отиват
буквално за секунди.
Когато някой актьор
каже "да", обикновено
не е последното му
вричане във вечна
вярност или поне
такава е тенденцията.

Джулиан Мур и
режисьорът Барт
Фройндлих са изклю-
чение от правилото.
Двамата са женени
от 16 години и лю-
бовта им продължава
да расте. "Чист
късмет", биха казали
много хора. Но
Джулиан е категорич-
на, че в любовта
нещата не са толкова
прости, колкото се
представят по фил-
мите. Тя изисква

отдаденост и жертви.
Актрисата сподели
пред списание People
някои неща по този
въпрос:

"Странно е, че у
хората има този
наратив да смятат, че
само за работата,
образованието и
усъвършенстването си
трябва да се трудят, а
в любовта нещата се
случват от само себе
си. Просто срещаш
някого и това е то.
Но така става само в
романтичните коме-
дии. В реалния живот
любовта изисква да се
грижиш за нея, да
инвестираш в нея, да
й отделяш от времето
си. Тя не е даденост.
Когато открием човека
за нас, ние трябва да

даваме. Това е лю-
бов", казва 58-годиш-
ната Джулиан.

Мур и Барт склю-
чиха брак през 2003
г., след като се срещ-
наха на снимачната
площадка още през
1996 г. Тя е споделяла
и преди, че началото
на отношенията им е
било неочаквано, но
те са се развили и
сега имат години от
спомени и преживява-
ния.

Имат две деца:
Кейлъб - на 21 годи-
ни, и Лив - на 16
години. Сега, когато
Джулиан има две
пораснали деца и
дългогодишен брак
зад гърба си, животът
й не би могъл да бъде
по-хубав: "Постоянно

си мисля, че ние
наистина успяхме,
щом сме заедно и сме
щастливи!"

Мур се радва на
признанието на
критиката и публиката
през първите години
на XXI век. Има
номинации за "Оскар"
за ролите й в "Буги
нощи", "Краят на
аферата", "Далеч от
рая" и "Часовете".
Имаше успех с "Голе-
мият Лебовски",
"Магнолия" и "Хани-
бал". За "Смяна на
играта" грабва "Зла-
тен глобус" и "Еми".
Включително "Оскар"
и "Златен глобус" за
невероятно си пре-
въплъщение в болна-
та от алцхаймер
Алис.

"Европейският музикален
фестивал" откри деветнаде-
сетото си издание с концерт
и изложба, посветени на
Панчо Владигеров. Фору-
мът, организиран от аген-
ция "Кантус Фирмус", ще
представи 13 събития в Со-
фия от март до юни. Три от
тях са посветени на 120-а-
та годишнина от рождение-
то на "патриарха" на бъл-
гарската музика Панчо Вла-
дигеров. Концертът на 21
март, с който се откри фес-
тивалът, е част от 90-ия
юбилеен сезон на една от
водещите институции в кул-
турния живот на България -
Софийската филхармония.
"Владигеров превръща в му-
зика всичко, до което се

„Европейският музикален фестивал“ се откри с концерт
и изложба, посветени на Панчо Владигеров

март преди 120 години, ни
е оставил огромно твор-
ческо наследство в различ-
ни жанрове. Три от негови-
те композиции прозвучаха
на 21 март в зала "Бълга-
рия" - емблематичните "Ев-
рейска поема", "Диверти-
менто" за голям симфони-
чен оркестър и виртуозни-
ят Концерт за цигулка и ор-
кестър №1 със солист -
именития наш цигулар Ма-
рио Хосен. На пулта пред
музикантите от Софийска-
та филхармония застана ма-
естро Георги Димитров.

"Владигеров в европейс-
кия музикален калейдоскоп
на ХХ век - посоки, връзки,
отражения" - така е озагла-
вена изложбата, на къщата

музей "Панчо Владигеров" в
София за откриването на
"Европейския музикален
фестивал 2019". Експозици-
ята е опит да се представи
творецът в контекста на му-
зикалното изкуство и тра-
диции на миналия век, в об-
кръжението на най-ярките
имена от световната музи-
кална култура - Рихард
Щраус, Бела Барток, Дмит-
рий Шостакович, Бруно
Валтер, Херберт фон Кара-
ян, Евгений Светланов,
Алексис Вайсенберг, Бро-
нислав Хуберман, Давид Ой-
страх, интелектуалния елит
на Европа през миналия век.
Посетителите в зала "Бъл-
гария" могат да разгледат
изложбата до 31 март.

Мариус Куркински е таз-
годишният носител на награ-
дата, учредена през 2018 г.
от фондацията "Проф. Кри-
кор Азарян", която се връч-
ва за ярко постижение в те-
атралното изкуство. Награж-
даването е част от инициа-
тивите, с които всяка годи-
на Националният дворец на
културата (НДК) отбелязва
рождението на големия ре-
жисьор, съобщиха от НДК.

Отличието бе връчено на
сцената на Театър "Азарян"
от актьора Димитър Мари-
нов, който е част от актьор-
ския състав на "Зелената
книга", получил "Оскар" за
най-добър филм през тази
година.

Димитър Маринов, както
и Мариус Куркински са сред

допре. Няма симфоничен ор-
кестър, няма прославен ди-
ригент, който да не се е по-
чувствал изкусен да вклю-
чи в своя репертоар ком-

позиции на Панчо Владиге-
ров", казва за него поетът
Николай Лилиев.

"Патриархът" на българ-
ската музика, роден на 13

Мариус Куркински получи
наградата „Крикор Азарян“

учениците на проф. Крикор
Азарян, които с обич и прек-
лонение си спомнят за ра-
ботата и безценните уроци,
научени от него. Куркински
сподели, че след изпълне-
нието на тези големи актьо-
ри, които прекрасно са иг-
рали, тук, в центъра на теа-
търа, който носи името "Аза-
рян", няма право да каже ни-
що друго освен: "Професо-
ре, смирено благодаря!".

Освен връчването на наг-
радата публиката видя и
уникалния спектакъл "Чехов
х 3", създаден специално за
85-годишнината на режисьо-
ра. Заглавието е свързано
със знаменитата трилогия
по Антон П. Чехов, която
проф. Крикор Азарян е ре-
ализирал.

Проф. Крикор Азарян
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Пролетта е перфект-
ният сезон за посещение
на Източните Родопи,
всичко е така свежо и
зелено. Два изключител-
но интересни културни
обекта, превърнали се в
забележителности и на
Свиленград, са гробница-
та Мезек, която принадле-
жи към едно от най-
монументалните съоръже-
ния от този тип, открити
в земите на древна Тра-
кия, както и крепостта.

Гробницата представ-
лява внушително съоръ-
жение, ориентирано в
посока изток-запад. Тя е
изградена от големи,
добре обработени камен-
ни блокове. Градежът е на
"суха зидария", без хоро-
сан. Блоковете за свърза-
ни помежду си с железни
и дъбови скоби. Общата
й дължина е 29.95 м.
Дромосът, или коридорът,
е дълъг 20,65 м, широк
1,55 м и висок 2,40 - 2,60
м. От него последовател-
но се влиза в две камери
- преддверия с правоъгъ-
лен план, след които
следва кръгла камера с
кошеровиден купол.
Гробницата е използвана
многократно, броят на
извършените погребения
е не по-малък от 4.
Погребани са били предс-
тавители на тракийската
аристокрация. В нея са
открити много предмети
от злато, сребро, бронз,
желязо, стъкло, фаянс и
глина. Датират се от IV -
III в. пр. Хр.

На запад над с. Мезек,
се издигат и руините на
една от най-добре запазе-
ните средновековни
крепости по нашите земи.

Една от най-добре запазените
крепости е край Мезек

Крепостта е имала функ-
ции на гранична страже-
ва крепост. Охранявала е
територии между реките
Марица и Арда. Намира
се в покрайнините на
село Мезек, на 6 км
югозападно от Свиленг-
рад и само на 1 км от
гръцката граница. Стени-
те и ограждат площ от
около 6,5 декара с форма
на неправилен четириъ-
гълник с размери 110/60
м. изградени от ломен
камък, споен с бял хоро-
сан. Отвън са прошарени
с два четириредови пояса
от тухли.

Отбраната на крепост-
та е подсилена с девет
кули, пет от които разпо-
ложени на южната стена
- най-уязвимата. Постро-
яването на крепостта се
отнася към края на XI и
началото на XII век,
вероятно по време на
управлението на Алексий
І Комнин.

Укреплението е използ-
вано до падането на
района под османска
власт. Крепостта е изпъл-
нявала функциите на
замък или е била пред-
назначена за постоянно
пребиваване на гарнизон
и неговите командири.
Разрушена е значително
около 1900 г., когато от
стените й са взети камъ-
ни за строежа на турските
казарми в Свиленград.

На това място е кипял
интензивен живот. Разк-
рити са няколко зърнох-
ранилища с овъглено
жито, където се пазели
хранителите припаси.
Многобройни са намере-
ните железни върхове на
стрели, шпори и конски

Едно от най-мистичните места в
България е толкова загадъчно и е обви-
то от такива легенди, че може да се
сравнява само с Туин Пийкс. Намира се
на юг - на 60 км от Хасково.

Ако България беше известна с красо-
тите си, филми като "Игра на тронове"
и "Междузвездни войни" задължително
щяха да се снимат точно тук. Има нещо
извънземно или поне фентъзи в тези
чудни скали, издълбани от незнаен
древен народ - може би траките, а може
би още по-древни наши предци.

