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Полицията в Шри Ланка откри 87 детонатора на автогара в столицата Коломбо
вчера - ден след вълната от самоубийствени атентати в страната, отнели живота
на над 290 души. "87 детонатора са открити на частната автогара Бастиан
Мавата в Пета - столичен квартал, разположен по средата между хотелите и
църквата, разтърсени в неделя от експлозии, съобщиха силите на реда. Междув-
ременно експлозия отекна вчера в микробус при обезвреждане на взривно уст-
ройство в него, край една от атакуваните църкви.
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Отиде си още една велика българка - актрисата
Виолета Гиндева. Медиите почетоха таланта и делото й,
излъчиха се станалите класика филми с нейно участие,
припомниха се знаковите й роли, творческите партньор-
ства с именити колеги и режисьори, споменаха се - за
коя голяма звезда не е така - и големите й любови и
раздели. Но се прокрадна  и още един епизод от живо-
та й: предпоследното появяване в медиите на името на
голямата прима на театъра и киното е по повод на това,
че заради някакви задължения монополистът "Топлофи-
кация" и поредният нагъл съдия-изпълнител преди две
години е запорирал пенсията на Виолета Гиндева, че тя
е търсила каквато и да е работа, че все пак е успяла
да оцелее от гладна смърт, защото е получила роля.
Става ти мъчно, тягостно, гневиш се на факти като този
- че може някакви оядени чиновници и арогантни бир-
ници кръвопийци да посегнат на човек, дал толкова
талант и труд на Отечеството, че може изобщо така да
се постъпва с бедни, болни, възрастни хора, каквито и
да са те. Но не е само Виолета Гиндева. В тежка мизе-
рия, с минимални пенсии, без лекарства, със спряно
парно, забравени от институциите си отидоха нежните
поети Христо Фотев, Дамян Дамянов и Александър Ге-
ров, певците Борис Гуджунов и Емил Димитров. Примери-
те са десетки, стотици - творци, учени, спортисти, об-
щественици с голям принос към България. Унизиха ги
лица, чиито имена никога няма да бъдат запомнени,
освен с отвращението на засегнатите хора. И това е
тежка присъда над българската действителност днес -
страната на убитите поети днес е превърната в страна-
та на поетите със спряно парно и запорирана пенсия. И
какво от туй, че след смъртта им ще ги тачим и ще им
издигаме паметници. И какво от туй, че все някой ден в
България ще има държава и закон и ще бъде пречупен
вратът на монопола, ще спре да важи мантрата, че
всичко - даже здравето и човешкото достойнство - е
стока. Нека има справедливост тук и сега! Малко оста-
наха големите българи, ярките таланти, съзидателите -
защо поне тях не запазим. И понеже е Страстната сед-
мица да припомним, че първото, което е направил Иисус
Христос, е да изгони търговците от Храма!

Теофан
ГЕРМАНОВ

Çàáðàâåíè è óíèçåíè
92-ма работници са
загинали при трудови
злополуки през 2018
г., отчитат от КНСБ.
2914 са трудовите
злополуки за минала-
та година. 1140 са
жените, пострадали
по време на работа.
"Това означава, че
всеки ден 8 души
претърпяват злополу-
ка на работното
място, а на 4 дни
един работник в
България умира",
заяви президентът на
КНСБ Пламен Ди-
митров по повод
28 април - междуна-
роден ден на загина-
лите при трудови
злополуки и световен
ден за безопасност
и здраве при работа.
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Ïåíäàðîâñêè è
Ñèëÿíîâñêà íà
áàëîòàæ
Кандидатът на управля-
ващата в Северна Ма-
кедония коалиция Сте-
во Пендаровски и кан-
дидатката на ВМРО-
ДПМНЕ Гордана Силя-
новска-Давкова ще се
борят на балотаж на
президентските избори
на 5 май според резул-
татите от преброяване-
то на почти всички бю-
летини от неделния пър-
ви тур. И двамата кан-
дидати обявиха победа
късно в неделя, след
като ЦИК обяви, че Пен-
даровски печели 42,63
процента, а Силяновс-
ка-Давкова - 42,39 про-
цента. ç

Âåðåÿ àóò îò
Ïúðâà ëèãà

Треньорът на Верея Иван
Вутов направи доста лю-
бопитно изказване след
поражението от Етър с
0:3. Той обяви, че клу-
бът от Стара Загора със
сигурност изпада от
Първа лига, а освен то-
ва няма да получи ли-
ценз за професионалния
футбол, което значи, че
ще се озове при ама-
тьорите. "Отборът тряб-
ва да се подготвя за по-
долните групи, така ми
казаха. Доколкото знам
няма да вземем лиценз
за Втора лига, но това
не е моя работа, това
са последните ми месе-
ци във футбола", заяви
Вутов. ç

Ñ 2 ïúòè ïî-âèñîê áðîé íà ñìúðòíèòå
ñëó÷àè ñìå íà ÷åëíî ìÿñòî â ÅÑ < 5

Ако има заплаха за
обществения ред и де-
мокрацията в страната,
тя не идва от Българс-
ката армия, а от онези
политици и институ-
ции, които правят та-
ка, че морал и закон все
повече да се раздалеча-
ват, коментира държав-

Ðàäåâ: Ïîëèòèöèòå áåç ìîðàë
ñà çàïëàõà çà äåìîêðàöèÿòà

Òàêà îòãîâîðè
äúðæàâíèÿò ãëàâà
íà îáâèíåíèÿòà
íà ïðåìèåðà, ÷å ñå
ãîòâè „ïúëçÿùà
äèêòàòóðà“

ният глава Румен Ра-
дев изказването на ми-
нистър-председателя
преди дни, че в Бълга-
рия има опасност от
"военен преврат". Спо-
ред него "това е нелеп
и абсолютно излишен
дебат". Честта, достой-
нството и конституци-

онният ред са присъ-
щи на армията, но за
съжаление, не и на
българската политика,
предупреди Радев.

Държавният глава
призова по време на
светлите празници да
бъдем "по-обединени и
по-смирени". < 2

Пловдив.
В Природо-
научния
музей деца
изпълниха
музикална
и танцова
програма
по случай
Световния
ден на
Земята,
като част от
младежкия
фестивал
"Млада,
синя Земя".

Снимка
Пресфото
БТА

В резултат на тези
инциденти българска-
та индустрия и биз-
нес са загубили
близо 2 млн. трудови
дни. По думите на
Димитров голям брой
от трудовите злополу-
ки, у нас  масово не
се регистрират  за
разлика от тези,
които са завършили
със смърт, защото те
не могат да бъдат
скрити. Оказва се, че
страната ни е на
челно място сред
държавите - членки в
ЕС, с два пъти по-
висок брой смъртни
случаи на работното
място на 100 000
работещи - 3,57 в
сравнение със сред-
ните за ЕС - 1,83.
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Делото за убийството на
телевизионната водеща
Виктория Маринова започ-
на. Служебният защитник
на обвинения Северин
Красимиров подаде в
началото на април искане
за съкратено съдебно
дело, защото Северин е
признал вината си, при-
помня Вести.бг. Три са
обвиненията срещу Краси-
миров - за блудство, за
изнасилване и за убийство
по особено жесток и
мъчителен начин. Първото
разпоредително заседание
приключи за по-малко от
час. Защитникът на Севе-
рин Красимиров поиска
делото да се гледа при
закрити врата, но съдът не
прие искането. 15 минути
след приключване на
разпоредителното заседа-
ние съдът реши, че може

Òàêà òîé íÿìà äà ïîëó÷è äîæèâîòåí çàòâîð çà
óáèéñòâîòî íà Âèêòîðèÿ Ìàðèíîâà

ÂËÀÑÒÒÀ

Äåëîòî ñðåùó Ñåâåðèí Êðàñèìèðîâ -
ïî ñúêðàòåíà ïðîöåäóðà

да даде ход и на същинс-
кия съдебен процес. В
съдебната зала майката
на Северин изпадна в
истерия, припадна и се
наложи да бъде изведена.

Длъжни сме да се
съвземем, защото остана
малко дете, което се
нуждае от подкрепа, от
хора, които да заменят

Ðóìåí Ðàäåâ: Íå àðìèÿòà, à ïîëèòèöè ñà çàïëàõà çà äåìîêðàöèÿòà
"това е един нелеп и абсолютно
излишен дебат". Честта, достой-
нството и конституционният ред
са присъщи на Българската ар-
мия, но за съжаление, не и на
българската политика, предупре-
ди президентът.  Той призова в
навечерието на светлите праз-
ници да бъдем "по-обединени и
по-смирени".

Смирението също означава
човек да не надхвърля оградата
на собственото си понятийно
пространство, защото много лес-
но може да настъпи мини, под-
черта Радев пред журналисти в
община Тунджа. Президентът е
там по повод празника на общи-
ната, коментира Дир.бг.ççççç

Ако има заплаха за общест-
вения ред и демокрацията в
страната, тя не идва от Българ-
ската армия, а от онези полити-
ци и институции, които правят
така, че морал и закон все по-
вече да се раздалечават, заяви
държавният глава Румен Радев,
помолен да коментира изказва-
не на министър-председателя, че
в България има опасност от "во-
енен преврат". Когато върхов-
ният главнокомандващ призова-
ва генералитета да не стои без-
ропотно да слуша, към какво ги
предизвиква? Имаме сега на
колко места военни преврати,
това каза премиерът Борисов на
форум на ГЕРБ на 20 април, връ-

:

Îöåíÿâàò îôåðòèòå çà äîñòàâêà íà ïàòðóëíè êîðàáè çà ÂÌÑ
До 12 юни докладът на между-

ведомствената работна група по
проекта за придобиване на два
многофункционални патрулни ко-
раба от българската армия ще бъ-
де внесен в Министерския съвет,
заяви контраадмирал Митко Петев,
командир на ВМС и заместник-
председател на работната група,
днес при отварянето на постъпи-
лите оферти за корабите, съобщи
БТА.

До 16 април са постъпили пред-
ложения от три компании - гер-
манската Fr. Lurssen Werft GmbH &
Co.KG, българската "МТГ - Делфин"
и италианската Fincantieri, припом-
ня Инвестор.бг. Проектът за пат-
рулните кораби е един от трите
основни проекта на Министерст-
вото на отбраната. В методиката
за оценка на офертите са залег-

нали четири показателя - спо-
собности, цена, индустриално
сътрудничество, интегрирана ло-
гистична поддръжка.

Работата на междуведомстве-
ната работна група ще се разде-
ли на два периода - първо ще

бъдат оценени техническите ха-
рактеристики, а след това ще за-
почне работата на комисията по
оценка на ценовото предложение
на участниците, обясни Петев.
Вторият период ще започне на 29
май, когато ще бъдат отворени це-

новите предложения, след което
ще се формира оценката по по-
казателя цена и работната група
ще подготви доклад за най-доб-
рата и изгодна оферта, който ще
бъде депозиран в МС до 12 юни
тази година. Предвижда се пър-
вият от корабите да бъде придо-
бит до края на 2023 г., а вторият
- до края на 2024 г. Цената на
придобиване е 984 млн. лв. с
ДДС.

Способностите, които ще при-
добият ВМС, са борба с надво-
ден, подводен, въздушен против-
ник, контрол на корабоплаване-
то, борба с асиметрични заплахи
и способности за радио-електрон-
на борба, обясни заместник-ми-
нистър Анатолий Величков, който
е председател на междуведомст-
вената работна група.ççççç

Íà òîçè äåí

Събития
” 1800 г. - Елена е
нападната от кърджалии,
опожарена е черквата
"Св. Никола".
” 1876 г. - Въстава
Перущица в рамките на
Априлското въстание.
” 1916 г. - Провъзглася-
ват независимостта на
Ирландия.
” 1964 г. - В Москва е
открит театър "Таганка"
- сцена на авангардния
руски театър.
” 1967 г. - при завръща-
не на Земята настъпва
авария и космонавтът
Владимир Комаров загива.
” 1996 г. - За първа
година се чества обяве-
ният от ЮНЕСКО Свето-
вен ден на книгата в
памет на починалите на
тази дата през 1616 г.
Мигел де Сервантес,
Уилям Шекспир и Инка
Гарсиласо де ла Вега.
” 2004 г. - При прест-
релка в Кербала (Ирак) е
ранен старши сержант
Димитър Иванов Димит-
ров, който по-късно
умира от раните си.
Родени
” 1775 г. - Джоузеф
Търнър, английски худож-
ник
” 1856 г. - Иван Мърк-
вичка, български художник
” 1858 г. - Макс Планк,
германски физик, Нобелов
лауреат
” 1891 г. - Сергей
Прокофиев, руски компо-
зитор
” 1923 г. - Петър
Слабаков, български
актьор
” 1923 г. - Радой Ралин,
български поет и сатирик
” 1928 г. - Шърли Темпъл,
американска актриса
” 1942 г. - Ванча Дойче-
ва, българска актриса
” 1959 г. - Братя Арги-
рови, български естраден
дует
Починали
” 1972 г. - Жорж Папа-
зов, български художник
модернист
” 1992 г. - Сатяджит
Рей, индийски режисьор
” 1996 г. - Памела
Травърз, английска писа-
телка
” 1998 г. - Константи-
нос Караманлис, премиер
и президент на Гърция
” 2007 г. - Борис Елцин,
първи президент на Русия
” 2012 г. - Хачо Бояджи-
ев, български режисьор

щайки се към думи на президен-
та Радев от края на декември ми-
налата година. При назначаване-
то на трима висши военни на пос-
тове в Българската армия и в НА-
ТО Радев предупреди генералите,
че сляпото покорство и безро-
потно подчинение не могат да спа-
сят от презрението на подчине-
ните и на българския народ, при-
помни БТА. Така Борисов опита
да обясни какво е искал да каже
с думите си, че ГЕРБ ще се бори
с всички сили срещу пълзящата
диктатура. Премиерът изрази и
възмущение от изявления на БСП,
с които обвиняват управляващи-
те в корупция, а него - в автокра-
ция. Радев обаче заяви вчера, че

най-скъпото - майката,
заяви Румен Максимов,
близък роднина на Викто-
рия Маринова. Едва ли
може да се получи най-
справедливата присъда,
която е според мен -
доживотна.