Човек може да си представи много
неща, като се загледа. Учените виждат
стари крепости, по-непосветените посети-
тели оприличават камъните на животни.

Едно е сигурно - не е само природа,
намесвала се е и човешка ръка. Как са
обработвали преди хилядолетия канари-

през 1878 г. по силата на
Берлинския договор то
остава в пределите на
Турция. През 1913 г.
Букурещкият договор
връща Мезек на Бълга-
рия.

Туристическата пътека
от селото до връх Шейно-
вец води любителите на
природата и историята до
мястото, където през 1912
г. започва Балканската
война.

Ночево е мистично
като Туин Пийкс

те, това остава истинска загадка. Мяс-
тото е уникално, защото е посветено на
любовта между дете и родител, описана
като мита за Едип при античните гърци
и превърната от психологията в комп-
лекс, е издигната в култ на това място.

Цялата идея при издълбаването на
трапецовидните ниши на скалното
светилище е за подчертаването на
пещерите утроби, посветени на богиня-
та - Великата богиня майка на траките.
Затова до пещерите утроби е издигнат
скален къс, който някои оприличават на
фалос, какъвто има и при Старосел.

Скалният комплекс, останал да се
помни с турското си име Пармаклъ кая
се състои от две високи скали с издъл-
бани в тях трапецовидни ниши, между
които е разположена пещера - утроба,
дълбока над 10 метра.

подкови, свидетелстващи
за всекидневието на
войниците от гарнизона.
Каменни мелници, метал-
ни инструменти и други
подобни предмети пък
разказват за бита на
обикновеното население.

Крепостта е обявена за
народна старина и архи-
тектурно-строителен
паметник от Античността
и Средновековието. През
1963 г. и през 1973 г. са

провеждани реставраци-
онни и консервационни
дейности, както и през
2007 г.

Освен гледка към
селото и околностите, при
ясно време от кулите се
открива панорама към
Бяло море.

Името на с. Мезек е
документирано за първи
път в османските регист-
ри от 1582 г. След Осво-
бождението на България
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"Невски проспект" е
главната пътна артерия
на Санкт Петербург. Той е
планиран в началото на
XVIII век като част от
главния път от Москва до
Новгород и до наши дни е
една от най-атрактивните
архитектурни дестинации
в града.

Една от най-забележи-
телните сгради на прос-
пекта безспорно е Домът
на книгата на "Невски"
28, която някога е била
офис на легендарната
компания за шевни ма-
шини "Сингер".

През 1902 г. Singer
придобива имот на ъгъла
на "Невски проспект" и
Грибоедовия канал, на
който решава да построи
главния офис на фирмата
в Русия. По онова време
американската компания
се разраства бързо както в
страната си, така и в
чужбина. Реално Руската
империя се явява един от
големите й пазари. Ди-
зайнът на небостъргача е
иновативен, а компанията
"Сингер" не пести средст-
ва за седалището си в
Петербург. Първоначално
сградата е планирана като
11-етажна, но това нару-
шавало императорския
указ, който ограничавал
височината на сградите до
23,5 метра.

И ето че самият импе-
ратор Николай II дал
разрешението си да се
построи сградата на
"Сингер" с височина 7
етажа - над разрешения
стандарт.  Архитектът
Павел Сузор решил сгра-
дата в стил арт нуво и на

Лично император Николай II дава
съгласието си за построяване на
7-етажната сграда

върха й построява кула от
стомана и стъкло с огро-
мен глобус и американс-
кия герб.

По време на Първата
световна война в забеле-
жителната сграда се
помещавали съвместно
американското консулство
и частната Търговска
банка на Санкт Петербург.

В съветско време пък
сградата става Дом на
книгата. Днес там е
разположена най-голяма-
та книжарница в Санкт
Петербург, както и едно
литературно кафене.
Двата горни етажа пък са
приютили водещата

През 30-те години на
миналия век в тази сграда
са работили С. Маршак,
К. Чуковски и други
знаменити литературни
дейци.

1917 година сградата е
национализирана и пър-
воначално в нея се наста-
няват различни книжар-
ници, издателства и
редакции.

Уникалната сграда

Шевна машина "Сингер"

Исак Сингер

социална мрежа на Русия
"В Контакте". Любопитно
е кой е основателят на
компанията "Сингер"
Исак Сингер е син на
немски емигранти, роден
в Ню Йорк.

По тази причина е
смятан за американец. Той
не е изобретател на
шевната машина, но
неговата заслуга е в това,
че от тромавите машини
до него, изискващи учас-
тието на няколко механи-
ци, създал олекотена
машина за един човек,

удобна за шиене и в
домашни условия. Най-
любопитното е, че Сингер
осъществил изобретението
си за... 10 дни през 1851
г.  В края на 1858 г. -
само 7 години по-късно,
за него вече работели 4
завода, които продавали
по 3 хиляди шевни маши-
ни годишно. Компанията
"Сингер" започнала стре-
мително да се разраства.

В Русия се установява
през 1860 г. и създава
акционерното дружество
Компания "Сингер" в
Русия. Именно във връзка
с това възникнала и
идеята за построяването
на знаменитата сграда на
"Невски проспект".

След революцията от

Регионалният историчес-
ки музей - София предста-
вя изложбата "Да бъде бла-
гословен хлябът и живо-
тът". Тя включва експона-
ти от колекцията на Анто-
нио Василев. Официално-
то откриване бе на 21 март
в Музея на пл. "Бански" 1.

Тематиката на временна-
та експозиция е обвързана
с православното християн-
ство. Съкровените човеш-
ки вярвания са онагледени
чрез показваната за първи
път най-голяма колекция от
печати за просфора и до-
машни обредни хлябове.

В изложбата са включе-
ни също йерусалимии ,
щампи и икони. Всички
представени експонати са
използвани както в храма,

Изложба: Да бъде благословен хлябът и животът
така и в дома през втората
половина на XVIII - сре-
дата на XX век.

Печатите за просфора и
домашни обредни хлябове
са изработени от различни
материали: дърво, мрамор,
алабастър, бронз. Употре-
бяват се за благославяне на
хляба в храма, както и за
домашни обреди и обичаи.

Друг акцент в експози-
цията са йерусалимиите -
изображения върху платно,
щампите - отпечатъци вър-
ху хартия, и иконите, из-
ползвани в бита. Те идват
от светите места, най-чес-
то в резултат на поклонни-
чески пътувания. Впослед-
ствие, попадайки в дома,
йерусалимиите се излагат в
най-хубавата стая, а щам-

пите, заедно с иконите - в
домашния иконостас, и са
обект на особена почит.

Изложбата включва съ-
пътстващи събития под
надслов "Колекционерство,
изкуство и религиозна фи-
лософия".

За участие са поканени
български учени, студенти
от СУ "Св. Климент Охрид-
ски" и Националната худо-
жествена академия, учени-
ци от НУИИ "Илия Пет-
ров", НГПИ "Св. Лука",
НГДЕК "Св. Константин -
Кирил Философ".

"Да бъде благословен
хлябът и животът" се откри
непосредствено преди голе-
мия християнски празник
Благовещение (21 март) и
ще продължи до 30 юни.

Историята на знаменития
Дом на „Сингер“ в Санкт Петербург
Историята на знаменития
Дом на „Сингер“ в Санкт Петербург
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Водена от проблемни
"елити", страдната ни
нация три десетилетия
върви по грешен път
ограбена икономически,
смазана духовно, мигри-
раща, старееща и умира-
ща. В цяла Европа пък
пословични за българите
са квалификациите: "най-
бедни", "най-болни" и с
"най-ниска продължител-
ност на живота", а за
страната - "най-корумпи-
рана", "единствена, в
която мафията си има
държава" и т. н.

Преживели зимата,
закичени с бяло-червена
мартенска надежда, пак
си казахме нашенското:
"Пролет пукна, ние - не!".
Днес не само трезвомо-
мислещите българи и
опозицията, но дори
упоената с власт и пари
управляваща камарила
виждаме пропуканата
сграда на институционал-
ния билдинг Народно
събрание на фирма
"Борисов - 1, 2 и 3": една
трета от парламентарни-
те кресла на БСП близо
месец пустеят с тенден-
ция за "Воля"-ескалация;
ГЕРБ от доста време

Äèàãíîçàòà íà âëàñòòà å
„îñòðà ïðàâíà íåäîñòàòú÷íîñò“

вече в коалиция с
"(Об)Разединени патрио-
ти"; присъстващото аd
hoc (по случай) ДПС е
непредсказуемо даже с
днешна дата...

Двуглавият "Борисов-
Цветанов" политически
феномен вече е в тежък
цайтнот: предстоят клю-
чови избори за евроде-
путати и за местна власт
със заплаха от пореден
предсрочен парламента-
рен вот. Дни до старта
на баталията обаче

Ïîëîâèí÷àòèòå è õàîòè÷íè äåéñòâèÿ  íà óïðàâëÿâàùèòå  âúòðå â ðàìêèòå íà ïðîáëåìíà êîàëèöèÿ
âîäÿò ñòðàíàòà êúì  çàäúëáî÷àâàùà ñå ïîëèòè÷åñêà êðèçà ñ íåïðåäâèäèìè ñîöèàëíè êîíôëèêòè

те полагахме изпит по
латински език, а профе-
сорът по римско право
(то вече не се учи във
всички Юридически
факултети) Михаил Анд-
реев ни втълпяваше
своето недискотабилно
Dura lex, sed lex ("Лош
закон, но… закон"). Това
стародавно римско
правило май все още
отстъпва пред нашенско-
то кредо "Законо е
празна врата у поле" -
верую на куп парламен-

таристи от управляващо-
то мнозинство и техните
парламентарни партии. В
сила до възкресението
на чл. 1 от Живковата
конституция (за ръковод-
ната роля на БКП) оста-
ва твърде различният чл.
4, ал. 1 на Основния
закон: "България е пра-
вова държава. Тя се
управлява според Конс-
титуцията и законите на
страната".

Към днешна дата
диагнозата за парламен-
тарното мнозинство и
неговия кабинет е "остра
правна недостатъчност и
тежък институционален
колапс". Половинчатите и
хаотични действия на
управляващите вътре в
рамките на проблемна
коалиция водят страната
към задълбочаваща се
политическа криза с
непредвидими социални
конфликти. Масата за
преговори с договоре-
ности с парламентарната
и извънпарламентарната
опозиция - няма алтерна-
тива!

Проф. д-р по право
Александър ДИМИТРОВ

липсва окончателно
завършен Изборен ко-
декс. Но и при наличие
на титана-председател
на Правната комисия
Данаил Кирилов легали-
зацията на избори без
адекватна правна уредба
е пълен абсурд. В пос-
ледна сметка чака ги
фиаско като с ЦИК,
която независимо от
гаранцията "Кирилов"
остана стока с изтекъл
срок на годност.

Преди време юристи-

Ако се чудите защо
миналата седмица медии-
те гръмнаха за "голямото
разкритие" на прокурату-
рата за "престъпни схеми
за издаване на фалшиви
пенсии", ето коя е истин-
ската причина. Започва
масовото орязване на
пенсиите на хората, като
спират да им зачитат
годините с най-високите
трудови доходи. Обаче
целта на реформата била
"да се спрат измамите с
пенсионни документи". За
пореден път държавата
взима от най-бедните
вместо от богатите. Това

Íàêàæåòå æåðòâèòå!
Äàëè ïðîêóðîðñêàòà àêöèÿ
ñðåùó ôàëøèâèòå ïåíñèîíåðè
íå áåøå íà÷èí äà ñå îòêëîíè
âíèìàíèåòî îò ìàñîâîòî
îðÿçâàíå íà ïåíñèè?

е логиката на дясното
правителство, претъпкано
с "европейци" и "патрио-
ти". Да обобщим: чуете
ли, че прокуратурата е
направила някой голям
"удар" и е разкрила
някакво "източване на
държавата", очаквайте
същия фонд, който уж се
източва, да ОРЕЖЕ
правата на нуждаещите
се. Така стана и с ТЕЛК-
овете. Докато ни залива-
ха с фалшиви новини за
фалшиви ТЕЛК-ове, уж
разкрити от прокуратура-
та, всъщност орязаха
ТЕЛК-овете на огромен

процент инвалиди, като
спряха да им зачитат
съпътстващите болести, а
само основната.

Направо ме е страх да
мисля какво ще е следва-
щото "голямо престъпле-
ние за източване на
държавата", което проку-

ратурата ще разкрие.
След пенсиите и инвали-
дите ред е да резнат и
здравеопазването. Ще
вземат да уличат някого в
източване на Здравната
каса (такива да искаш), а
после ще отнемат я
денталната помощ, я

лечението на онкоболни-
те. Защото така се борят
престъпленията в тази
държава - наказват се не
извършителите, а жертви-
те им.

Даниела ПЕНКОВА
От "Клуб 24 май"
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Ðèñóíêà íà
Ïèêàñî îòèâà íà
òúðã â Ïàðèæ

Рядка рисунка на Пи-
касо - "Изпълнителка на
флейта и легнало голо
тяло", от 1932 г., се из-
лага на търг в Париж на
28 март от "Кристис".
Рисунката не се е поя-
вявала на пазара за
произведения на изкус-
твото и е собственост на
"Музея за модерно из-
куство" в Ню Йорк. На-
рисувана е с перо и ки-
тайски туш и е оценена
между 250 хиляди и 350
хиляди евро. Приходите
от търга ще бъдат пре-
доставени на фонда на
музея.

"Изпълнителка на
флейта и легнало голо
тяло" е сред поредица
рисунки с китайски туш,
които разкриват увлече-
нието на Пикасо по Ма-
ри-Терез Валтер, негова-
та приятелка от 1927 до
1935 г. и майка на дъще-
ря им Мая Видмайер-Пи-
касо.

"Когато срещнах Ма-
ри-Терез, си дадох смет-
ка, че пред мен е оно-
ва, за което винаги съм
мечтал", доверил навре-
мето Пикасо. ç :

Íàêðàòêî

Линдзи Лоън иска да е
Малката русалка
Актрисата Линдзи Лоън
се предложи за ролята
на Ариел в предстоящата
игрална версия на
"Малката русалка". От
"Дисни" официално
потвърдиха, че ще
снимат такъв филм.

Много фенове в социал-
ните мрежи определиха
именно Лоън като
перфектния избор за
Ариел.

Изложба в Исперих
пренася в света на
приказките
Изложбата в Етнографс-
ката къща в Исперих е
дело на педагога Жанина
Йорданова и е открита
по повод Международния
ден на приказката.
В отделни кътове са
разположени Пипи
Дългото чорапче, Маша
и Мечока, Хензел и
Гретел, Котаракът в
чизми, Трите прасенца,
Косе Босе, героите от
Дядо и ряпа и емблема-
тичната Баба Марта.
Детските книги остават в
сърцата не само с
невероятните истории, в
които ни въвличат, но и
заради ценните уроци,
които ни дават.

Ìåæäóíàðîäíèÿò ôåñòèâàë ppIANISSIMO
ïðèâëè÷à ñâåòîâíè ìóçèêàíòè

ХХII издание на Между-
народния фестивал за
съвременна клавирна
музика ppIANISSIMO
започва днес в 19.00 ч. в
Първо студио на Българс-
кото национално радио.
Програмата на фестивала
включва десет концерта и
редица съпътстващи твор-
ческо-образователни
събития с участието на
изтъкнати музиканти от
Армения, Германия, Гърция,
Ирландия, Испания, Люк-
сембург, Малта, Холандия,
Швейцария, Япония и
България.

В първия фестивален
уикенд на фокус е музика-
та от Средиземноморието
и отвъд Атлантика. Със

Îðèñèÿòà - Äèìèòúð è Íèêîëà Êàçàêîâè" - íåïîêàçâàíè òâîðáè
íà èçâåñòíèòå õóäîæíèöè

своя мултимедиен пърфор-
манс малтийската изпълни-
телка Триша Доун Уилямс,
ще представи произведе-
ния за пиано и електрони-
ка предимно на композито-
ри от Малта и Америка.

Константинос Дестунис
от Гърция предлага клавир-
на панорама на гръцката
музика на XX век. София
Меликян от Армения/
Испания ще ни запознае с
творчеството на ярко
изявени жени композитор-
ки главно от Испания и
Латинска Америка.

Вторият фестивален
уикенд ще ни срещне със
световноизвестния японски
пианист Котаро Фукума,
който има рецитали в

София и Пловдив с участи-
ето на българския вокален
ансамбъл DAI MONTI VERDI
с диригент Северин Васи-
лев. Те са част от програ-
мата на "Европейска
столица на културата -
Пловдив 2019" и включват
световни премиери на
специално написани ком-
позиции от Сомей Сато,
Япония и Албена Петрович
Врачанска, Люксембург.

Успешната българска
пианистка Маргарита
Илиева ще изсвири кла-
вирни сонати от последни-
те десетилетия, включител-
но и специално композира-
ни на нея. Концертът на
Стефка Перифанова от
Швейцария е с участието

на БориславаТанева -
пиано, Здравка Атанасова -
маримба, и Доротея Димит-
рова - маримба. Той ще
разкрие творческите
връзки между клавирните
светове на различни
композитори.

Третият фестивален
уикенд привлича с камер-
ното музициране. Флейтист
номер едно на престижния
холандски оркестър Кон-
цертгебау - Керстен Мак-
кол, заедно с изтъкнатата
пианистка Камелия Мила-
динова ще изпълнят творби
за флейта и пиано от
последните няколко десети-
летия, включително и
специално написана за тях
пиеса от Георги Арнаудов. ç

Част от дарението на
двамата братя за музея в
град Трявна за първи път
се представя пред публика.
Откриването бе на 21-ви в
галерия "КО-ОП" - ул. "Янко
Сакъзов" 17, София. Неиз-
лагани досега картини на
българския художник Дими-
тър Казаков-Нерон и дър-
вени пластики на неговия
брат Никола Казаков са под
знака на "Орисията - Дими-
тър и Никола Казакови". То-
ва е втората изложба от ци-
къла "Нерониада", в която
се представя дарението на
двамата братя за музея
"Старото школо" в Трявна.
Включените творби са от
фонда на музея и не са би-
ли излагани досега. За пър-
ви път се показват и лич-

ните дневници на Димитър
Казаков-Нерон, водени при
престоя му в Трявна. Дими-
тър Казаков работи в об-
ластта на маслената живо-
пис, акварела, литография-
та, монотипията, смесени-
те техники. В "Славейково-
то школо", в близост до ар-
хитектурния ансамбъл на
площад "Капитан Дядо Ни-
кола" в балканския град
Трявна е подредена най-го-
лямата експозиция от даре-
ни през декември 1985 г.
картини и скулптури на два-
мата български художници
- братята Казакови. От нея
в галерия "КО-ОП" са подб-
рани 22 пластики на Нико-
ла Казаков и 27 картини на
Димитър Казаков. Може да
се види до 10 април. ç Картина на Димитър Казаков

Êóáàíñêèÿò
êàçàøêè õîð
èäâà ó íàñ

Най-старият музикално-
танцов ансамбъл на Русия
- световноизвестният Ку-
бански казашки хор, ще
направи първото си турне
в България. От 18 до 22
юни легендарните казаци
ще пеят в пет български
града: 18 юни в София, 19
юни - Велико Търново, 20
юни - Варна, 21 юни - Бур-

гас, 22 юни - Пловдив.
Кубанският казашки хор

е основан в Екатеринодар -
днешен Краснодар, преди
207 години. В определен сми-
съл той е истински истори-
чески паметник. Ансамбълът
пази, развива и пренася
през вековете богатите пев-
чески и танцови традиции на
Кубанския край. В неговия
репертоар се съхраняват над
4 хиляди произведения от
различни епохи.