Неговият защитник го е
посъветвал да се възполз-
ва от член 27 на НПК,

така автоматично отпада
тази присъда.  Максимов
очаква между 25-30 години
присъда. Красимиров
беше предаден на съд на
19 март. Разследването
продължи пет месеца. Той
беше заловен при акция
на полицията в Германия,
където беше избягал след
убийството.ççççç
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Ðàçñëåäâàùàòà æóðíàëèñòêà è âîäà÷
íà åâðîëèñòàòà íà ÁÑÏ ïðåäîñòàâè
îðèãèíàëíèÿ çàïèñ, äîêóìåíòèòå ùå
ãè ïîòâúðäÿò, çàÿâè òÿ

Åëåíà Éîí÷åâà ñ íîâè äîêàçàòåëñòâà
ïî ñêàíäàëà "Àëî, Áàíîâ ñúì"

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

"Ние предоставяме на
специализираната прокура-
тура запис, това е оригинал-
ният запис, направен е на
21.03.2016 г. Смятам, че то-
зи път специализираната
прокуратура няма да може
да се измъкне от разслед-
ване по аферата "Ало, Ба-
нов."

Това каза водачът на лис-
тата за евроизборите на
БСП Елена Йончева, на спе-
циална пресконференция от
централата на партията.

"Предоставяме и доку-
менти от МРРБ, които кате-
горично доказват, че това,
което е изисквал г-н Банов,
се е случило и на една фир-
ма са опростени 700 000 ев-
ро. С наличните документи
можем да докажем, че то-
ва, което е казал г-н Банов,
се е случило, а самият за-
пис е оригинален", заяви
Йончева.

"Според нас документите,
които ще ви предоставим,
са напълно достатъчни, за
да се докаже, че това, кое-
то Боил Банов е казал в за-
писа, наистина се е случи-
ло", каза от своя страна де-
путатът от БСП Пенчо Мил-
ков.

 "Тези документи дават
достатъчно данни, че г-н Ба-
нов е извършил нарушение.
Имаме изключително мно-
го доводи в тези докумен-
ти, с които доказваме неу-
редиците. Този анализ ще го
предоставим и на прокура-
турата, като внесем нашата

жалба", добави той.
"Проверих записа, напра-

вен е на 21.03.2016 г. и него-
вата продължителност и съ-
държание отговарят напъл-
но на копието на електрон-
ния запис, който предоста-
вихме на специализираната
прокуратура. Смятаме, че то-
зи път спецпрокуратурата
няма да се измъкне от раз-
следване", заяви на прескон-
ференцията Йончева.

"Служителят, направил
записа, се страхува да да-
де показания. В България
няма създадени условия за
защита на хора, които сви-
детелстват за корупционни
практики. Аз няма да издам
моя източник. На ход е спе-
циализираната прокуратура,
която трябва да реши ще
разследва ли "Ало, Банов
съм", или ще прикрие тези,
които са на власт", катего-
рична беше Елена Йонче-
ва.

БСП обжалват постанов-
лението, с което спецпро-
куратурата отказа да обра-
зува досъдебно производс-
тво по сигналите срещу ми-
нистъра на културата Боил
Банов за строежа на Лар-
гото.

Проверката, която започ-
на заради сигнал от БСП,
не е установила нарушения,
съобщиха тогава от проку-
ратурата. Йончева тогава
припомни как се разви как-
то аферата "Ало, Ваньо", та-
ка и други случаи с изтича-
не на скандални записи. Ка-

Èâî Õðèñòîâ: Àêî ÃÅÐÁ ñïå÷åëè âëàñòòà, ñå áåòîíèðà, ãóáè äåìîêðàöèÿòà
това положение есента на мест-
ните избори може вече и да не
избираме", допълни Христов. Той
обясни, че предложението да се
включи в листата на БСП датира
още от началото на година и пре-
зидентът знае за това. Христов
подчерта, че между тях има нена-
кърнимо доверие. "Голям шанс за
България е да има толкова поч-
тен и принципен човек начело. Той
никога не измени на това, което
заяви в кампанията. Никога не
жертва нито един човек от екипа
си, защото е обект на шантаж от
страна на опонентите. Абсолютно
последователен и достоен за до-
верие човек", подчерта Христов.

По повод изказването на Бо-
рисов, че в листата на БСП са
наредени шпиони и хора от "Дър-
жавна сигурност", той коменти-
ра: "Напоследък бивши служите-
ли на службите, служители на си-
лови групировки, шефове на ох-

то нашумелия преди години
"Ало, Ваньо".

"Знаете, министър-пред-
седателят поиска да бъде
спряна проверка на Митни-
ците. Същата съдба готвят
на аферата "Ало, Банов съм".
Надявам се да не им поз-
волим това да се случи", ка-
за Елена Йончева.

На 30 януари Елена Йон-
чева изнесе записи, чрез ко-
ито се твърди, че настоящи-
ят министър Боил Банов, в
качеството си на заместник-
министър на културата през

2016 г., е съдействал за оп-
рощаването на около 700 000
лева неустойка на строител-
на фирма, работила на вто-
ри и трети етап на античния
културен комплекс "Серди-
ка", намиращ се в центъра
на столицата. Фирмата е
дължала неустойката зара-
ди закъснение.

Според Йончева афера-
та е пример за това как фун-
кционира българската дър-
жава. Боил Банов се защи-
ти, като нарече записа "ев-
тин компромат".ç

ранителни фирми, какъвто е слу-
чаят на премиера, определят кой
е европеец и кой не". Той при-
помни и думите на Борисов, че в
листата на БСП няма хора, които
да разбират от Европа. "Всеки
българин, дори и последният бъл-
гарски старец, забравен в някое
обезлюдяло село в Балкана, е
също толкова европеец, колкото
всички останали европейци и ця-
лата брюкселска администрация",
каза още той.

Христов уточни, че когато
приключи един период, истори-
ците дават определение за ав-
токрация. "Но признаците са на-
лице. Преди месеци той беше
привикал целия генерален щаб
на откриването на Министерския
съвет, за да обяви колко пари
дава за армията. Ролята им бе-
ше да гледат благодарно. Също-
то се разиграва и с митрополити
от Българската православна цър-

ква и рутинно се разиграва с ше-
фове на всякакви спортни феде-
рации. Това автокрация ли е?
Най-малкото е спектакъл на ав-
токрацията", коментира кандида-
тът за евродепутат.

Той допълни, че бюджетът съ-
що се променя по волята на пре-
миера, в нарушение на Закона
за държавния бюджет, строеж се
спира пак по негова воля, при
положение, че има компетентни
органи. "Всичко опира до Бори-
сов и той самият си дава смет-
ка, че това е вече трудно рабо-
теща схема, тъй като всеки го
търси за всичко", каза още той.
По повод думите на премиера за
военен преврат Христов попита:
"По чия инициатива да е възмо-
жен военен преврат? Президен-
тът няма власт над армията. За-
нимаваме се с параноични фан-
тасмагории", категоричен е Хрис-
тов.ç

"Моята кауза е промяната в
България още от избирането на
президента, който беше издигнат
от БСП", заяви кандидатът за ев-
родепутат от "БСП за България"
Иво Христов в сутрешния блок
на БТВ. Според него тези избори
са решаващи за българската по-
литическа ситуация, защото те са
ключ към по-нататъшния й раз-
вой. "При победа на листата на
БСП се създава нова ситуация,
условия за предсрочни избори и
излизане от безизходицата. При
победа на ГЕРБ, ще наблюдава-
ме как властта се бетонира, за-
щото разполагат с целия необ-
ходим ресурс. Тя владее цялата
администрация, местната власт,
националната и изпълнителна
власт, има някакво, макар и раз-
клатено, мнозинство в парламен-
та, владее службите, до голяма
степен медиите, правораздаване-
то, влияе на прокуратурата. При

"Пред България има два пътя. Единият е да се оставим на грабителската
мафия, а другият е да променим това, като гласуваме на предстоящите
европейски избори", заяви пред медиите в Ловеч Елена Йончева. По

думите й тази мафия е подчинила всички институции  и смачква хората.
"Нужна е революция в доходите ни и точно левицата може да помогне,
защото е разработила законопроекти за общи стандарти за минимална
работна заплата в Европа", добави водачката на листата на левицата.

Íåêîâ: Íóæíà
å äúëãîñðî÷íà
âèçèÿ â ñåêòîð
çåìåäåëèå

"На хората им писна да ги
лъжат и да живеят в очакване-
то, че нещата ще се оправят
някъде в бъдеще. Затова и те-
мата за двойните стандарти в
храните беше толкова широко
обсъждана", заяви кандидатът
за евродепутат от "БСП за Бъл-
гария" Момчил Неков в сутреш-
ния блок на БСТВ. "Трябва да
имаме равни възможности. Нап-
равих предложения и участвах
активно. По тази тема социа-
листите можем да се гордеем,
защото успяхме да убедим на-
шите колеги да се преустанови
тази практика, защото е диск-
риминационна", подчерта Не-
ков. Той е на мнение, че тряб-
ва да има средносрочна и дъл-
госрочна визия за сектор зе-
меделие. "Министерството на
земеделието се е превърнало
в машина за раздаване на па-
ри, а не в институция, която да
развива селското стопанство.
Търси се само финансовата об-
лага. Има субсидиевъдство, а
не развитие на сектора", каза
още той.

По неговите думи до 10 го-
дини няма да има български
зеленчуци, въпреки че имаме
перфектни условия за тяхно-
то отглеждане. Според него
липсва визия, но липсва и тър-
сенето на външни пазари, къ-
дето да можем да изнесем
продукцията си.

"Българското селско сто-
панство има бъдеще", катего-
ричен е Неков, но трябва да
се помогне за това. "Къде оти-
доха нашите домати, а сега
внасяме италиански?", попи-
та той. Неков подчерта, че ев-
ропейското финансиране е ед-
на малка част, но ние не мо-
жем да разчитаме само на то-
ва. "Полша и Чехия не си раз-
биха т. нар. ТКЗС-та. Там има-
ше плавен преход.

В България реално фали-
рахме успешен модел за раз-
витие на земеделие и сега,
вместо да се инвестира в те-
зи институти, те фалират. Ня-
маме наука", каза още той.ç

ÏÐÈÅÌÍÀ
ÇÀ ÃÐÀÆÄÀÍÈ

на
АЛЬОША ДАКОВ

общински съветник от БСП
в Столичен общински съвет

23 април 2019 г. /вторник/
от 16:30 до 18:00 ч.

в клуба на БСП в гр. София,
ж.к. "Дианабад", бл. 17

ÏÎÊÀÍÀ
На 24 април (сряда) от 18.00 часа,
в зала № 3 на Националния дворец

на културата
ще бъдат представени кандидатите

за депутати в Европейския парламент
от листата на коалиция "БСП за България".

ОЧАКВАМЕ ВИ!
Градски съвет на БСП - София
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Ïîðîæàíîâ äà ñè õîäè, èñêàò
àãðîîðãàíèçàöèè

Ìîæåø äà îòêðàäíåø åâðîïåéñêè
ïàðè, áåç äà òå õâàíàò, ïðèçíàâà
íàãëî çåìåäåëñêèÿò ìèíèñòúð

Извършени са над 110
проверки на над 17% от
всички къщи за гости. За
останалите къщи, които не
са проверени, не сме
получавали сигнали. Те
трябва да дойдат от обик-
новени граждани, нагло
заяви министърът на
земеделието Румен Поро-
жанов пред Нова ТВ.По
регламент Държавен фонд
"Земеделие" (ДФЗ) трябва-
ло да прави извадка на
1%. "Но реално към момент
става дума за 17%. На 63
къщи за гости са направе-
ни финансови корекции.
След проверките близо 10
млн. лв. са предявени за
възстановяване от бенефи-
циенти с къщи за гости",
посочи Порожанов.