Изпълняват се най-попу-
лярните казашки руски и ук-
раински песни и танци. Те
са отражение на вековна-

та история на една велика
патриотична общност - ка-
заците. Повечето от текс-
товете са за себеотрицани-
ето и жертвоготовността на
казака в името на отечест-
вото, за връзката на война
с верния му кон, за любов-
та към родината. В състава
на ансамбъла са над 100 ду-
ши - певци, танцьори и му-
зиканти. Художествен ръко-
водител и главен диригент
на хора е народният артист
на Русия, Украйна, репуб-
ликите Абхазия, Адигея и Ка-
рачево-Черкезия, проф.
Виктор Захарченко. ç
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Британската министър-
председателка Тереза Мей
каза в Брюксел на европей-
ските лидери, че ще поиска
от тях кратко отлагане на
Брекзит - до 30 юни, преда-
де Ройтерс.

Най-важното е да сме
наясно, че Брекзит е ре-
шение на британския на-
род и сега е време бри-
танският парламент да из-
пълни резултата от рефе-
рендума, добави Мей.

Междувременно над 700
000 души подписаха вече пе-
тиция, поместена на интер-
нет сайта на британския пар-
ламент, с искане правителс-
твото в Лондон да оттегли
заявлението си за излизане
от ЕС и да всеме реение да
остане в блока.

Само за няколко минути
петицията събра хиляди под-
писи, след като Тереза Мей
направи телевизионно обръ-
щение. Тя упрекна законода-
телите, че не са успели да

Полетите
на американски бомбардировачи
Б-52, които могат да носят
ядрени оръжия, над неутралните
води на Балтийско море в
близост до границите на Русия
създават напрежение в региона,
заяви говорителят на Кремъл
Дмитрий Песков. Руското
министерство на отбраната
заяви вчера, че изтребители Су-
27 са били изпратени да
прехванат бомбардировач Б-52,
след като той е започнал да се
приближава до границите на
Русия. След като бомбардирова-
чът променил посоката на
полета си, изтребителите се
върнали в базата си.
Външните министри
на Турция и Гърция Мевлют
Чавушоглу и Йоргос Катрунгалос
се срещнаха вчера в турския
средиземноморски град Анталия.
Чавушоглу, който говори на
съвместна пресконференция с
Катрунгалос, заяви, че начални-
ците на генералните щабове на
Турция и Гърция може да се
срещнат скоро в рамките на
усилията за изграждане на
доверие между двете страни. По
време на срещата Чавушоглу и
Катрунгалос обсъдиха проблеми-
те около разделения о. Кипър и
експлоатацията на газови
находища в Източното Среди-
земноморие.
Гръцките депутати
одобриха поправка, позволява-
ща на кандидатите за предстоя-
щите евроизбори да запазят
местата си в гръцкия парламент.
Поправката позволява на
правителството да запази
крехкото си мнозинство. Двама
независими депутати, подкрепя-
щи премиера Алексис Ципрас, се
очаква да се кандидатират за
европейските избори на 26 май,
но оттеглянето им от парламента
би могло да доведе до падане на
правителството.
Апелативната камара
на Международния остатъчен
механизъм в Хага увеличи в
сряда присъдата на бившия
президент на босненската
Република Сръбска Радован
Караджич от 40 години на
доживотен затвор. Апелативната
камара се съгласи с прокурату-
рата, че присъдата от 40 години
затвор е неадекватна с оглед на
тежестта на престъпленията, в
които е обвинен Караджич.
Политическата асамблея
на Европейската народна партия
(ЕНП) реши да замрази членст-
вото на унгарската ФИДЕС на
премиера Виктор Орбан.
Решението означава, че партията
на Орбан повече няма да
участва в събранията на ЕНП,
няма да има право нито на
изявления, нито на глас, нито да
предлага личности за каквито и
да е постове.

Íàêðàòêî

:

Активисти демонстрират пред сградата на Европейската комисия в Брюксел с маски, изобразяващи Ангела
Меркел и Тереза Мей. Идната седмица ЕС ще свика среща на върха, за да предложи удължаване на срока за
Брекзит, съчетано със строги условия за Великобритания, като например провеждане на друг референдум.

Ãåðìàíèÿ è
Èñïàíèÿ ñà
ñúãëàñíè äà

óäúëæàò ñðîêà
ñ 3 ìåñåöà

Над 300 американски
войници пристигнаха
вчера в Германия от

базата си в Тексас, за да
участват в първото учение

в рамките на новата
стратегия за бързо

предислоциране на войски
от САЩ в Европа.

Стратегията цели да
укрепи силите на НАТО

срещу Русия. Войниците
от Втора танкова бригадна
група към Първа танкова
дивизия, базирана във

Форт Блис, са последната
група от 1500-те амери-
кански войници, пристиг-

нали тази седмица със
самолети в Берлин. Оттам
те потегляха към Полша
за съвместни маневри с

полската армия.

Íàïàäàòåëÿò îò Êðàéñò÷úð÷ å áèë è â Àâñòðèÿ ìèíàëàòà åñåí
Разследване на авст-

рийското министерство на
вътрешните работи е пока-
зало, че нападателят сре-
щу двете джамии в Нова
Зеландия - австралиецът
Брентън Тарант , е бил в
Австрия след посещението
си в Унгария през есента
на миналата година, пре-
даде ТАСС, като цитира го-
ворителя на ведомството
Кристоф Пфалц.

Австрийският в."Стан-
дард" пише, че на страни-
цата във Фейсбук на на-
падателя от Крайстчърч,

преди тя да бъде блокира-
на, е имало снимки от Ви-
ена, Залцбург и Инсбрук.
Заради разкритията за
престой на нападателя в
Австрия австрийските де-
путати ще проведат в края
на март специално засе-
дание, на което ще изслу-
шат ръководителите на во-
дещите ведомства по си-
гурността за евентуална
австрийска следа в дейст-
вията на престъпника.

Австрийското радио
О-1 съобщи, че Унгарският
център за борба с терориз-

Òåðåçà Ìåé èñêà îò åâðîëèäåðèòå
îòëàãàíå íà Áðåêçèò - äî 30 þíè

Снимки Пресфото БТА

Активистката срещу
корупцията Зузана
Чапутова ще спечели над
60 на сто от гласовете на
втория тур от президентс-
ките избори в Словакия
на 30 март, сочат
резултатите от социологи-
ческо проучване на
агенция "Медиан",
огласени вчера. На
първия тур миналия
уикенд Чапутова спечели
убедителна победа с 40,6
% от гласовете, значител-
но изпреварвайки
кандидата на управлява-
щите Марош Шефчович,
понастоящем еврокоми-
сар, който получи 18,7 %.

ма е изяснил, Тарант на 26
ноември м. г. е пристигнал
на железопътната гара в
Будапеща с влак от Румъ-
ния, а после е отпътувал
за Австрия.

Всички 50 жертви на
стрелбата в Крайстчърч бя-
ха идентифицирани, съобщи
новозеландската полиция.
Същевременно премиерка-
та Джасинда Ардърн заяви,
че Нова Зеландия въвежда
забрана за продажбата на
всякакъв вид автомати и по-
луавтоматични огнестрелни
оръжия. ç

се споразумеят по стратегия
за Брекзит, и призова пар-
ламента да направи оконча-
телен избор. Крайно време
е да вземем решение", каза
Мей на британците и доба-
ви: "аз съм на ваша страна".

Същевременно герман-
ската канцлерка Ангела
Меркел обяви, че лидери-
те на страните от ЕС могат
да одобрят кратко отлага-
не на Брекзит.

"Можем да се съгласим
на кратко отлагане в слу-

чай, че то ще бъде послед-
вано от положителен вот в
британския парламент на
сделката за Брекзит", каза
Меркел пред германските
депутати.

Тя допълни, че ако това
не стане на срещата на вър-
ха на ЕС в Брюксел, започ-
нала вчера и продължаваща
днес, то ще е необходимо
свикване на още една евро-
пейска среща на върха.

Меркел подчерта, че тя
ще направи всичко възмож-

но, за да се избегне вариан-
тът Брекзит без сделка. Гер-
манското правителство пред-
вижда въвеждане на мерки,
които спешно да влязат в
действие в случай на Брек-
зит без сделка.