 На въпроса защо не са
проверени всички къщи за
гости, а се действа само
по сигнал, министърът се

Производителите на храни
с традиционен характер - нап-
ример българско кисело мля-
ко, както и на земеделски про-
дукти със защитени географс-
ки означения, ще работят по
нова наредба. Земеделското
министерство публикува за об-
ществено обсъждане проект на
Наредба за подготовка и пред-
ставяне на искания до Евро-
пейската комисия относно зе-
меделските продукти и храни
със защитени географски оз-
начения и традиционно специ-
фичен характер, за контрол за
съответствие с продуктовата
спецификация и за водене на
регистри на производителите и
контролиращите лица.

 Парламентът прие в края
на миналата година промени в
Закона за прилагане на Обща-
та организация на пазарите на
земеделски продукти на Евро-
пейския съюз. Затова сегаш-
ната Наредба № 16 от 2007 г.
ще бъде изцяло заменена с но-
ва. В проекта е разписан ре-
дът за подготовка и предста-
вяне на искания до Европейс-
ката комисия (ЕК) за вписва-
не, изменение, възражение и

Âìåñòî äà ïîäàäå îñòàâêà, Ïîðîæàíîâ ñ íîâ çàì.-ìèíèñòúð

Под мотото "ДА на чис-
тата храна и в нашата стра-
на" пред сградата на МЗХГ
на протест вчера се събра-
ха представители на 13
браншови асоциации - био-
производители, производи-
телите на плодове и зелен-
чуци, картофопроизводите-
ли, малинопроизводители,
оранжерийни производите-
ли, дребни фермери. Чавдар
Маринов, изпълнителен ди-
ректор на Българската асо-
циация на организациите на
производители на плодове
и зеленчуци (БАОППЗ), под-
черта, че обединената изя-
ва не е политизирана и ня-
ма политически цели, а
единствено защита на бъл-
гарската земеделска про-
дукция. Протестиращите по-
искаха оставката на минис-
тър Румен Порожанов зара-
ди липса на цялостна поли-
тика за сектора, стратегия
и цели на управлението и
настояват за спешни проме-
ни и реформа. Те настояват
постовете си да напуснат и

Ðÿçêî ïîåâòèíÿâàíå
íà ïøåíèöàòà

оправда,  че "бенефициен-
тите на ДФЗ са десетки
хиляди. Ако се получи
сигнал, той се проверява
независимо от предвари-
телния риск анализ".
Теоретично можеш да
откраднеш европейски
пари, без да те хванат,
заяви  още Порожанов. Той
посочи, че продължава да
стои хипотезата за недоб-
росъвестно поведение на
бенефициенти с къща за
гости по Програмата за
развитие на селски райони
(ПРСР). "Неслучайно в
периода между 2014 г. и
2020 г. не е отворен нов
прием, въпреки че има
много голям интерес",
допълни земеделският
министър.

 По думите му през 2016
г. на страницата на ДФЗ са
публикувани всички къщи
за гости и тяхната локация.

Целта е гражданите да
подават сигнали за тези от
тях, които не се използват
по предназначение. Конт-
ролът се извършва от
разплащателната агенция.
Порожанов обаче не успя
да отговори на въпроса
защо не са посочени
имената на бенефициентите
и сумите.

Относно скандала с
къщата за гости, построе-
на върху земя на Алексан-
дър Манолев, бившият
вече зам.-министър на
икономиката, Порожанов

обясни, че е имало про-
верка при плащането от
гледна точка на това, как
е направена инвестиция-
та. След това обаче не е
извършена проверка за
ползването на къщата за
гости по предназначение.
До момента не е правен
анализ какви пари са
влезли от къщите за гости
обратно в хазната под
формата на данъци.
"Трябва да видя по каква
методология може да се
направи", коментира
Порожанов. ç

Ïàðàäîêñ: Âëàñòòà èñêà õîðàòà äà ïèøàò
äîíîñè çà ñêúïàðñêèòå êúùè çà ãîñòè

Íîâà íàðåäáà çà
ãåîãðàôñêèòå
îçíà÷åíèÿ

13 áðàíøîâè îðãàíèçàöèè  îáâèíèõà íà ïðîòåñò Àãðîìèíèñòåðñòâîòî â îùåòÿâàíå
íà ìåñòíîòî ïðîèçâîäñòâî è ñâðúõðåãóëàöèÿ, êîÿòî ñúñèïâà áèçíåñà èì

отговорните длъжностни ли-
ца, довели до тази безпре-
цедентна, по думите им, си-
туация, довела до "сриване
на доверието в българските
биопродукти чрез генерира-
не на постоянни скандали,
изчерпан финансов ресурс
за био земеделие и липса
на подкрепа за навлизащи-
те в сектора нови, реални
биопроизводители". Протес-
тът настоява още за неза-
бавна промяна в норматив-
ната уредба, която да бъде
синхронизирана с европей-
ските регламенти и устано-
вени работещи практики.

Заради липса на защита
и дотации от страна на дър-
жавата българските плодове
и зеленчуци са неконкурен-
тоспособни. Другите страни
членки субсидират своето
производство и го защита-
ват, затова у нас се внасят
плодове и зеленчуци под на-
шата себестойност, обявиха
още производители. Биопро-
изводителите са несъгласни
с новите рестриктивни раз-
поредби, които според тях не
кореспондират с европейс-
ките регламенти.

Час след началото на
протеста в министерството

се свика Консултативен съ-
вет за сектор плодове и зе-
ленчуци.  Ще бъде назначен
още един заместник минис-
тър на земеделието. Той ще
бъде с ресор биологично
производство, плодове и зе-
ленчуци, съобщи след про-
теста пред Фермер.БГ Весе-
лина Ралчева от Българска
асоциация "Биопродукти"
(БАБ). "От нашия бранш ня-
маме претенции към зам.-
министър Вергиния Кръсте-
ва, но към нея се прехвър-
лиха много ресори. Мисля,
че министър Порожанов сам
вижда, че има сериозен
проблем и хаос и ще го из-
чисти. Искаме да бъдат наз-
начени хора, които милеят
за българското производст-
во и искат да го развиват",
добави Ралчева. По думите
й този вторник ще бъде под-
писан меморандум за всич-
ки договорености, които са
постигнати днес между про-
изводителите и земеделски-
ят министър Румен Порожа-
нов. ç

Цените на основните зър-
нени култури отбелязаха ря-
зък спад по световните бор-
сови пазари, съобщи Софий-
ската стокова борса. Нама-
лението е обичайно за този
сезон предвид стабилното
предлагане на световния па-
зар и сравнително оптимис-
тичните прогнози за новата
реколта.

Пшеницата поевтиня с 10
долара до 198,00 долара/тон

в Чикаго, а във Франция спа-
дът е с 6 евро до 190,00 ев-
ро/тон. Понижение, макар и
по-слабо, беше отчетено в
Русия - с 2 долара до 224,00
долара/тон, а Украйна нама-
лението е с 9,00 долара до
217,00 долара/тон.

В подкръг "Зърно" на "Со-

фийска стокова борса" АД
търговците се активизират в
началото на пролетта. Хлеб-
на пшеница DAP се предла-
га на 335,00 лв./тона, купу-
вачите отговориха с начал-
ните 260,00 лв./тон. Всички
цени са без ДДС.

При царевицата в САЩ
котировките спаднаха отно-
во с 3,00 долара до 165,00
долара/тон. Във Франция
имаше понижение с 3,75 ев-
ро до 165,50 евро/тон, в Ук-
райна - с 1,00 долар до 174,00
долара/тон.

У нас царевицата с неза-

бавна доставка от място се
предлагаше от 290,00 до
300,00 лв./тон, но купувачи-
те засега гравитират около
270,00 лв./тон. Маслодаен
слънчоглед на Софийската
стокова борса се оферира
на 580,00 - 600,00 лв./тон.

Цената на рапицата в Ев-
ропейския съюз (Еиronext) от-
ново смени посоката си, ка-
то се повиши с 2,75 евро до
363,50 евро/тон. Ечемикът
във Франция поевтиня с 5,00
евро до 172,00 евро/тон. В
Русия няма промяна - 206,00
долара/тон.  ç

заличаване на вписване в Ев-
ропейския регистър на защи-
тените наименования за про-
изход и защитените географс-
ки указания. Уредени са също
и стъпките за вписване в Ев-
ропейския регистър на храни-
те с традиционно специфичен
характер. Проектът предвижда
предоставяне на временна на-
ционална защита на наимено-
ванията, чиито заявления спе-
цификации са изпратени в ЕК.
Съществено място в бъдещата
наредба е отделено на конт-
рол за съответствие на земе-
делските продукти и на храни-
те с географски означения и с
традиционно специфичен ха-
рактер.

Ще бъде създаден и публи-
чен регистър на производите-
лите на земеделски продукти
и храни с географски означе-
ния, производителите на земе-
делски продукти и храни с тра-
диционно специфичен харак-
тер, както и на лицата, които
осъществяват контрол за съ-
ответствие. Предстои създава-
нето на Постоянната междуве-
домствена консултативна коми-
сия по географски означения
и храни с традиционно специ-
фичен характер. Срокът за об-
ществено обсъждане на про-
екта за наредба е до 19 май. ç
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П  О  К  А  Н  А

Управителният съвет на Областния съюз на земеделските кооперации "Добруджа"
гр. Добрич, в съответствие с изискванията на чл. 16, във връзка с чл. 56 от Закона за
кооперациите и на чл. 15 от Устава на съюза свиква редовно общо отчетно-изборно
събрание на ОСЗК на 10.05.2019 г. от 13.30 часа в заседателната зала на Държавен

застрахователен институт гр. Добрич (шести етаж, зала 601) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчетен доклад за дейността на Областния съюз на ЗК през 2018 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2018 г.
3. Отчет на Контролния съвет на ОСЗК за дейността му през 2018 г. и заключение по

отчета на УС и годишния финансов отчет за 2018 г.
4. Избор на Председател и член на Управителния съвет.
При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно.
Поканваме всички пълномощници да присъстват на събранието. От  УС на ОСЗК

2 370 000 гърци
избраха България
за туризъм
България е първа в класа-
ция за броя на пътувалите
в чужбина гръцки туристи
през миналата година. За
Великденските празници
отново има увеличение на
гърците, които ще посетят
България, като има пови-
шен интерес към спа дес-
тинациите у нас, отбелязват
гръцките туроператори.
"България спечели доверие-
то на гръцките туристи през
изминалата година", сочи
проучване на Националната
банка на Гърция, цитирана
от БНР. През 2018 година 2
370 000 гърци са посетили
като туристи съседна
България. В класацията за
туристически пътувания в
чужбина следва Турция с
по-малко от един милион
гръцки туристи, Германия с
близо 500 000 и Италия с
405 000. Статистиката се
базира на закупените от
гръцки туристически
агенции пакети за екскур-
зии и почивки през 2018
година. Пътуванията за
Великденските празници са
увеличени с 15% в сравне-
ние с миналата година.
В същото време гръцките
туристически агенции, как-
то и хотелиерите, съобща-
ват за повишен интерес на
български туристи по
Великденските празници.
Отново българите предпо-
читат Северна Гърция,
където голяма част от
хотелите са резервирани
само от българи. Тази
година резервациите за
почивка са за повече от
една седмица, съобщават
хотелиерите. От островите
интересът на българските
туристи е преди всичко към
Тасос, Корфу и Санторини.

Пет оферти за
концесията на
летище София
Пет оферти от международ-
ни компании с богат опит
в сектора са подадени за
концесията на летище
София. В момента комисия-
та за провеждане на про-
цедурата проверява дали
подадените заявления
отговарят на изискванията
на тръжната процедура.
Финансовите и технически
оферти на допуснатите
участници ще бъдат отворе-
ни на 9 май 2019 г. в
открито заседание. Цялата
документация по проекта е
публикувана на уебсайта на
летището и е достъпна за
обществеността, за да се
гарантира прозрачност на
процеса. Това съобщиха от
Международната финансова
корпорация (МФК/IFC).

92-ма работници са
загинали при трудови
злополуки през 2018 г.
отчитат от КНСБ. 2914 са
трудовите злополуки за
миналата година. 1140 са
жените, пострадали по
време на работа. Седем
са трудовите злополуки,
довели до инвалидност.
Данните представи Иван
Кокалов по повод 28
април - международен ден
на загиналите при трудови
злополуки и световен ден
за безопасност и здраве
при работа.Според синди-
ката работодателите не
влагат достатъчно в
безопасността на труда.
36 лица са отстранени по
време на работа при
извършена проверка за
безопасност на труда
заради липсата на нужни-
те средства за безопасен
труд. Има и оплаквания от
лошото качество на
личните предпазни средс-
тва. Именно липсата на
оборудване е най-честата
причина за травматизъм
на работното място.
Високо ниво на трудови
злополуки и смъртни

случаи са установени в
сектор строителство. Най-
честите сигнали са за
микроклимата в работната
среда през лятото - висо-
ки температури в работни-
те помещения.