Испанският външен ми-
нистър Жозеп Борел също
заяви, че Мадрид няма ни-
що против да се отложи из-
лизането на Великобрита-
ния от ЕС, ако това ще по-
могне да се избегне хаоти-
чен Брекзит. ç
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Адвокатът на мъжа,
похитил и подпалил в
сряда в Милано автобус с
51 италиански ученици,
каза, че клиентът му е
обяснил по време на
разпитите, че е искал да
направи нещо впечатля-
ващо, за да привлече
вниманието върху после-
диците от миграционните
политики, предаде АФП.
По-рано мъжът е качил в
ЮТюб видео, за да обяс-
ни действията си и да
призове Африка към бунт.

Шофьорът на автобу-
са, 47-годишен италианс-
ки гражданин от сенегал-
ски произход, беше
идентифициран още в
сряда като Усейну Си.
Той бе задържан по
обвинения за взимане на
заложници, планиране на
масово убийство и пре-
дизвикване на пожар с
утежняващо вината
обстоятелство "терори-
зъм". Според прокурора
на Милано Франческо
Греко е истинско чудо, че
не се е стигнало до
масово убийство и кара-
бинерите са успели да
спрат навреме автобуса

47-ãîäèøíèÿò øîôüîð Óñåéíó Ñè
çàïëàøèë äåöàòà, ÷å íèêîé íÿìà
äà èçëåçå æèâ îò àâòîáóñà

Спасители докарват с лодки бедстващи хора от района на мозамбикския град Бейра, който преди 4 дни
беше 90 процента разрушен от циклона Идай. Комуникациите в района и достъпът до някои населени

места са изцяло прекъснати.

Ученическият автобус е напълно изгорял. Бързите действия на карабинерите и полицаите, които успели да
счупят стъклата и да извадят изпадналите в шок деца, предотвратена голяма трагедия. Дванайсетина деца и

двама възрастни били откарани в болница.

Ïðàâèòåëñòâîòî íà Íèêàðàãóà ùå îñâîáîäè
âñè÷êè îïîçèöèîíåðè îò çàòâîðà

Няколко хиляди привърженици на опозицията се събраха вчера пред
сградата на албанския парламент, призовавайки за оставка на

правителството и предсрочни избори. Митингът е част от водените
от десноцентристката Демократическа партия протести на опозиция-
та, която миналия месец обвини правителството на Еди Рама, че е

корумпирано и свързано с организираната престъпност.

Правителството на Ни-
карагуа обяви, че до 90 дни
ще освободи всички нами-
ращи се в затвора опози-
ционери, за да започне от-
ново диалогът с опозици-
ята, предаде АП.

Пускането на свобода
на повече от 700 демонст-
ранти бе основното иска-
не на опозицията, за да бъ-
дат продължени прегово-
рите с правителството на
президента Даниел Орте-

Ïîõèòèòåëÿò íà èòàëèàíñêèòå ó÷åíèöè
èñêàë äà ïðèçîâå Àôðèêà êúì áóíò

Снимки Интернет/Пресфото БТА

га. Пратеникът на папата
в Никарагуа и представи-
тел на Организацията на
американските държави
заявиха, че преговорите
ще продължат.

По данни на правоза-
щитни организации от ап-
рил миналата година най-
малко 325 души са били
убити в Никарагуа по вре-
ме на антиправителствени-
те демонстрации или при
свързано с тях насилие. ç

На среща между лидери-
те на Израел, Кипър и Гър-
ция в Ерусалим бе обсъден
проектът за Източносреди-
земноморски тръбопровод,
предаде ДПА. Израел пла-
нира от 2025 г. да доставя
газ в Европа с помощта на
дълъг 2100 км тръбопровод,
наречен Източносредизем-
номорски тръбопровод. Иде-
ята е да се доставя газ от
находищата в близост до
бреговете на Израел до Ита-
лия, като се минава през Ки-
пър и Гърция.

Това бе шестата среща
между лидерите на Израел,
Кипър и Гърция, към които

Èçðàåë, Ãúðöèÿ è Êèïúð îáñúäèõà ïðîåêòà
çà Èçòî÷íîñðåäèçåìíîìîðñêè òðúáîïðîâîä

се присъедини американски-
ят държавен секретар Майк
Помпейо, който е на обикол-
ка в региона. "Започнахме то-
зи проект преди няколко го-
дини, а сега той се разви и
превърна в едно от най-доб-
рите сътрудничества в све-
та", заяви израелският пре-
миер Бенямин Нетаняху в на-
чалото на срещата. Прези-
дентът на Кипър Никос Анас-
тасиадис изрази неизменна-
та подкрепа на Кипър за то-
ва надеждно и солидно сът-
рудничество, което има за
цел да донесе сигурност, ста-
билност и благоденствие на
"неспокойния ни регион".

Гръцкият премиер Алексис
Ципрас изтъкна, че проектът
цели създаването на сигур-
на и надеждна мрежа за дос-
тавяне на енергийни ресур-
си от Източното Средизем-
номорие за Европа.

Очаква се тръбопрово-
дът да струва 6 млрд. ев-
ро.Тръбата ще пресича Сре-
диземно море до о. Крит,
от там ще преминава през
Егейско море до Пелопонес
и ще стига до областта
Епир, Западна Гърция. Го-
дишно ще се транзитират
16 млрд. куб. метра приро-
ден газ от находището "Ле-
виатан" край Израел. ç

и да извадят всички деца
от него. Според Алберто
Нобили, ръководител на
звеното за борба с теро-
ризма в Милано, напада-
телят действал като "вълк
единак", но не е имал
връзки с радикалния
ислямизъм. Действията на
шофьора на училищния
автобус са били предна-
мерени. Той е подготвял
атаката от няколко дни и
е искал целият свят да
говори за нея. Нападате-
лят е бил женен за итали-
анка, но се е развел. Той
имал две деца тийнейджъ-
ри от брака си.

Отвличането на авто-
буса с учениците стана в
сряда преди обед. 51
ученици от гимназията в
Крема пътували заедно с
трима възрастни придру-
жители за спортна проя-
ва. Внезапно шофьорът
сменил посоката и се
отправил по магистралата
към миланското летище
Линате. Заложническата
криза продължила около
40 минути. Мъжът предуп-
редил пътниците в автобу-
са, че никой няма да
излезе жив от него,

разказват няколко деца.
После той им взел мобил-
ните телефони и поискал
от придружителите да
вържат децата с електри-
чески кабел. Мъжът носел
и бидон с бензин и за-
палка и заплашвал деца-
та, че ако мръднат, ще ги
залее с бензина и ще ги
подпали. Не спирал да
повтаря, че има толкова
много хора, които про-
дължавали да умират в

Африка и че вината за
това е на италианските
вицепремиери Матео
Салвини и Луиджи ди
Майо, разказва една от
ученичките в автобуса. Тя
допълва, че шофьорът е
изливал бензин на земя-
та, докато шофирал и
твърди, че той е размах-
вал пистолет и нож.

Според прокурора
Греко шофьорът е блъснал
автобуса в кола, в която е

имало мъж и дете, които
избягали, преди колата им
да се подпали. 13-годишно
момче от автобуса, което
успяло да вземе паднал
на земята, мобилен теле-
фон на свое другарче и
да се обади на полицията.
Униформените направили
пътни блокади, но шофьо-
рът преминал през първа-
та. После обаче бил
заставен от три полицейс-
ки коли да спре. ç
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Настоящият волейболен
шампион на България
Нефтохимик (Бургас)
тръгна с чиста победа в
плейофите на Суперлига-
та. Момчетата на треньо-
ра Николай Желязков се
наложиха категорично у
дома над Левски с 3:0
гейма в мач №1 от 1/4-
финалите, игран в Бургас.

Нов страхотен мач за
Нефтохимик изигра Нико-
лай Учиков, който беше
над всички с 22 точки за
победата. За "сините"
Гордън Люцканов и Сми-
лен Мляков завършиха
съответно с 12 и 11 точки.

Старши треньорът на
Левски Владимир Николов
обясни, че възпитаниците
му не са успели да неут-
рализират действията на
Николай Учиков и го
поздрави за силния мач,
който изнесе в Бургас.
"Днес не успяхме да
лимитираме Учиков. Той
направи страхотен мач.
Реши може би 10 или 11
тежки ситуации. Учиков
изигра този двубой, като
голям играч, какъвто е.

Íåôòîõèìèê çàïî÷íà ïëåéîôèòå
ñ ÷èñòà ïîáåäà íàä Ëåâñêè
За жалост, не
успяхме да
неутрализираме
Николай Учиков,
анализира
наставникът на
"сините" Владо
Николов

Станимир Стоилов, който за
последно водеше националния
отбор на Казахстан, е вариант
за треньор на турския Фенер-
бахче, съобщава БЛИЦ. "Фене-
рите" в момента са в нечувана
криза. Намират се на фатално-
то 13-о място и са само на
четири точки от зоната на из-
падащите. В момента начело на
истанбулския гранд е Ерсун
Янал, но раздялата му с клуба
е на 100 процента сигурна.

Поздравления, за което",
започна Николов пред
"Диема Спорт 2".