Най-много са смъртни-
те случаи в строителство-
то - 14. През 2018 г. 12
служителите в сухопътния
транспорт са загубили
живота си. Седем души са
загинали в сектор расте-
ниевъдство, животновъдст-
во и лов. Най-много
трудови злополуки са

констатирани в търговията
- общо 264, както обясни
Иван Кокалов. 232 са
нарушенията в държавно-
то управление. 223 са
нарушенията през 2018 в
строителния бранш.

"Смъртните случаи
през 2018 са с 2 по-малко
в сравнение с 2017 г.
Броят на трудовите злопо-
луки остава почти същият
като този през 2017-а.
Това означава, че всеки
ден 8 души претърпяват
злополука на работното
място, а на 4 дни един

работник в България
умира", заяви президентът
на КНСБ Пламен Димит-
ров. В резултат на тези
инциденти българската
индустрия и бизнес са
загубили близо 2 млн.
трудови дни. По думите на
Димитров голям брой от
трудовите злополуки, у
нас, масово не се регист-
рират, за разлика от тези,
които са завършили със
смърт, защото те не могат
да бъдат скрити.

Оказва се, че страната
ни е на челно място сред
държавите - членки в ЕС,
с два пъти по-висок брой
на смъртни случаи на
работното място на 100
000 работещи - 3,57 в
сравнение със средните
за ЕС -1,83.

В световен мащаб над
1 000 000 души всекиднев-
но се нараняват на работ-
ното място. Всяка година
над 2,7 милиона души
стават жертва на лошите
условия на труд и трудови
злополуки, а 374 милиона
служители страдат от
различни наранявания на
работното място. ç

ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД ГР. ТЪРГОВИЩЕ  -
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

Директор качество
Изисквания:

� Висше образование - Инженер Химик
� Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 3 години
� Владеене на английски език

Кандидатите могат да изпращат автобиография и мотивационно писмо на
адрес: Търговище 7700, кв. Въбел, Индустриална зона, Тракия Глас България ЕАД,
отдел "Човешки ресурси" или на е-mail: mhalilova@sisecam.com. Краен срок за
подаване на документи: 03.05.2019 г.
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Няма смирение при властта, социалният министър Бисер Петков е
широко усмихнат, когато във въздуха полетяха 92 черни балона в памет

на загиналите на работните си места 92-ма българи.

Представители на четири ра-
ботодателски и две синдикални
организации се събраха вчера на
спешна среща при премиера Бой-
ко Борисов. Те са изказали при-
теснения от покачването на це-
ната на тока на свободния пазар
от началото на април.

На срещата е било обсъдено
и състоянието на ТЕЦ "Марица-
изток 2" ЕАД и всички са се обе-
динили за това да се търсят въз-
можности, за да може да се съх-
рани работата на централата.
"Трябва да намерим баланс, тряб-
ва да се намери начин, който да
даде възможност на ТЕЦ "Мари-
ца-изток 2" да работи при нор-
мални пазарни условия", заяви
министърът на енергетиката Те-
менужка Петкова. По думите й ка-
питализацията е един от възмож-
ните варианти за спасяването на
въглищната централа. "Към нас-
тоящия момент около 200 млн.
ни делят от декапитализацията на

Само 36 процента от анкетирани-
те споделят, че икономиката в сянка
е тежко морално престъпление, по-
казват резултатите от изследване,
направено по научноизследователс-
кия проект "Икономиката в сянка -
осъзнавано и добре замаскирано на-
рушаване на законодателството и со-
циалните норми". То беше представе-
но днес от проф. Емилия Ченгелова
и от учени от Института за изследва-
не на обществата и знанието БАН. В
националното представително изслед-

Íàêðàòêî

�
Çà 62% îò áúëãàðèòå îò ñèâàòà èêîíîìèêà íàé-áúðçî ñå èçêàðâàò ïîâå÷å ïàðè

ване за сенчестата икономика са
участвали 1000 анкетирани над 15-го-
дишна възраст. Икономиката в сянка
се нарича още сива, неформална или
скрита икономика. "При икономика-
та в сянка се извършват принципно
разрешени от закона икономически
дейности, но тя не трябва да се бър-
ка с черната икономика, при която
има дейности, преследвани от зако-
на. При сенчестата икономика се до-
пускат нарушения на фискалното, на
финансовото и най-вече на трудово-

то и на социално-осигурителното за-
конодателство, обясни проф. Ченге-
лова. ç

200 ìëí. ëåâà äåëÿò ÒÅÖ „Ìàðèöà-
èçòîê 2“ îò ôàëèò

дружеството", поясни Петкова. В
момента е оправено искане към
Европейската комисия (ЕК) имен-
но с този размер на дълга да бъ-
де увеличен капиталът на ТЕЦ "Ма-
рица изток 2", за да позволи на
дружеството да функционира.
Според нея това ще даде възмож-
ност на ТЕЦ "Марица изток 2" да
работи при пазарни условия и
да започне дружеството да трупа
печалба. След Великден се очак-
ва писмо от ЕК, чрез което по
всяка вероятност от Комисията
допълнително ще искат да бъде
отговорено на някои въпроси. От
Енергийното министерство имат
готовност за това. "Това е изк-
лючително важна стъпка, която
трябва да предприемем", добави
Теменужка Петкова.

Председателят  на Асоциаци-
ята на индустриалния капитал в
България (АИКБ) Васил Велев от-
ново настоя да се развалят до-
говорите с т. нар. американски

централи, защото те допълнител-
но изкривяват пазара. "Ние има-
ме за регулаторния период, кой-
то изтича сега на 1 юли, надпла-
щане над пазара 548 млн. лева
за едногодишен период за аме-

риканските централи", коменти-
ра Васил Велев. По думите му
една от американските централи
вече е изплатила инвестициите и
това е недопустима държавна по-
мощ. ç
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ВЕЛИКДЕН в Супермаркет КООП

Наближава един от най-пъстрите и цветни дни в
годината - Великден. Докато шоколадовите зайчета и
пъстроцветните яйца радват децата и създават наст-
роение, духът на празника оживява в традициите и
символиката на Великденските обреди.

Така протече и Великденското тържество, което се
проведе на 20 април 2019 г. - Лазаровден в столич-
ния Супермаркет КООП. Ден преди Цветница и седмица
преди най-светлия християнски празник Великден лю-
безните домакини от Централния кооперативен съюз и
КООП Маркет ЕООД отново подариха неповторим праз-
ник на децата и своите клиенти. С пристигането си
гостите получиха подаръци.

Гости на празника бяха талантливите деца от 149
средно училище "Иван Хаджийски", децата от Национал-
но средно училище гр. София, малчуганите от 128-ма
детска градина "Феникс" и техните връстници от 169
детска градина "Коледарче". Всички те изпълниха тра-
диционни лазарски песни и танци, които допринесоха за
празничното настроение в магазина. Малките таланти
получиха бурни аплодисменти от публиката и шоколадо-
ви лакомства от домакините.

В ателиетата малчуганите показаха таланта си и
създадоха истински великденски произведения на из-
куството. Дори и най-малките се опитаха да изрисуват
красиво яйце и да направят венец от върбови клонки,
които да отнесат вкъщи, а най-смелите, най-сръчните
и бързите от тях се включиха в играта "палавото яйце"
и също получиха за награда продукти от ШОКО КООП.

Посетителите на магазина се запознаха с атрактивни-
те Великденски и Гергьовденски туристически предложе-
ния за почивка в кооперативните хотели, работещи под
марката "КООП - Вашето място за почивка". Докато де-
цата се забавляваха, техните родители имаха възможност
да изберат от богатия асортимент стоки, произведени от
български и европейски кооперативни организации. Спе-
циално за ценителите на виното беше организиран щанд
за дегустация на подбрани марка вина КООП.

На касата всеки клиент получи талон, с който взе
участие във Великденската томбола с награди, пре-
доставени от био магазин КООП и най-новият член на
кооперативното семейство - ШОКО КООП.

В края на празника всички присъстващи си обеща-
ха да се срещнат отново на следващото събитие, орга-
низирано от любезните домакини - 1 юни 2019 г., за
да отбележат заедно Деня на детето.

Повече снимки от събитието може да видите на
Facebook страницата на ЦКС https://www.facebook.com/
CentralCooperativeUnion/.

Дирекция "КООП медии и реклама"
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България е пред
избори за Европарла-
мент  и за местна власт
и самоуправление. Капак
към тях май ще е предс-
рочният парламентарен
вот. Управляващото
парламентарно мнозинст-
во - дори в отсъствието
на експредседателя на
Правната комисия Дана-
ил Кирилов (новоизпечен
министър на правосъдие-
то), е наясно, че  съдбата
му виси на косъм. Ситуа-
цията  се комплицира от:
клонящия към една
цифра рейтинг на върхов-
ната институция в очите
на гражданството и
тежките пробойни в
управленската гемия
"Борисов 3". След Ц.
Цачева май е ред на
министъра на туризма Н.
Ангелкова. За други
управленски структури
спасение са дългосроч-
ните отпуски и т. н.

Помпозното честване
на 140-годишнината от
Търновската конституция
в историческата столица
- "триумф на българския
конституционализъм", не
е в състояние да елими-
нира тревожното усеща-
не за безперспективност
от полупразната парла-
ментарна зала на "жълти-
те павета", затворените
столични площади и
улици, рушащи се сгради,
исторически паметници и
незаконно строителство.
Такива с днешна дата са
стресиращите общобъл-
гарски, не само софийс-
ки битови реалии,  съче-
тани с растящо социално
напрежение и вече
стартирали ключови
избори.

По мое мнение на
гражданин и правник,
страната е в ситуация на
остър парламентарен
дефицит, който

може да прерасне
в класическа консти-
туционна криза.

Става дума  за ситуа-
ция, при която  решение-
то по конкретен парла-
ментарен казус предпос-
тавя квалифицирано
мнозинство от 2/3, а
защо не и 3/4 от  всички
народни представители.
В такава хипотеза  из-
пълнението на функциите
от законодателния орган
ex constitutio  (по консти-
туция) става невъзможно
поради отсъствието на
споменатата 1/3 част от
депутатите. Именно
такава е днешната парла-

Êîíñòèòóöèîííèÿò ñúä òðÿáâà äà áúäå ñåçèðàí è äà ñå ïðîèçíåñå íåçàáàâíî çà âúçìîæíî-
ñòòà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå äà ôóíêöèîíèðà â óñëîâèÿòà íà ëèïñà íà çàäúëæèòåëíèòå ïî
îñíîâíèÿ çàêîí ïîâå÷å îò äâå òðåòè èëè òðè ÷åòâúðòè äåïóòàòè â ïëåíàðíàòà çàëà
ïðè ðåøàâàíå íà ôóíäàìåíòàëíè âúïðîñè îò ñâîÿòà êîìïåòåíòíîñò

Ëîø çàêîí - íî çàêîí!

ментарна реалност.
Тогава държавата, неза-
висимо от напъните на
властимащите за спася-
ване на статуквото,
влиза в спиралата на
предсрочни избори за
45-о НС.

Действащата Конститу-
ция предвижда множест-
во разпоредби, които
императивно налагат
участието на всички
народни представители и
решения с мнозинство
2/3 или 3/4 от 240-те
депутати. Това са  норми-
те не само по Глава
10. "Изменение и допъл-
нение на Конституцията.
Приемане на нова Конс-
титуция", но и на чл. 85,
ал. 2 и ал. 4, чл. 103,
ал. 2, чл. 129, ал. 4, чл.
130, ал. 3, чл. 132 а, ал.
2... Ред хипотези - при-
мерно вън от Глава
10., са непредвидими,
неизбежни и пр. Още по-
малко те могат да бъдат
игнорирани в условията
на правова държава,
управлявана според

Конституцията и законите
на България - чл. 4, ал. 1
от Конституцията. Народ-
ните избраници не след-
ва лекомислено да под-
минават и положената
пред цял народ клетва за
безусловно спазване на
конституцията и законите
на страната.

Конституционализмът
и законността импера-
тивно изискват Конститу-
ционният съд да бъде
сезиран и да се произ-
несе незабавно за въз-
можността Народното
събрание да функциони-
ра в условията на липса
на задължителните по
основния закон повече
от две трети или три
четвърти депутати в
пленарната зала, при
решаване на фундамен-
тални въпроси от своята
компетентност. Това
отсъствие е безспорен
факт вече два месеца.

Безспорно е, че  уп-
равляващата коалиция
ГЕРБ & "Разбити патрио-
ти" плюс флуктуиращата -

"ела си-иди си" "Воля",
след броени дни отиват
на избори за Европарла-
мент в твърде усложнена
обстановка. Няма спор:
партията на В. Марешки
и трите  формации от
"малката коалиция" соли-
дарно ще консумират
негативите от съучастие-
то си в страната от ГЕРБ.

На властимащите
политически сили проти-
востоят бойкотиращата
Народното събрание
БСП  и  рехава извън-
парламентарна опозиция.