"Не е толкова лесно да
спреш играч от класата
на Учиков. Моите претен-
ции към волейболистите
ми бяха, защото се бяхме
разбрали какво да пра-
вим, а не го правихме.
Много пъти имахме изгра-
ден добре блок пред
Учиков, а той успяваше.
Ние и днес имахме по-
добро посрещане от
Нефтохимик, но не успях-
ме да се възползваме от
това. Посрещането е само
първата част. Тук трябва
да се отдаде заслуженото,

че и Жоро Братоев напра-
ви силен мач. Успя да
извлече максимума",
допълни специалистът.

"В общи линии съм
доста доволен от играта.
Показахме добър волейбол
в трите гейма. В първия
загубихме на 2 точки,
втория поведохме, но не
успяхме да задържим
аванса си. В третия имах-
ме момент на разконцент-
риране и загубихме две-
три топки от ясни ситуа-
ции, но като цяло съм
доволен от играта. Тя е
близка до това, което
можем", завърши Владо
Николов.

Така бургазлии поведо-
ха с 1-0 победи в плейоф-
ната серия. Играе се до 2
успеха от 3 мача. Втората
среща между двата тима
е в събота (23 март) от
18,30 часа в зала "Христо
Ботев" в София.

Волейболистите на
ЦСКА победиха Пирин
(Разлог) с 3:0 гейма в
друга 1/4-финалната
среща от Суперлигата за
мъже, която се игра в
столичната зала "Васил
Симов". Вторият двубой е
на 23 март от 18 часа в
Разлог.

Отборът на Добруджа
07 (Добрич) започна с
драматична победа в 1/4-
финалната си серия в
Суперлигата на България.
Възпитаниците на Пламен
Христов се наложиха
много трудно като дома-
кини над Монтана с 3:2
гейма в среща №1 от
серията. Вторият мач
между двата тима е в
събота от 18,30 часа в
Монтана.

Победителят в редов-
ния сезон в Суперлигата
на България Хебър (Па-
зарджик) тръгна без
проблеми в плейофите на
първенството. Момчетата
на треньора Атанас Пет-
ров се наложиха у дома
над Дунав (Русе) с 3:0
гейма  в мач №1 от 1/4-
финалите. Втората среща
между двата тима е днес
от 18 часа в Русе.ç

Легендата на българския фут-
бол Христо Стоичков отново до-
каза, че се радва на популяр-
ност сред големите спортисти.
Две от най-известни имена в све-
товния тенис бяха на среща с
Камата преди началото на тур-
нира в Маями. Стоичков се срещ-
на с олимпийския шампион на
двойки от Пекин 2008 и носител
на три титли от Големия шлем

Îëèìïèéñêè øàìïèîí íà
êðàêà ïðè Õðèñòî Ñòîè÷êîâ

Ìúðè Ñòîèëîâ
âàðèàíò çà
Ôåíåðáàõ÷å

32-годишният Николай Учиков беше в основата на успеха на Нефтохимик

Стан Вавринка и с новата надеж-
да на руския тенис Карен Хача-
нов. Сред присъстващите беше
и президентът на Българската фе-
дерация по тенис Стефан Цвет-
ков.

Носителят на "Златната топ-
ка" за 1994 година се похвали
за срещата на официалния си
профил в Инстаграм, като пусна
и снимка заедно с тенисистите.ç

Стотици фенове на Челси под-
готвят бойкот на тима. Причина-
та е недоволство срещу мени-
джъра Маурицио Сари. Според
"Дейли мейл" повече от 400 при-
върженици на "сините", които
притежават сезонни карти, са
обявили местата си за свободни
за предстоящото лондонско дер-
би с Уест Хям на 8 април.

Около 700 души пък прода-
ват пропуските си за гостуване-
то на Бърнли на 22 април. Други
фенове са предупредили, че не

Ôåíîâåòå íà ×åëñè èñêàò
óâîëíåíèåòî íà Ìàóðèöèî Ñàðè

планират да посещават мачове-
те до края на сезона. Според тях
такъв бойкот ще насочи внима-
нието на клубната управа към не-
доволството на привържениците
на тима срещу работата на ме-
ниджъра Маурицио Сари и в
крайна сметка ще се стигне до
уволнението на италианския спе-
циалист.

Челси е на три точки от чет-
въртото място във Висшата лига,
а освен това е на четвъртфина-
лите на Лига Европа.ç

Бившият хърватски национал
Игор Тудор се завърна начело на
Удинезе. 40-годишният специа-
лист заменя Давиде Никола, кой-
то се задържа на поста само че-
тири месеца.

Това ще бъде втори престой
на Тудор като треньор на "зебри-

Áèâø òðåíüîð íà Áåðáàòîâ ñå çàâúðíà â Ñåðèÿ "À"

те". Той беше начело на тима от
Удине преди година, но тогава
се задържа само за четири ма-
ча.

Както е известно, Игор Тудор
беше наставник на Димитър Бер-
батов в гръцкия ПАОК през се-
зон 2015/2016. През кариерата

си е бил треньор още на Хайдук
(Сплит), Карабюкспор и Галата-
сарай.

Удинезе се намира в трудно
положение в Серия "А". "Зебри-
те" са на 16-о място в класира-
нето и само на една точка пред
зоната на изпадащите.ç

Игор Тудор и Димитър Бербатов имаха противоречиви взаимоотношения по време на съвместния им престой
в гръцкия ПАОК

Въпросът е кой ще седне на
горещия стол. Вариантите са ня-
колко, сред тях има доста из-
вестни имена в европейския
футбол. В списъка на шефове-
те на Фенербахче обаче фигу-
рира и името на Станимир Сто-
илов, който е с отлична тре-
ньорска визитка. Мъри започ-
на възхода си в Левски, извеж-
дайки го до четвъртфинал за Ку-
пата на УЕФА и влизане в гру-
пите на Шампионската лига
през 2006 година. Най-големи-
те си успехи Мъри постигна в
Астана (Казахстан), където спе-
чели четири титли, една купа и
една Суперкупа на страната. Под
негово ръководство Астана учас-
тва веднъж в групите на Шам-
пионската лига и два пъти в те-
зи на Лига Европа.ç

Станимир Стоилов
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„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß00.25 Новини (п)
00.40 Актуално от деня (п)
01.10 „България се събужда“ (п)
04.00 „Студио Икономика“ (п)
05.00 „Следобед с БСТВ“ (п)
07.30 „България се събужда“ с водещ Сто-

ил Рошкев
10.30 Новини
10.50 „Сянката на Елена“, сериал, 47 еп. (п)
11.40 Документален филм
12.10 „Холивудски знаменитости“: Куин Ла-

тифа (п)
12.30 Новини
13.00 „Следобед с БСТВ“ с  Елена Пенчуко-

ва
15.30 Новини
15.40 „Сянката на Елена“, сериал, 48 еп.
16:30 Любимите български филми: „Манев-

ри на петия етаж“ (п) (1985 г.)
режисьор Петър Василев,  в ролите
Стефан Данаилов, Велко Кънев, Ан-
тон Радичев, Васил Стойчев, Иван
Григоров, Мария Стефанова, Анета
Сотирова, Мария Статулова, Искра
Радева и др. Трима колеги започват
тайно съревнование по пътя към Да-
лечния изток, където всичко красиво,
мъдро и полезно е... японско, освен
начинът, по който ще стигнат до там…

18.10 „Холивудски знаменитости“: Робърт
Дауни Джуниър

18.30 Новини – централна емисия
19.00 „В обектива“ с водещ Валерия Касиян
20.00 Актуално от деня с водещ Велизар

Енчев
20.30 Любимите български филми: „Обич“

(1972 г.) режисьор Людмил Стайков,
ролите Виолета Донева, Невена Ко-
канова, Стефан Данаилов, Банко Бан-
ков, Николай Бинев, Иван Кондов,
Катя Динева, Андрей Чапразов и др.
Има такова чувство - по-силно от
страстта, по-предано от верността и
трайно като вечността. Безусловната
обич към човека е любов извън
представите на обществото…

22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: „Папа Хемингуей в

Куба“  (2015 г.), Канада, САЩ режи-
сьор Боб Яри, в ролите Ейдриън
Спаркс, Джовани Рибизи, Джоли Ри-
чардсън, Джеймс Римар и др. Журна-
листът Ед Майерс тръгва на служебна
мисия в Куба с намерението да се
срещне със своя идол Ърнест Хемин-
гуей. Писателят, скрит зад оградата
на частния си имот, пие, приема
гости, ходи на риболов, докато ку-
бинската революция е в разгара си…

00.10 Новини – късна емисия (п)

ÁÍÒ 1

05.30 Още от деня п/
06.00 Сутрешен блок
08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ
09.45 100% будни
10.45 Спортисимо /п/
11.15 Туберколозата: Митове и реалност -

документален филм
12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории - предаване на соци-

ална тематика с водеща Ирен Леви
15.00 Предаване за хора с увреден слух
15.15 Гимназия "Черна дупка" - тв филм
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Какво ще се случи - док. филм /4

епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно - кулинарно

предаване с водеща Катерина Евро
17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо - спортно-развлекател-

но предаване
18.00 По света и у нас
18.20 Студио Футбол
19.00 УЕФА Европейски квалификации:

България - Черна гора - пряко преда-
ване от Националния стадион "Васил
Левски"

21.30 По света и у нас
22.15 Спортни новини
22.30 Нощни птици - вечерно токшоу
23.30 Жълто куче - тв филм /България,

2012 г./, режисьор Мария Николова,
в ролите: Стефан Щерев, Красимир
Доков, Силвия Петкова, Савако Мори