Останалото в пленар-
ната зала ДПС изпъл-
нява ролята на парла-
ментарна патерица
на управляващото
мнозинство,

на която то  сигурно
може да разчита само до
предстоящите евроизбо-
ри, доколкото са в днев-
ния ред  на държавата
за  месец май. Същевре-
менно Движението вслед-

ствие на етническата си
специфика остава неп-
редсказуем играч за
всяка значима  полити-
ческа формация. Домини-
ращото в партията  мал-
цинство предопределя
неговите константни
резултати във всички
досегашни и утрешните
избори - обстоятелство,
което го прави определе-
но автономен  участник в
политическите процеси в
страната след 10 ноемв-
ри 1989 година.

В резюме: конституци-
онните разпоредби,
свързани с работата на
НС в условията на  руи-
ниран парламент, изиск-
ват особено внимание,
предпазливост и дално-
видност от властимащи-
те. Цивилизованите
общества спазват прави-
лото на Древния Рим:
Dura lex - sed lex! - "Лош
закон, но закон!"

Александър
ДИМИТРОВ,

проф. д-р по право
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Съвременното господство на па-
рите се крепи на две опорни точ-
ки: възможностите да печаташ па-
ри и да плащаш с тях. И ако за
първата има установена практика,
за втората постоянно се търсят но-
ви решения. Завоювали следвое-
нен статут на долара като светов-
ни пари, банкерите не можеха да
завладеят света, ако не успееха да
установят контрол над паричните
разплащания. Така установената в
Европа глобална платежна систе-
ма SWIFT попадна под контрола на
Федералния резерв, световният
оборот се извършва предимно в
долари и зависи от законите на
САЩ. Настъплението на информа-
ционните технологии засили мре-
жовите възможности за парични-
те разплащания. В новите условия
всеобхватният сървър SWIFT се
оказа морално остарял.

Европа, Русия и Китай вече
създадоха свои аналози,
постепенно привличащи
към себе си междунаро-
дните парични преводи.

Под натиска на САЩ Иран бе из-
ключен от SWIFT, което удари по
европейските компании, търгуващи
с ирански нефт. В резултат в Ев-
ропа бе въведена нова система за
разплащане в евро - Single Euro
Payments Area (SEPA). Русия съз-
даде система за предаване на фи-
нансови съобщения (СПФС), тран-
сакциите по която са по-евтини, от-
колкото по SWIFT, и започна да пе-
чели клиенти. В Китай създадоха
бързо разпространяващата се сис-
тема Chinese International Payment
System (CIPS), в която се включи и

Êèòàé è Ðóñèÿ ðàçâåí÷àâàò
ÑÀÙ êàòî ñâðúõäúðæàâà
Ïåêèí èìà ëèäåðñòâîòî â òåõíîëîãèèòå íà äèñòàíöèîííî ïðåäàâàíå íà äàííè, âòîðàòà ïî
ðàçìåð èêîíîìèêà â ñâåòà, ïðåìèíàâàùà ñ íàé-âèñîêè òåìïîâå êúì ïúðâà - âñè÷êî òîâà íå
îñòàâÿ íà Âàøèíãòîí íèêàêâè èêîíîìè÷åñêè øàíñîâå äà óäúðæè ïàëìàòà íà ïúðâåíñòâîòî

Япония. Китай направи своята сис-
тема привлекателна поради факта,
че неизброимата армия от вноси-
тели можеше денонощно и безли-
митно да извършва преводи в юа-
ни. Всеки ден през CIPS минават
по 13 млрд. дол., докато по SWIFT
са 6 трлн., но преводите по CIPS
бързо растат, защото Китай има ог-
ромен актив по търговията със
САЩ и контрола над SWIFT се оказ-
ва безполезен. Без китайската пла-
тежна система юанът трябваше да
чака десетилетия, докато го приз-
наят за международна валута на-
ред с долара, еврото, паунда и йе-
ната, които формират основния ма-
сив от сделки по Форекс. Сега Ки-
тай не само емитира юани, но и
предоставя глобален инструмент за
тяхното ползване. В допълнение
към статута на втора икономика
в света, убедително претендира-
ща за първа, тя прави решаваща
стъпка към детронирането на до-
лара. Привличайки в своята пла-
тежна орбита Япония, Китай отс-
лабва влиянието на САЩ в Юго-

източна Азия, предвещавайки кра-
ха на хегемона. Докато

Русия със своите свръхско-
ростни и мощни оръжия
не му позволява да наложи
своята военна мощ,

Китай спокойно го развенчава ка-
то свръхдържава, прилагайки так-
тиката на "меката твърдост" - тайт-
зицюан, приложена в сферата на
финансите. Наред с това той заво-
юва лидерството в прокарването
и ремонта на подводни кабели, по
които минава 95% от трафика на
световния интернет. Скандалът око-
ло компанията Huawei, когато

Германия не се поддаде
на натиска на САЩ да прекъс-
не сътрудничеството си с
китайския електронен гигант,
показа пределите на могъщество-
то на САЩ. Новата китайска мощ
се проявява и в това, че Huawei
Technologies е в създаването на

световна инфраструктура на кому-
никациите от ново поколение 5-G.
Изгодата за потребителите е тол-
кова голяма, че те ще трябва да
решат дилемата - да се боят от
Китай и да изостанат в развитие-
то си или да се развиват, като му
позволят достъпа до своята инфор-
мация. Програмната платформа на
CIPS, лидерството в технологиите
на дистанционно предаване на
данни, втората по размер иконо-
мика в света, преминаваща с най-
високи темпове към първа - всич-
ко това не оставя на САЩ никак-
ви икономически шансове да удър-
жат палмата на първенството. До-
като САЩ размахваха мечове, Ки-
тай се вписа в техния ритъм, прев-
зе оръжието и постепенно поста-
вя противника на колене. Меките
стилове са най-опасни - умираш,
преди да си разбрал.

Васил СИВОВ
От "Клуб 24 май"

(Със съкращения, заглавието и
подзаглавието са на ЗЕМЯ)

А наоколо достолепно се
разхожда един таралеж -
бившият недопечен дикта-
тор Костов.
Той пък разнася от студио

в студио новоизлязлата си
книга "Свидетелства за пре-
хода. 1989 - 1999".
Костов сам се нарече "та-

ралеж" в едно телевизионно
предаване: "Изглеждаше, че
съм бил силна фигура, но
съм бил слаб, предоверявал
съм се и продължавам да се
предоверявам. Аз дълго вре-
ме се шегувах, че гърбът ми
е като на таралеж от забити
ножове. Разбира се, това е
хипербола, но предателства-
та са един спорт, аз в някои
отношения видях, че не е са-
мо в България, а навсякъде".
Ето това е Костов, той це-

лият е в тези думи.
Няма нищо против за се-

тен път да изиграе тази ро-
ля - макар че е нещо съвър-
шено различно: един предел-

Êîñòîâ òðóäíî ùå èçìîëè ïðîøêà îò Èñòîðèÿòà
но въздържан, абсолютно
дистанциран човек, настро-
ен презрително към всичко,
което се изпречи пред очи-
те му, прецизно боравещ с
Властта като никой друг пре-
ди и след него, монолитен
характер, човек от гранит.
И все пак се сгромоляса -

и не предателските ножове
бяха причина за това.
А грандоманията му, тя

беше таралежът в собст-
вените му потури.
Имаше обаче прекрасни

шансове - вижте го само
на фона на старческото хи-
хикане на Брокера/Симе-
он, или пък редом до Си-
на на Номенклатурата, От-
рочето Станишев.
Всъщност Костов все ще-

ше да се пропука някак, но
това не стана ясно веднага -
а когато все пак стана види-
мо, струящият от него егоцен-
тризъм вече можеше да уда-
ви всичко живо край него.

И досега е така, сигурно е
прекрасно преживяване да
пишеш спомени с убеждени-
ето, че си непогрешим.
Впрочем в българската

словесност мемоарният
жанр винаги се е отличавал
със склонност към самовъз-
величаване, газените фене-
ри се виждат като морски
фарове, често се натъкваме
и на пределна невзискател-
ност към истината.
А пък "прехода" в заглави-

ето е изписан с малка буква
- дали и към тази позорна
епоха от близката ни Исто-
рия Костов не изпитва все
същото презрение, макар и
да е един от Повелителите
му, може би най-коварният,
мнозина са убедени в това.
Почти едновременно с по-

явата на книгата стана из-
вестно, че фирма на Кос-
тов е получавала месечно
по 25 хиляди лева от фали-
ралата КТБ.

Дребна подробност, несъ-
измерима с величавата пред-
става на бившия премиер за
ролята му.
Той е нечувствителен към

подобни дреболии, макар че
тъкмо те биха дали плътност
на едно споменно повество-
вание.
Представете си само след-

ната сценка: първият истин-
ски Самодържец на Прехо-
да чака в някаква канцела-
рия, за да получи месечната
си лепта - ще изглежда като
едно малко наказание, като
една подигравка и ако това
беше осмислено честно, не-
избежно щеше да събуди
симпатиите на читателите,
дори на ония с ножовете.
И те щяха да приемат с

известно снизхождение су-
бективно притворните раз-
мишления на автора за
криминалната приватиза-
ция, за мащабите на при-
ватизационния грабеж -
картинката на Властелина,
превърнал се в просител,
може да събуди дори из-
вестна жалостивост.

И все се сещаме за сак-
ралното подканяне на пре-
зидента Петър Стоянов: "Ка-
жи си, Иване!" Иван обаче
си прави оглушки и в тази
книга сега.
Няма значение, История-

та е търпелива и докрай ще
го подканя да си каже.
Просителят от КТБ труд-

но ще измоли прошка от
нея, ако заобикаля подоб-
ни въпроси.
Тъй или иначе, Костов си

е свършил работата.
Преди двайсетина години

той издаде сборник интер-
вюта, озаглавен "Отговори".
Това бяха отговори на соб-

ствените му въпроси, изго-
ворени с пълно пренебре-
жение към грамадата от въп-
роси на опонентите му.
Време е и те да напишат

своите спомени, ако не ис-
кат Истината да бъде уни-
зена.

Кеворк КЕВРКЯН
От сайта

www.kevorkkevorkian.com
(Със съкращения, загла-

вието е на ЗЕМЯ)
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С очите си видях как израелците от пустинята са направили рай, а ние рая превърнахме в пустиня
Хаджи Петър ХАДЖИЕВ

По Разложко има добрата
традиция имената да се пре-
дават от поколение на поко-
ление, за да знае човек откъ-
де идват корените му. Преди
много години в родното ми
място Добринище живееше
възрастен човек, който се каз-
ваше Петър Лазаров Хаджи-
ев. В селото повече му казва-
ха Пене. Аз също нося тези
негови три имена неслучай-
но, защото старецът бе баща
на моя баща Лазар и мой дя-
до. Дядото на баща ми пък
се е казвал Лазар, а сега и
синът ми се казва Лазар. С
една дума, Хаджиеви бол. Но
нашият Хаджиев род преди
близо две столетия е носел
съвсем друга фамилия. Дока-
то беше жив, моят баща с из-
ключително красив почерк ми
написа любопитната история
на Аджиуовци, както ни каз-
ват в Добринище. Оказва се,
че коренът на рода ни е от
фамилията Козареви. И тя е
популярна, след като столе-
тия наред основно хората са
си вадили хляба с гледане на
кози. Прадядото на моя ба-
ща се е казвал поп Костадин
Козарев. И днес се носи пре-
данието, че той имал доста
пари. От страх да не попад-
нат в турски ръце, попът за-
копава голяма част от има-
нето в глинено гърне в една
от нивите си. Турците обаче
разбрали за тази работа, хва-
нали го и го затворили в тъм-
ница. Мъчили го много вре-
ме с нажежена пиростия, но
той не казал къде са парите.
Като дълбоко вярващ и за-
можен човек посетил Божия
гроб в Йерусалим и така ста-
нал хаджия. В онези времена
малцина били хората, които
ходели на поклонение, защо-
то било много, много далече
и било много, много скъпо.
На връщане излиза цялото се-
ло да го посрещне на една
голяма ливада, около която
били многобройните му имо-
ти. Тази местност сега се каз-
ва Хаджийца, за да напомня
кога поп Костадин е ходил на
Божия гроб. Попът имат два-
ма синове - Михаил или Ми-
ле и Лазар или Ланко, както
се казва по нашия край. Де-
цата на Ланко, който е бил
комита и е участвал в Илин-
денското въстание от 1903 г.,
са Иван, Петър, Борис, Ата-
нас, Катерина и Манка. Пе-
тър се жени за работливата
девойка Рада на богатия чор-
баджия Андон Бильов, който
имал много овце. Раждат им
се пет деца, едно от които е и
моят баща Лазар.

Помня моя дедо Пене с
кравата и каруцата, с която
ходеше на Лушин край р.
Места, където имаше имот.
Гледаше и пчели. Винаги ко-
гато вадеше мед, събираше
внуците, за да пожвакаме от
сладкия пчелен восък. Всяко-
га стриктно облечен, макар и
със селски дрехи, дедо Пене
бе образец за човек, който дър-
жи на реда и дисциплината.
Жалко, че ние, внуците, не
се паднахме на него. Е, по-
някога се разлютяваше, ей

дава и ще дава надежда на
милиони човешки същества
за по-добър живот на греш-
ната ни земя. И когато на-
върших 60 години, този ден
стана реалност.