00.10 УЕФА Европейски квалификации об-
зор

00.40 Всекидневие - игрален филм /САЩ,
2010 г./, в ролите: Лийв Шрайбър,
Хелън Хънт, Карла Гуджино и др. (16)

02.15 Култура.БГ /п/
03.15 100% будни /п/
04.20 Дойче веле: Шифт
04.35 Туристически маршрути

bTV

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

тие" - анимация, сериал, еп. 5
06.30 "Тази сутрин"
09.30 "Преди обед"
12.00 bTV Новините
12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Любов от втори опит" -

сериал, с. 2, еп. 54
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 4, еп. 71
16.00 Премиера: "Алиса в страната на лю-

бовта" - сериал, с. 3, еп. 55
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице"
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 12, еп. 96
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Майка" - сериал, еп. 38
21.00 Премиера: "Столичани в повече" -

сериал, с. 13, еп. 4
22.00 "Комиците и приятели" - с. 13, еп. 12
22.30 "Шоуто на Слави"
23.30 bTV Новините
00.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 5, еп. 8
01.00 "Вечно твоя" - сериал, еп. 67, 68
01.50 bTV Новините /п./
02.20 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ с. 12, еп. 73

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" /п./ - сериал, с. 3, еп. 1
06.00 Анимационен блок Nickelodeon: "Кос-

тенурките Нинджа" /п./ - анимация, с.
3, еп. 3, 4

07.00 "Костенурките Нинджа" - анимация, с.
3, еп. 5, 6

08.00 "Монк" /п./ - сериал, с. 3, еп. 5
09.00 "Мъртва точка" /п./ - сериал, с. 3, еп. 1
10.00 "Супергърл" /п./ - сериал, с.2 еп.10
11.00 "Тежки престъпления" /п./ - сериал,

с. 5, еп. 16
12.00 "Кости" /п./ - сериал, с. 11, еп. 18
13.00 "Принцесата воин" - екшън, истори-

чески, биографичен (Монголия, САЩ,
2013), в ролите: Сукха Арюнбямба,
Цегмед Аюрзана, Батменд Бааст, От-
гонжаргал Давасурен и др.

15.00 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 6
16.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 2
17.00 "Кости" - сериал, с. 11, еп. 19
18.00 "Тежки престъпления" с. 5, еп. 17
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" -

сериал, с. 2, еп. 11
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стрелата" -

сериал, с. 6, еп. 18
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Транспортер" - екшън,

трилър (Франция, САЩ, 2002), в
ролите Джейсън Стейтъм, Шу Ки, Мат
Шулц, Франсоа Берлеан, Рик Янг

23.45 "Стрелата" /п./ - сериал, с. 6, еп. 18
00.45 "Супергърл" /п./ - сериал, с. 2, еп. 11
01.45 "Монк" /п./ - сериал, с. 3, еп. 6
02.45 "Кости" /п./ - сериал, с. 11, еп. 19
03.45 "Тежки престъпления" /п./ с. 5, еп. 17
04.45 "4х4" /п./ - автомобилно предаване,

с. 4, еп. 5

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 6,

еп. 17, 18

07.00 "По средата" /п./ - сериал
08.00 "Загадките на Лора" - сериал, с. 2,

еп. 4
09.00 "Шоуто на Слави" (2016)
10.00 "Г-н Майката на отбора" - комедия,

семеен (тв филм, САЩ, 2009), в
ролите: Джордж Лопес, Даниела Бо-
бадия, Джейн Линч, Джулия Бенсън

12.00 "Супермаркет" - сериал
13.00 "Теория за големия взрив" /п./ -

сериал
14.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал, с.

13, еп. 3
18.00 "Супермаркет" - сериал, с. 2, еп. 11,

12
19.00 "По средата" - сериал, с. 7, еп. 5, 6
20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 8, еп. 14
22.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 7,

еп. 15, 16
23.00 "Теория за големия взрив" - сериал,

с. 5, еп. 7, 8
00.00 "Г-н Майката на отбора" /п./
02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Загадките на Лора" /п./ - сериал
04.00 "Теория за големия взрив" /п./ -

сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 6, еп. 11, 12

08.15 "Пистолет, куфар и 3 смърдящи варе-
ла" - екшън, комедия (България, 2012),
режисьор Георги Костов, в ролите:
Асен Блатечки, Деян Донков, Ивайло
Захариев, Владислав Карамфилов,
Георги Кадурин, Златка Керемедчие-
ва, Йордан Данчев и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Фамилията" - сериал, еп. 1, 2
13.00 "Споделено" /п./ - драма, комедия,

романтичен (САЩ, 2013), в ролите:
Джеймс Гандолфини, Джулия Луис-
Драйфус, Катрин Кийнър, Бен Фал-
кон, Тони Колет и др.

14.45 "Бременна на 17" - трилър (тв филм,
Канада, 2016), в ролите: Джоуси
Бисет, Зоуи Де Гран Мезон, Рорк
Кричлоу, Рогън Кристофър и др.

16.30 "Перфектна майка" /п./ - психотри-
лър, драма (тв филм, САЩ, 2013), в
ролите: Хелън Слейтър, Мейгън Мар-
тин, Патрик Фабиан, Саманта Бейли

18.30 "Крадецът на книги" /п./ - драма,
военен (САЩ, Германия, 2013), ре-
жисьор Брайън Пърсивал, в ролите:
Софи Нелис, Джефри Ръш, Емили
Уотсън, Хайке Макач, Райнер Рай-
нерс и др.

21.00 "Робин Худ" - приключенски, екшън,
драма (САЩ, Великобритания, 2010),
режисьор Ридли Скот, в ролите: Ръ-
сел Кроу, Кейт Бланшет, Матю Мак-
фадън, Макс фон Сидов, Оскар Ай-
зък, Дани Хюстън, Айлийн Аткинс,
Марк Стронг, Леа Сейду и др.

23.45 "Информаторите" - трилър, кримина-
лен, драма (Германия, САЩ, 2008),
режисьор Грегор Джордан, в ролите:
Били Боб Торнтън, Ким Бейсингър,
Мики Рурк, Уинона Райдър, Амбър
Хърд, Рис Ифънс, Джон Фостър, Ос-
тин Никълс и др. [16]

01.45 "Конспираторът" - исторически, кри-

минален, драма (САЩ, 2010), режи-
сьор Робърт Редфорд, в ролите: Ро-
бин Райт, Джеймс Макавой, Том Уил-
кинсън, Евън Рейчъл Ууд, Кевин Клайн,
Дани Хюстън, Колъм Мийни и др.

04.15 "Киберестествено" /п./ - хорър, пси-
хотрилър (САЩ, 2014), режисьор Ле-
ван Габриадзе, в ролите: Хедър Соса-
ман, Матю Борър, Кортни Халверсън,
Шели Хениг и др. [16]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Кобра 11: Обади се!" - сериал /п/
06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, 2 сезон
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Златната

топка"
18.00 "Семейни войни" (премиера) - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Господин Х и морето" - сериал
21.00 "Кошмари в кухнята" (нов сезон)
22.00 "Съдби на кръстопът" (премиера)
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал
00.30 "Комисар Рекс" - сериал
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

Êèíî Íîâà

05.45 "Касъл" - сериал, сезон 6 /п/
06.40 "Убийства в Мидсъмър" - сериал
08.45 "Две майки, едно бебе" - романтична

комедия с уч. на Надя Бекер, Щефен
Грот, Аника Блендъл, Кристиане Крю-
гер, Диди Халерворден и др.

11.00 "Касъл" - сериал, сезон 6
12.00 "Смарагдовозелено" - фантастика с

уч. на Мария Ерих, Янис Нивюнер,
Лаура Берлин, Дженифър Лои, Жозе-
фин Пройс, Вероника Ферес, Флори-
ан Бартоломей, Катарина Тхалбах,
Руфъс Бек, Сандра Боргман и др.

14.20 "Спасяването на Линкълн" - автоби-
ографичен филм с уч. на Том Аман-
дес, Лий Коко, Пенелъпи Ан Милър,
Брус Дейвисън, Крийд Братън, Джош
Стамбърг и др.

16.30 "Заплащането" - трилър с уч. на Бен
Афлек, Ума Търман, Аарън Екхар, Пол
Джамати, Колм Феоре, Катрин Мо-
рис, Джо Мортън, Майкъл Хол /п/

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

сериал, сезон 8
21.00 "Тилт" - драма с уч. на Явор Бахаров,

Радина Кърджилова, Ованес Торо-
сян, Александър Сано, Ивайло Драги-
ев, Филип Аврамов, Георги Стайков,
Жорета Николова, Робърт Янакиев,
Георги Новаков, Александър Хеге-
дюш и др.

23.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 8, /п/

00.00 "Убийства в Мидсъмър" - сериал /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 22 март ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ПППППроменливо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 55

ВОДОРАВНО: "Нагоре с краката". "Базел". Рада-
мес. Нил. Пена. Икили. Нове. "Аник". Нол (Дитер).
Папарак. Вама. Ливада. "Отон". Щука. Етанал. Ма.
Шикан. Мотика. Вир. Дюма (Александър). Ивана. Цо-
на. Арак. Вар. "Катерин". Маша. Вароша. Алат. Соте.
Ивирон. Ла. ДАНОН. Панега. Лар. Кала. "Алина". Ба-
ка. Арон. КИС. Месонит. Мода. "Лодолета". Алан. Та-
ва. Икономова (Добрина).