В първите дни на февруа-
ри 2019 г. тръгнахме с моята
съпруга Анка, а по-точната
дума е полетяхме към свети-
те земи, за да станем хаджии.
Но преди да ви разкажа тази
вълнуваща история за биб-
лейските земи, ще се потопим
във времената, когато бълга-
ри са давали мило и драго,
за да целунат гроба Господен
в далечния Йерусалим. Пре-
ди 34 години по книжарни-
ците се появи любопитно из-

ната земя, богомолецът пра-
вел своето споразумение с Гос-
пода. Опитвал се да купи спа-
сението на душата си. За здра-
ве и дълъг живот на родите-
лите, децата, за благополучие
и берекет, дори и за здравето
на домашни животни той да-
рявал пари, земя и стока. Бъл-
гарските хаджии изтъквали с
гордост, че не жалели пари,
за да "молителстват" духовни-
ците за тях и "да пишат име-
ната им" в светите книги. Вся-
ко едно записване, а те се пи-
шели на много места, струва-
ло 60 гроша. Нерядко поклон-
ниците дори заплащали так-
си, за да бъдат те преписани
в собствените им търговски

човек и титлата му да служи
за присмех.

Пътуването до Йерусалим
било изтощително и опасно.
Поне три месеца били необ-
ходими в едната посока. И
няколко хиляди гроша. Болес-
ти, корабокрушения и разбой-
нически грабежи грозели пок-
лонниците. И въпреки всеки-
му известните заплахи, въп-
рос на чест било за българи-
на да стане хаджия. Титлата
била равностойна на "лорд",
"кир", "господар", изобщо по-
читан човек. Или, както пи-
ше копривщенецът Михаил
Маджаров, "нещо като анг-
лийското лейди и сър". А чор-
баджии и първенци давали
мило и драго, за да се прочу-
ят. Към Божия гроб тръгва-
ли с волски коли, напълнени
с всевъзможни хранителни
припаси. Движели се на кер-
вани със специални пазачи,
за да ги пазят нощем от вър-
луващи разбойници. На прис-
танището Енос поклонници-
те се качвали на кораби и
продължавали по море. По
пътя опознавали чужди гра-
дове и местности и после ги
описвали на земляците. По-
оправните между богомолци-
те успявали да уредят и ня-
кои търговски сделки в Ца-
риград, Кайро, Александрия.
Те били първите пътешестве-
ници от по-ново време.

От Кайро потегляли но-
ви кервани за Йерусалим.
Йерусалимската патриаршия
изисквала православните по-
сетители на Палестина да се
явят в нейното седалище, за
да може да прибере от тях
определения данък. В отдел-
на стая на патриаршията
епископ, в името на патри-
арха, умивал в леген крака-
та на поклонниците, а пък
калугер ги изтривал. Щом
свършела церемонията, дру-
го лице прибирало таксата.
Манастирите в Йерусалим по
онова време били и страноп-
риемници. Във всяка стая
имало по два стола и пос-
телка. Кандидат-хаджиите
спели на земята, а плащали
като в европейски хотел. В
Ерусалим поклонниците се
подписвали на стени и в све-
щени книги, за да се знае,
че еди-кой си е пристигнал
тогава и тогава и дарил то-
ва и това... Сиреч не пожа-
лил средства за хаджилък.

Свещенодействието започ-
вало по Връбница. Богомол-
ците преспивали тази нощ до
река Йордан. Преди да пукне
зората, всички се потапяли в
нея с ушитите от предното
лято хаджийски ризи. Тях па-
зели след това за сватби и
погребения. Всеки напълвал
съд с йорданска вода от "вто-
рото му кръщение". До Възк-
ресение Христово хаджиите
успявали да обиколят много
свети места - Кръстни манас-
тир, Витлеем. И навсякъде
трябвало да оставят по нещо
за черквите. Според Михаил
Маджаров "за хаджия се счи-
та само оня, който, след като
се е окъпал в река Йордан,
след като е получил "патен-
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така, без повод, но такъв е
бил и светията, на когото е
бил кръстен. За сметка на то-
ва пък баба Рада беше много
смирена жена и голяма црък-
варка. Нямаше по-голям бъл-
гарски манастир, който да не
бе посетила. И зиме, когато
ни събереше край бумтящата
циганска печка, най обичах-
ме да ни разказва за Божия
гроб и затова как над гроба
Господен висяла... каменна
плоча. Детският ни ум не мо-
жеше да си представи как та-
ка никой не подпира тази ска-
ла, но баба Рада обяснява-
ше, че това ставало с помощ-
та на божията сила. В захлас
слушахме и приказките за

дание със заглавие "Книга за
българските хаджии". Като
носещ фамилията Хаджиев
веднага си купих книгата, за
да надзърна в миналото, пък
и да разбера това страстно
желание на нашите предци да
ходят на поклонничество до
библейските земи, за да се за-
върнат от там с мечтаната
титла "хаджия". Да поразлис-
тим част от страниците на то-
зи летопис на българското ха-
джийство…

* * *
Още през XVI столетие

православни миряни тръгва-
ли на дълго пътешествие до
светите места. Мечтата на въз-
рожденските българи била по
Великден да се поклонят на
Божия гроб и да получат бла-
говоление. Оттам се връща-
ли вече не прости християни,
а хаджии. Стъпил на свеще-

тефтери. От Божи гроб я но-
сели "осветен" армаган - све-
щички, покров, чудотворни
икони, кръстчета, съдържащи
частица от светия кръст, мно-
жество чудодейни предмети и
муски. Тези армагани се пре-
давали от поколение на поко-
ление или се подарявали на
скъпи приятели.

Думата "хадж" на арабс-
ки означава поклонение.
Чрез подражание е достиг-
нала и до българския език и
сред християните. Титлата
хаджия в ония времена е
признак не само, че е из-
вършено едно свещено пъ-
туване, но и знак за благо-
родство. От хаджията се
изисква повече почтеност,
повече благотворителност,
повече набожност отколкото
от другите хора. Хаджията
не трябва да бъде сиромах

стареца с белите дрехи, дето
горе на небето с ключ отк-
лючвал вратите на рая, а там
имало реки от мед и масло.
Представяхме си и ние това
блажено място, на което гос-
подар е свети Петър, след ка-
то баба Рада ни намазваше
на филията селски хляб до-
машно масло от кравата и мед
от пчелина на дедо Пене. Ми
то било хубаво да си в рая,
казвахме ние радостно на ба-
ба Рада. Така след тези ней-
ни сладки, райски и божест-
вени приказки, вече в зрели-
те години, си дадох дума, че
един ден и аз трябва да тръг-
на по пътя на този далечен
мой прапрадядо, за да се до-
косна до светите места, къде-
то преди повече от две хиля-
долетия се роди божият син,
който не само вчера, но и
днес, а и за в бъдеще е давал,

Модерният Тел Авив е само на 100 години

Паметник в Яфа,
дар от Бэлгария

за спасените
български евреи

Снимки Авторът
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та" от Патриаршията, след ка-
то си е купил "ерусалим", е
присъствал в Божигробския
храм на Възкресение Хрис-
тово и е видял с очите си Ну-
ра (свещения огън)…" "Патен-
та" е документ с името на чо-
века, който удостоверява пре-
биваването в Йерусалим.
Щампите върху мушама,
изобразяващи сцени от
Страшния съд, от живота на
Христос и палестински све-
тии, се наричат "ерусалимки".
Ерусалимът, поставен в най-
хубавата стая на къщата, в
специална дървена рамка,
покрит с бяло платно и отк-
риван само в празнични дни,
е едно от съществените дока-
зателства, че притежателят му
е хаджия.

След Великдена богомол-
ците поемали опасния път об-
ратно. Носели "тескерета" за
хаджии, сувенири и други до-
казателства за посещението
по светите места. Кесиите им
обаче били вече доста опраз-
нени. Един хаджия пише в
спомените си: "От десетте хи-
ляди гроша върнах с мене
около хиляда..." Несгодите и
рисковете по пътя се осмис-
лят с невероятните впечатле-
ния и спомени, които поко-
ления наред се разказват в се-
мейството на хаджиите, с без-
ценните подаръци, светената
вода и палмовите клонки, ко-
ито радват, лекуват и пазят
роднини и приятели. И с га-
лещата самолюбието възмож-
ност да вметнеш като Кара-
веловия хаджи Генчо "Аз съм
поклонник" или "Ти не си хо-
дил в Ерусалим и хабер ня-
маш от Божиите работи", или
"Мене да изгоните? Мене, ха-
джи Генчо, който е ходил в
Ерусалим на поклонение!"

На хаджилък не водели
женската челяд. Щерките ос-
тавали вкъщи при бабите, а
мъжът потеглял със синовете
си и понякога с жена си. На
момичето казвали, че ако спо-
лучи в женитбата, мъжът й
ще я заведе на хаджилък. Ако
мъжът е хаджия, а жената не
била ходила на Божи гроб,
то тя приемала титлата на
мъжа си, например хаджи
Михалица, хаджи Стоянови-
ца, хаджи Стефановица. Ако
пък била с него по светите
места, то тя кичела титлата
до собственото си име: хаджи
Петра, хаджи Иванка, хаджи
Райна и т. н. Ако пък само
жената е ходила в Ерусалим,
а мъжът не - той не получа-
вал титлата хаджия. Мъжете,
които не са хаджии, не смее-
ли да искат ръката на моми,
станали хаджийки. Хаджий-
ката, дори да не е пътувала
до Йерусалим, е била по-та-
чена в селото и града дори от
попадията. Хаджийката ми-
навала за по-образована.
Смятали, че знаела повече за
света, а и се носела модерно.
Защото от Кайро и Александ-
рия мъжът й я обличал в скъ-
пи платове. Съгражданките й
завиждали, но я почитали.
Наричали я "баба хаджийка",
независимо от възрастта й.

Поклоннически пътувания
предприема българинът и до
други свети места - Атон
(Света гора), Рилския и Бач-
ковския манастир, македонс-
ките и старопланинските ма-
настири, но хаджия се връ-
ща само от Божи гроб…

* * *
Днес трудно може да си

представи човек, че ще тръг-

не пеша по българските земи
или на кон, да измине хиляди
километри, за да се поклони
пред гроба на Христос. В мо-
дерните ни времена пътят до
Божия гроб е на 2 часа и 20
минути полет със самолет от
София до летището на Тел
Авив. А на по-малко от сто
километра е пътят до самия
древен Йерусалим - свещено
място за трите основни рели-
гии в света. Титлата "хаджия",
така ценна във възрожденските
години на България, вече ня-
ма такова обществено значе-
ние. Но така или иначе, сми-
сълът от пътуването е бил и

то на Османската империя,
която до Първата световна
война владее тези земи. И ев-
реите започнали да ги засаж-
дат от нулата. Древната ис-
тория е в Яфа, в която са раз-
крити пластове отпреди 5000
години. На пристанището ве-
кове наред са спирали гемии
и кораби и от тук са тръгва-
ли керваните за Божия гроб.
Наполеон разрушава крепос-
тните стени, а след това но-
вопристигналите евреи се за-
селват извън стените на се-
лището и започват да изку-
пуват от местните околните
земи. Разходката из Яфа, или
Яфо, както казват израелци-
те, е впечатляваща, а още по-
впечатляваща е тя от "висо-
кия" за местните хора хълм,
от който "столетникът" Тел
Авив се вижда като на длан.
И макар че е началото на

февруари, в морето млади
смелчаци се опитват да вдиг-
нат своите сърфове и да се
преборят със зимните вълни.
На крайбрежната улица пък
има паметник, дар от държа-
вата ни, в памет на спасени-
те български евреи от нацис-
тките газови камери.

Разстоянията в Израел не
са големи и бързо се вземат
по отличните магистрали,за
разлика от нашенските, кои-
то се откриват, а на другия
ден веднага се затварят за ре-
монт. Пътната инфраструкту-
ра на държавата е за завиж-
дане. Таксите за преминава-
не по държавните магистра-
ли се събират заедно с пла-
щането на данъците. Има са-
мо една магистрала, строена
по частен път. Камери сни-
мат, като се преминава по
нея, а сметките идват при
плащането на телефона. И не
можеш да се измъкнеш, за-
щото камерите снимат нав-
сякъде, снимат даже и на све-
тофар и не дай си боже да те
щракнат с телефон в ръката,
жестоката глоба ти е гаран-
тирана.