ОТВЕСНО: Бабина душица. Одабела. Галоп. Ки-
рот (Ана). Тарасов (Виктор). Коз. Валак (Пеет). Не-
вен. Кода. Репери. Адара. Окано (Исао). Меле. Аве-
ню. "Ирина". "Или". Накат. Манов (Емил). Латек (Удо).
Акран. Дамар. Шипар. "То". РА. Ивано. АМАРА. Оман.
Радика. Атика. Онано. "Как". Молив. ШАНЕЛ. Дам.
Ламинат. "Кавал". Гикало (Николай). Тело. "Омана".
Алани. Ав (Евалд). Василена. Арата. Асана.

Днес сутринта минимални-
те температури ще бъдат от око-
ло 1 градус по високите запад-
ни полета до 6-7 градуса. Днев-
ните стойности ще бъдат от 12
до 17 градуса. В западната по-
ловина на страната ще бъде предимно слънчево, а на изток
облачността ще бъде променлива.

В събота ще се усили вятърът от запад и температурите в
западната част на Дунавската равнина и Тракия ще се повишат
и ще достигнат стойности до 19, 20 градуса. В източните райо-
ни и високите полета ще бъде малко по-хладно, от 13 до 16
градуса.

В неделя ще се усили вятърът от североизток и температу-
рите отново слабо ще се понижат.

bTV Cinema, "Робин Худ" - приключенски, с Ръсел Кроу, Кейт
Бланшет, Матю Макфадън, Макс фон Сидов, Оскар Айзък, Дани
Хюстън, Айлийн Аткинс, Марк Стронг, Леа Сейду и др., 21.00 ч.



СПОРТ24
     ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

22.03.2019

Леко възпаление на адукторите ме
извади от националния отбор,
разкри футболист №1 на България

Турски емисари са по
петите на капитана на
ЦСКА
Николай Бодуров. Няколко
елитни клуба от южната ни
съседка ще наблюдават
защитника поне пет пъти до
края на сезона. Интерес има и
към друг футболист на
"червените" - Божидар
Чорбаджийски, който е в
плановете и на тим от бивша
съветска република.
На неприятни сцени
станаха свидетели
феновете на тениса
по време на двубоя между
Миша Зверев и Никола Кун от
турнира в Маями. При
разиграване 19-годишният
австриец се срина по корем
на корта и започна да се
гърчи. Хората от щаба на Кун
бързо му оказаха помощ, a
срещата приключи със
служебна победа за Зверев
при 4:6, 7;5, 2:2.
Голямата звезда на
английския гранд
Манчестър Юнайтед
Пол Погба намекна за
евентуален трансфер в друг
голям колос. Най-скъпият
футболист в историята на
"червените дяволи" и световен
шампион с Франция от
миналото лято сподели, че за
всеки е мечта да играе в Реал
(Мадрид) под ръководството
на треньор като неговия
сънародник Зинедин Зидан.
Франция гостува на Молдова
днес, а три дни по-късно
приема Исландия в европейс-
ки квалификации.
Ръководството на
Барселона е готово
да предостави
основния стадион на клуба
"Камп Ноу", а не резервния
"Мини Естади" на женския
отбор за големите дербита с
Атлетико (Мадрид) и Реал
(Мадрид). Преди дни дамските
формации на "дюшекчиите" и
каталунците счупиха рекорда
за най-посещаван мач на
женски отбори с близо 61
хиляди на "Уанда Метрополи-
тано" в Мадрид, а от Барса
искат да подобрят постижени-
ето.

Националът Кирил
Десподов, който отпадна
от групата на националния
отбор за предстоящите
евроквалификации срещу
Черна гора и Косово,
обясни ситуацията с
контузията си. "Много е
неприятно, че няма да
играя. Кацнах в събота в
София и веднага отидох
при доктора на национал-
ния отбор за преглед. Не
излезе нещо притеснител-
но. Затова се разбрахме в
понеделник да започна
лагер и  да видим как ще
се сработим с отбора",
разкри Десподов пред
"Дарик".

"В началото на седми-
цата правих само фитнес,
във вторник вече влязох

да тренирам. Усетих болка
и споделих с треньора, а
той ми каза да изляза.
Всички знаем, че здраве-
то е важно, и затова не
съм част от отбора. Имам
леко възпаление на адук-
торите, трябват ми още 4-
5 дни да съм готов. При-
бирам се в Каляри, където
лекарите ще вземат
мерки. Другия петък
играем с Киево и се
надявам да съм на линия",
добави футболист №1 на
България за 2018 г.

"Имах много голямо
желание да помогна на
отбора, играеше ми се
много за националния
тим. Последните два мача
на България от Лигата на
нациите ги пропуснах пак

:

ÍàêðàòêîÊèðèë Äåñïîäîâ îáÿñíè çàùî å
îòïàäíàë çà ìà÷îâåòå íà Áúëãàðèÿ

Селекционерът на национал-
ния отбор на Англия Гарет Саут-
гейт се оказа с непредвидени
проблеми преди предстоящата
днес квалификация за Евро 2020
срещу Чехия на "Уембли" и за
мача с Черна гора в Подгорица в
понеделник. От групата на "три-
те лъва" отпадна десният бек на
Ливърпул Трент Александър-Ар-
нолд. 20-годишният бранител е
с болки в гърба и е бил освобо-
ден. На мястото му няма да бъде
викан друг футболист.

Под въпрос е участието на на-
падателя на Манчестър Юнайтед
Маркъс Рашфорд, който тренира
по самостоятелна програма и от-
делно от основната група. Спо-
ред специалистите Англия е фа-
воритът в квалификационна гру-

Ïðîáëåìè çà Àíãëèÿ ïðåäè
ñòàðòà íà Åâðî 2020Нападателят на Черна гора Фа-

тос Бечирай показа голямо само-
чувствие преди гостуването на
България, което е в тон с изказ-
ванията на съотборниците му през
последните дни. Двата тима се
срещат днес от 19 часа в първи
мач от квалификациите за Евро
2020, а футболистът на израелс-
кия Макаби (Нетаня) твърди, че
черногорците не са кой знае кол-
ко съгласни на равенство срещу
българския тим, тъй като идвали
за победа.

"Гледахме България. Отборът е
компактен, има няколко добри фут-
болисти. Искаме да спечелим, как-
то винаги, но ще видим какво ще
се случи. Равенство? Ще го прие-
мем, а може би не. Всичко зависи
от това как ще протече мачът. То-
ва е изравнена група. Всички от-
бори имат шанс и всяка точка е

Òèìúò íà ×åðíà ãîðà èäâà â Ñîôèÿ çà ïîáåäà

жизненоважна. Само Англия е по-
качествен състав и е големият фа-
ворит. Българите със сигурност са
труден опонент, солиден отбор са,

22-годишният Кирил Десподов бе освободен от лагера на националния
отбор заради контузия

заради контузия и наисти-
на е много неприятно,
когато не играеш заради
травма. Оптимист съм,
вярвам в този отбор.
Напълно възможно е да
започнем с две победи.
Видяхте, че в Лигата на
нациите започнахме много
силно и завършихме
доста добре. В отбора
няма негативни мисли.
Даваме си кураж един на
друг, има доста силен
колектив", споделя бивши-
ят играч на ЦСКА.

"Според мен имаме
шансове срещу всеки
един съперник в групата.
Трябва да мислим пози-
тивно. Това, че играем с
Англия, не означава, че
трябва да излезем и да се
молим да паднем с по-
малко. Ако те са по-
добрите и покажат по-

добра игра от нас, позд-
равяваме ги и се прибира-
ме", заяви Десподов.

"Всичко е наред в
Каляри, доста добре се
чувствам, на мястото си.
Много добре ме приеха,
от мен си зависи какво
ще покажа като игра.
Много се радвам, че
отидох в Каляри, за да се
развия и да помогна и на
техния отбор като цяло.
Следя всеки един мач на
ЦСКА, защото на мен си
ми е мило за клуба.
Работил съм с Любослав
Пенев, той е максималист
и знам, че ще се справи.
Не мога да коментирам за
разликата с Лудогорец,
защото вече не съм в
българския футбол. Надя-
вам се ЦСКА да стане
шампион", завърши Кирил
Десподов.ç
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Голмайсторът на Левски и Първа лига Станислав Костов бе
повикан в лагера на националния отбор на България преди
европейските квалификации срещу Черна гора и Косово. Напа-
дателят на "сините" вчера се присъедини към останалите игра-
чи в национална футболна база "Бояна". Финалната група от
23-ма души за домакинството днес срещу Черна гора ще бъде
определена от треньорския щаб непосредствено преди двубоя.
Както е известно, футболист №1 на България Кирил Десподов
отпадна от сметките за двата мача поради травма.

С тази повиквателна Петър Хубчев отново има на разполо-
жение група от 24 състезатели, като трима от тях са вратари.
Интересното е, че когато Десподов напусна лагера на "лъвове-
те", беше съобщено, че няма да бъде викан негов заместник.
След поредното занимание на отбора обаче селекционерът про-
менил своето мнение, след което от щаба на "трикольорите" се
свързали със "сините".

па "А" за Евро 2020, където е и
българският национален отбор.ç

но ние също имаме козове и ид-
ваме в София, за да играем най-
доброто, което можем", каза Бе-
чирай пред местните медии.ç

Нападателят на Черна гора Фатос Бечирай показа голяма самочувствие
преди гостуването на неговия тим на България

Гарет Саутгейт