Между Хайфа и Тел Авив,
в близост до модерния съвре-
менен град Цезарея, се на-
мира древният град Кесария.
Основан по времето на рим-
ския цар Ирод Велики, малко
преди раждането на Исус, гра-
дът е често споменаван в Но-
вия завет. През VI в. е про-
цъфтяващ град с над 125 000
жители, но през VII в. е зав-
ладян от арабите и губи сво-
ето значение. От тази епоха
са запазени римският театър,
който след реставрация се из-
ползва за вечерни представ-
ления, концерти и оперни
спектакли, както и византий-
ската улица с мраморни скул-
птури по нея. Кръстоносците
навлизат в Кесария на 17 май
1101 г. и след 15-дневна об-
сада подчиняват града под
властта на тяхното Йеруса-
лимско кралство. Градът то-
гава е представлявал крепост,
заобиколена от дълбок ров и
масивни зидове, от които со-
лидни останки. В близост до
руините на древния град ог-
ромен комин бълва дим, а ес-
такада от близо 2 км е нав-
лязла в морето. Тук е най-
важната централа, която про-
извежда почти всичкият ток
за Израел. По естакадата се
подават вносни въглища от
корабите. Сега част от въг-
лищата са заменени с при-
роден газ, за да се щади при-
родата.

Град Хайфа, на брега на
Средиземно море, е третият по
големина в Израел. В превод
от иврит името на града оз-
начава "красив бряг" и неслу-
чайно Хайфа е известен като
един от най-красивите градо-

ве в света. Разположен на скло-
новете на планината Кармел,
потъналият в зеленина град
спира дъха на всеки посети-
тел. На това място френски
монаси построяват манастир,
който по-късно дава началото
на Ордена на кармелитите (от
планината Кармел). Днес в
олтара на църквата се нами-
ра пещерата на библейския
пророк Илия. Хайфа е извес-
тен и като център на Бахайс-
ката вяра, а прочутите бахай-
ски градини са включени в
Списъка на ЮНЕСКО за све-
товното културно наследство.
Създаването им отнело 10 го-
дини труд и грижа, четвърт
милиард долара и усещането
за красота на десетки хора, ар-
хитекти, ботаници и дизайне-
ри. Градините се разполагат
на 18 тераси, спускащи се по
хълма като водопад. За да стиг-
нете от единия им край до дру-
гия трябва да изкачите или
спуснете над 1000 стъпала.
Тук се намират гробниците на
основателите на бахайската
вяра - Баб и Бахаулла. В тях
е забранено да се влиза, за да
не се нарушава покоят им. Ос-
вен тях има и малък храм за
молитви на посетителите.

За християните град На-
зарет, разположен в истори-
ческата област Галилея, на 9
км югоизточно от планината
Тавор, е свято място. Тук Исус
е прекарал по-голямата част
от земния си път. В Библия-
та многократно месията се
споменава като Исус от На-
зарет. В града е базиликата
на Благовещението, мястото
на което архангел Михаил съ-
общава благата вест на Дева
Мария, че ще роди син Гос-
поден. Пак в града е и църк-
вата, посветена на дърводе-
леца Йосиф (земния баща на
Исус), в която се съхраняват
останки от I в. На това мяс-
то се е намирал домът на свя-
тото семейство на Йосиф,
Мария и Исус.

Капернаум е рибарско се-
лище на северния бряг на Га-
лилейското езеро. Смята се,
че името на града означава
"селото на Наум", в буквален
превод от иврит. Археологи-
ческите доказателства показ-
ват, че градът е основан през
II век преди Христа по време
на Хасмонеите, а разкопки са
разкрили две древни синаго-
ги, построени една върху дру-
га. За църквата край Капер-
наум се счита, че е била до-
мът на св. Петър. Основни-
ят поминък в древността е ри-
барството. Градът се споме-
нава в Евангелието на Лука
и Евангелието на Йоан. Спо-
ред тях Исус избрал този град
като център на неговото слу-
жение на хората в Галилея,
след като напуска малкото
планинско селце Назарет.
Любопитен факт е, че през
1986 г. водата на местното езе-
ро драстично е спаднала и то-
гава е била открита стара лод-
ка. След множество проучва-
ния е било установено, че ма-
териалите, с които тя е била
сглобена, датират от около
120 години пр. Хр.

Табха е разположена на
северозападния бряг на Га-
лилейското езеро. Името на
града означава "Седемте из-
вора", макар че изворите, от
които блика вода и се вливат
в Галилейското езеро, са де-
сетокаратно повече. На това
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На стр. 12

винаги ще остане духовен и
всеки го носи в себе си по
свой собствен начин. Пътува-
не до Израел човек може да
направи и сам, но с туристи-
ческа агенция е за предпочи-
тане, защото нямаш грижа за
нищо. Вярно е, така си огра-
ничен, но няколкото дни са
достатъчни, за да натрупаш
впечатления от обиколката по
светите земи.

Тел Авив е добре устроен,
модерен град, разположен на
Средиземно море с хубава
плажна ивица и впечатляващ
изглед към морето. Тук се строи
нависоко и затова има доста
небостъргачи. Зелено е нав-
сякъде. Като легенда се раз-
казва историята, че когато
първите евреи се завърнали
по тези земи в началото на
XX век, не е имало нито ед-
но останало дърво от време-

Ходят управниците в Израел, а не могат магистрала
като хората да направят

В Базиликата на
Благовещението
в Назарет има
и българска
св. Богородица

Хайфа, Бахайските градини
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свещено за християните мяс-
то Исус е извършил едно от
чудесата си, като е нахранил
5000 души с две риби и пет
хляба. В чест на това съби-
тие през 1882 г. е построен
Храмът на насищането, кой-
то е издигнат върху основите
на църква от IV в. Във вът-
решността се пазят древни
мозайки, изобразяващи на-
същната храна, която по за-
вета на Исус може да засити
гладните. Табха е известна съ-
що и като мястото на брега
на езерото, където Исус се е
явил на учениците си за тре-
ти път след Възкресението си
и е обядвал заедно с тях. На
това място се пази каменна-
та маса, на която Месията е
поканил последователите си
и дал наставления да продъл-
жават делото му.

Витания отвъд Йордан е
едно от двете места, сочени
като мястото за кръщението
на Исус Христос. Второто се
намира на отсрещния бряг на
река Йордан в Израел. Река
Йордан е дълга малко над 250
километра, по пътя си пре-
минава през Израел, Запад-
ния бряг и Йордания, докато
не достигне до Мъртво море.
Реката се споменава многок-
ратно и в Стария, и в Новия
завет. Според някои изчисле-
ния - поне 175 пъти в Ста-
рия и поне 15 пъти в Новия.
Почитана е също от евреите
и мюсюлманите. Интересна
е етимологията на името й -
смята се, че идва от иврит
"ярден" и означава "слизащ".
И има логика в това име, за-
щото реката извира на около
200 м надморска височина и
се влива в най-ниската точка
на сушата при минус 400 м.
Автобусът, с който пътуваме
за река Йордан, минава през
път, ограден с телени огради.
Зад тях са минни полета, ос-
танали от времената на кон-
фликта между Израел и Йор-
дания. До 2011 г. свещеното
място е било военна зона и
богомолци са се пускали са-
мо по големи християнски
празници. Днес автобусите са
стотици, както и стотици са
поклонниците, дошли да се
потопят в свещените води на
реката. В Библията за кръ-
щаването пише следното: "И
в ония дни дойде Исус от На-
зарет Галилейски и се кръсти
от Иоана в Йордан. И когато
излизаше от водата веднага
видя да се разтварят небеса-
та, и Духът като гълъб да сли-
за върху Него. И глас биде
от небесата: ти си моят въз-
любен Син, в Когото е Мое-
то Благословение." И от то-
гава река Йордан е осветена
от Кръщението в нея на Спа-
сителя Исус Христос. Двама-
та с моята съпруга Анка се
потопихме във водата на ре-
ка Йордан три пъти, за да
получим Божието благослове-
ние и за здраве. Мигът бе
вълнуващ и ще остане спо-
мен до последните ни земни
дни. В началото на февруари
водата е приятна за къпане.
Встрани от нас малко бъл-
гарско бебе, на няколко месе-
ца топна крачета във водата,
а баща му го поръси по гла-
вата, както става кръщаване-
то в нашите църкви. Налях-
ме си шише вода, с която да
поръсим близките и домове-
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те си. Казват, че водата от
река Йордан остава чиста и
не се променя в продълже-
ние на много години.

Мъртво ли е Мъртво мо-
ре? С тези съвсем невесели
думи започва разказа си за
едно от най-уникалните кът-
чета на земята американски-
ят писател Марк Твен. Било
е 1867 година и морето - на
отметка само 300 метра под
нивото на световния океан.
Любознателният литератор не
знаел, че се намира на брега
на най-голямата солена лок-
ва в света. По негово време
морето било малко по-голя-
мо и може да се предположи,
че писателят и неговите спът-
ници са се потопили във во-
дата съвсем не там, където
днес са луксозните плажни
комплекси. Сега морето е на
минус 413 метра и с всяка го-
дина спада с по един метър.
Нищо тук не се вписва в нор-
малните човешки понятия за
бряг, плаж, пясък, вода, въл-
ни, плуване, слънчеви бани
и т. н. На гръцки език се пре-
вежда като "асфалтово море",
на иврит "солено море", а на
английски, руски и българс-
ки език - "мъртво море".

Солеността му е 32%.
Дневно се изпаряват почти
осем милиона кубически мет-
ра вода, което обяснява и по-
вишената плътност на вода-
та - десет пъти превишаваща
плътността на обикновената
вода. Чаша вода, изпита от
това море, е в състояние да
отрови човек. За последните
десет години водата се е отд-
ръпнала с 40 метра. Еколо-
гичната катастрофа бавно, но
неумолимо приближава, не-
зависимо че според сметките
на специалистите Мъртво мо-
ре напълно ще пресъхне ед-
ва след 700 години. Твърди
се успокоително, че водата, ко-
ято черпят козметичните, ми-
нералодобивните и солни

предприятия на Израел и
Йордания, не играе значител-
на роля в този процес.

Потопихме се и ние в то-
ва солено, пресолено море.
Опитах се да полежа по гръб,
но в момента в който реших
да стъпя на крака в плитчи-
ната от около 60 см, всичко
остана един несполучлив
опит. Мъчиш се пак да се из-

правиш на
крака, но е
много трудно
да заставиш тя-
лото си да про-
реже това гъс-
то олио и от
хоризонтално
положение да
застанеш във
вертикално. И
когато излезеш
с много уси-
лия, а и с чо-
вешка помощ
от оковите на
плътната вода,
тялото ти се
чувства възро-
дено и готово
да политне за
нови приклю-
чения, но не и
свързани с
Мъртво море.

* * *
На древния

а р а м е й с к и
език - езикът,
на който е го-
ворил Исус
Христос, вмес-
то "Отивам в
Йерусалим"
казвали "Из-
качвам се в Йе-
русалим". И не
само защото
градът е съгра-
ден върху
хълм, който
настина тряб-
ва да бъде из-
качен. Казват,
че Йерусалим е
мястото, къде-
то човек е най-

близо до Бога. Затова Йеру-
салим не е просто един от
многобройните туристически
маршрути по света. От стари
времена идването тук се оз-
начава само с една дума - пок-
лонение. Няма друг град, в
който християнство, ислям и
юдаизъм да са така препле-
тени. Едно от най-преплете-
ните места е Златната порта,
за която, спрямо религията,
има различни истории. За
християните през Златната
порта е влязъл Иисус, яздей-
ки бяло магаре, и е посрещ-
нат възторжено от народа с
палмови клонки. През съща-
та тази врата, през 628 г. ви-
зантийският император Ирак-
лий решил да влезе триумфал-
но, облечен в блестящи одеж-
ди, яздейки кон - завръщай-
ки се от победоносен поход
срещу Персия. По време на
този поход владетелят успял
да възвърне от плен и да до-
несе обратно в Йерусалим ве-
ликата светиня - Христовия
кръст, открит от императри-
ца Елена през IV в. и обко-
ван със злато и скъпоценни
камъни, който персите загра-
били при оплячкосването на
светия град през 622 г. Естес-
твено императорът смятал, че
има право да увенчае така
бляскаво победата си над
Персия. Но когато триумфал-
ното шествие стигнало до
Златната порта, конят на
Ираклий се спрял като при-
кован и отказал да върви. "Не
тъй носеше кръста си наши-
ят Спасител" - упрекнал им-
ператора тогавашният йеру-
салимски патриарх Захарий.
Тогава Ираклий свалил бляс-
кавите одежди, събул се бос и
пешком внесъл в Йерусалим
през Златните врата Христо-
вия Кръст.

Юдеите все още чакат но-

вия месия, който ще дойде
през Златната порта в Йеру-
салим. Заради това най-скъ-
пото гробище в света е в зем-
лището пред Златната порта.
Богати евреи от цял свят пла-
щат, за да бъдат погребани
точно тук. Вярва се, че в Де-
ня на Страшния съд ще бъ-
дат възкресени най-напред
юдеите, погребани пред Злат-
ната порта.

Точно срещу Златната
порта, от другата страна на
долината Кедрон е Гетсиман-
ската градина. По времето на
Исус тя е била осеяна с мас-
линови дръвчета и кипари-
си, с малки карстови дупки, в
каквито вероятно са смятали
да пренощуват Исус и учени-
ците Му след Тайната вечеря.
Подобна атмосфера днес има
градината на тукашния рус-
ки манастир "Св. Мария Маг-
далина". Под манастира е
"Църквата на всички нации"
- католически храм. Издигнат
е над скалата, край която Ии-
сус отправя последната Си
молитва преди залавянето.
Наблизо е станало и преда-
телството на Юда. Особено
мистична е Гетсимания на
свечеряване, когато поклон-
ническият поток е отшумял и
вечерната тишина потапя чо-
век в драматизмът на нощта,
когато Иисус е предаден и за-
ловен.

В Гетсимания е и друга
светиня - гробът на Света
Богородица. Голямо стълби-
ще ви отвежда в подземието
на храма, където е каменно-
то ложе, приело тялото на Бо-
жията майка. Според преда-
нието от тук то е качено на
небето и отново съединено с
душата на Пречистата. Зад
гроба, който едновременно е
и църковен олтар, върху спе-
циален постамент е иконата
"Св. Богородица Йерусалим-
ска" - същата, която гостува
у нас през 2000 година и пре-
дизвика невероятен наплив от
вярващи.

Храмовият хълм е най-го-
лемия символ на Йерусалим,
най-свещеното място, което
привлича най-много посети-
тели от всички краища на све-
та и религии. Мястото дейст-
вително е уникално с исто-
рията си, която датира от над
23 века и обединява три ре-
лигии. Храмовият хълм се
вижда отдалеч и блести със
златния Купол на скалата.
Мащабната синя сграда с
формата на осмоъгълник и ог-
ромен купол е построена над
най-свещеното място за ев-
реите и третото най-свещено
място за мюсюлманите. Под
златния купол се намира Ос-
новния камък - мястото, по-
читано като връзката между
небето и земята. Куполът на
скалата не е нито църква, ни-
то джамия, нито синагога, а
специална светиня, част от за-
щитеното наследство на
ЮНЕСКО, символ на Йеру-
салим в продължение на над
1400 години.

Историята на Храмовия
хълм започва още от Стария
завет и е свързана с родона-
чалника на юдеите - Авраам.
В свещената книга се разказ-
ва как Авраам бил призован
от Бог да пожертва сина си
на планината Мория, нами-
рала се на мястото на днеш-
ния Храмов хълм. В по-къс-
ни времена, според легенда-

От стр 11
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В тази малка църква е гробът на Христос

Минута
смирение
в река
Йордан
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та, именно там бил издигнат
Соломоновия храм, известен
още като Първия храм. Мяс-
тото се превърнало в най-го-
лямата светиня за юдеите.
Разрушен е от вавилонците
през 586 г. пр. Хр. 70 години
по-късно евреите издигнали
храма си наново, като той
станал известен като Втория
храм. Днешната Западна сте-
на, известна още като Стена
на плача, е била част от ма-
щабен проект на Ирод за раз-
ширяване на Втория еврейс-
ки храм. Днес тя е най-све-
щеното място, на което евре-
ите могат да се молят.

Историята на хълма про-
дължава с трагичното завзе-
мане на Йерусалим от рим-
ляните, които разрушили Вто-
рия храм из основи през 70
г. В продължение на столе-
тия след това, районът бил
изоставен и превърнат в бу-
нище, докато не бил превзет
от арабите през 637 година.
Тогава хълмът бил превър-
нат в място за поклонение на
мюсюлманите, които разпоз-
нават на него своя религиоз-
на светиня - мястото, от къ-
дето пророкът Мохамед се
пренесъл в отвъдното. Спо-
ред някои това е станало на
скалата под Купола, а според
други вярвания - в близката
джамия Ал-Акса, която също
се намира на Храмовия хълм.

Днес Стената на плача е
мястото, където може да ви-
дите най-много ултраортодок-
сални евреи. За незапознати-
те, ултраортодоксалните евреи
са прослойката от най-край-
но вярващите израелци. Об-
лечени са в черно, с черни
бомбета на главите и с ма-
сурчета покрай ушите. Тези ев-
реи, заедно с част от палес-
тинското население е най-бед-
ната прослойка на израелс-
кото общество. Мъжете в те-
зи семейства не работят. Не
ходят в армията. Не плащат
данъци. Единственото им…
"задължение" е да четат по цял
ден свещените книги, да ги
обсъждат с равините и да се
молят на Стената на плача.
И да запазват духовната си
чистота, която се изразява в
неработене. Животът в тези
общности се поддържа от же-
ните. Жените работят, под-
държат къщата, раждат и гле-
дат деца, много деца. Макси-
мата им е, че децата им тряб-
ва да станат повече от песъ-
чинките в пустинята, за да се
решат всички проблеми на
евреите. Та затова семейства
с 8-10-12 деца от една жена е
нещо нормално, като много-
женството не е позволено.
Сред модерно мислещите ев-
реи се надига много серио-
зен ропот против ултраорто-
доксалните, искат да ги нака-
рат поне някаква работа да
вършат, но засега няма се-
риозен успех до момента.

Стената на плача е разде-
лена на две - за мъже и же-
ни. Всеки може да постави
листче със свое желание между
цепнатините на големите бло-
кове, като спазва определени
правила. Нашите пожелания
бяха за здраве, късмет, лю-
бов и щастие на най-близки-
те ни хора.

След Стената на плача по
криволечищите улички се сти-
га до "Виа долороса" (Via
dolorosa) - Пътят на Страда-
нието, или Пътят на Кръста
("Via Crucis"). Това е тясна,
каменна улица, често преми-

рушавана - веднъж от перси-
те при нашествието им през
614 година, и втори път от
арабите на халифа Хаким
през 1010 година. Погромът
над Божия храм предизвиква
остра реакция сред христия-
ните в Западна Европа и пос-
тавя началото на кръстонос-
ните походи. Оттогава глав-
ната мисия на тази въоръ-
жена инвазия на изток става
защитата на Гроба Господен.
Така още на първия кръсто-
носен поход през 1099 годи-
на, когато Свещеният град
става столица на Йерусалим-
ското кралство под властта на
крал Балдуин I е възстано-
вен и Храмът на Божия гроб.

Промъквате се по лаби-
ринт от църкви и улички и
изведнъж се озовавате пред
портата на най-свещената
църква на света. След дни пъ-
тешестване из светите земи,
идва и моментът, когато пок-
лонникът може да стане ха-
джия. Най-напред трябва да
се изкачи по тесните стълби
до Голгота. Това е хълмът, на
който Христос е разпънат.
Самата дума на иврит озна-
вача череп. Хълмът е наре-
чен така, тъй като е прили-
чал на череп. Днес Голгота
се владее от гръцкото духо-
венство, запазено е мястото,
където е бил кръстът на Хрис-
тос. Второто свещено място е
камъкът, на който е положен
Христос след като е свален от
кръста, за да бъде миропома-
зан. Днес, това е една мра-
морна плоча на пода, на ко-
ято се освещават всички ре-
лигиозни предмети, които сте
си нарочили за освещаване.
Няма по-голямо освещаване
от освещаването на това мяс-
то. Каквото си сложите там е
все едно осветено от всеки
един свещеник.

И след плочата на миро-
помазването, следва залата на
Божия гроб. В самата зала
има по-малък, православен
параклис, в който се намира
самият Божи гроб. Паракли-
сът има два входа. От еди-
ния влизат всички, от вто-
рия… етиопските християни.
Оказа се, че за тях най-све-
щената част от гроба е там,
където е била главата на
Христос.

В параклиса има две по-
мещения. В първото се на-
мира камъкът, на който на
православния Великден от не-
бето се спуска Благодатния
огън. Има интересна история

във връзка с Благодатния
огън. Легендата разказва как
през средновековието, когато
Йерусалим бил част от Ос-
манската империя, между
християните възникнали тър-
кания. Католиците отишли
при валията на Йерусалим и
наклеветили православните,
че правят зулуми и не им да-
ват да служат в храма. И ва-
лията изгонил православни-
те от храма. Дошъл Велик-
ден. Влязъл католическият
епископ да се моли за огъня.
Молил се три дни... нищо. В
това време патриарха на Йе-
русалим се молел пред вра-
тите на храма. И огъня сля-
зъл при него по… една от ко-
лоните до вратите. Колоната
се разпукала и от нея изля-
зъл огъня. Което пък поро-
дило почти метеж сред хрис-
тиянското население. Валия-
та се вбесил, изгонил като-
лиците от храма и оттогава
на Великден там влизат пър-
во православните.

Второто помещение е са-
мият Божи гроб. Влиза се по
двама, за трима няма място.
Съвсем мъничка е залата с
гроба Господен. Двамата
монаси, които стоят отвън да-
ват около минута да се помо-
лите, за да влезе следващият.
За тази минута време се чака
понякога повече от четири ча-
са. Толкова време стояхме на
огромната опашка в съботния
ден на 9 февруари 2019 г. със
съпругата ми Анка. И след
като излязохме от паракли-
са, вече бяхме станали ха-
джии. Една моя сбъдната меч-
та след 60 години време, как-
то и сбъдната мечта на Анка
след по-малко от 60 години!
Там, в църквата на Божия
гроб получихме от израелс-
кото Министерство на туриз-
ма и от Йерусалимското кмет-
ство "поклонническо свидетел-
ство", което се дава на всеки
турист, посетил Йерусалим и
Божия гроб. Успяхме да си
вземем и поклонническо сви-
детелсктво и от Йерусалимс-
ката патриаршия, каквото се
е давала на българските ха-
джии преди столетия. И до-
като първото е безплатно, то
за втората има такса, която
не е много голяма.

Било е време, когато в
църквата на Божия гроб е
имало осезаемо българско ду-
ховно присъствие. Днешни-
ят параклисът на Антиохий-
ската патриаршия в Сирия
някога е бил... български.
През ХVI в. руски дипломат
го нарича "голяма българс-
ка черква, в която денонощ-
но горели 15 златни канди-
ла". Можем само да си пред-
ставим божествената литур-
гия, отслужвана тук на бъл-
гарски език, как от този храм
българското духовенство тър-
жествено е излизало и зас-
тавало край самия параклис
на Божия гроб, за да се при-
съедини към множеството
очакващи слизането на не-
веществения небесен огън на
Велика събота. И как след
тайнственото слизане на огъ-
ня със свещи те са пренася-
ли пламък от божествената
пасхална светлина и пеейки
"Христос Возкресе" са запал-
вали с 15-те златни кандила
в "българската църква" при
Божия гроб... При самия вход
на големия храм, върху ля-
вото крило на голямата дър-

наваща в стълбища, осеяна
със сергии и магазинчета, в
които шумно се предлага вся-
каква стока и сувенири - две
хиляди години след Христа
шумотевицата в Йерусалим е
все същата, независимо дали
е почивен или работен ден.
А между сергиите - различни
по големина параклиси и
църкви, бележещи местата,
където е спирал Христос по
пътя към Голгота, съхрани-
ли паметта за последните ми-
гове на Спасителя, за мъки-
те му и за великата му любов
към света. Известни са 14
спирки по пътя на Исус към
Разпятието, по тях се движи
и част от маршрута на пок-
лонниците, посещаващи Йе-
русалим. Девет от тези спир-
ки са по Виа Долороса, а ос-
таналите пет - в Храма на
Гроба Господен. Три от спир-
ките на улицата, например са
свързани с места, където Исус

е падал под непосилната те-
жест на Кръста. Друга пък е
мястото, където Мария сре-
ща осъдения си син. Има
спирка, където Исус се под-
пира на каменна стена и
дланта му оставя следа върху
нея. Още една спирка е на
мястото, където Вероника из-
бърсва потта от лицето на
Исус. В църквата на Божия
гроб са последните мигове, ко-
гато Спасителят е прикован
и издъхва на Кръста, когато
е свален от него и погребан.

В библейско време Йеру-
салим е бил значително по-
малък, така че лобното място
на Спасителя е било извън
стените на града, където пре-
ди това е имало каменолом-
ня. Тук майката на римския
император Константин Вели-
ки - царица Елена, построя-
ва през 326 година първата
църква на Разпятието и Въз-
кресението. Тя два пъти е раз-

На стр. 14Запалването на 33 восъчни свещи - задължителен елемент в хаджийството

Български следи от 1854 г. на главната порта
на Храма Господен

Мястото, където е измито тялото на Исус Христос
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вена порта, високо над чо-
вешкия ръст, и днес личи над-
пис, издялкан с ножче: "Нет-
ко от Копривщица, 1854 ле-
то" - някогашен хаджия, един
от предшествениците ни, за
които поклонението на Бо-
жия гроб е било най-завет-
ната цел на живота им. Да
се докоснат до мястото, къде-
то е бил Бог, и да се въздиг-
нат до Него

В края на поклонническо-
то пътуване отидохме и до
Витлеем, който е част от па-
лестинската автономия. Три-
метрова ограда разделя палес-
тинците и евреите, които жи-
вет в Йерусалим. Църквата
на Рождество във Витлеем е
построена на мястото, където
е роден Христос. Църквата е
много красива и много добре
поддържана. Яслите, където е
роден Христос, се намират в
криптата на църквата. Преди
да влезете в нея, се минава
покрай поредната чудодейна
икона - на Богородица с мла-
денеца. Особеното на тази
икона е, че е единствената,
на която Богородица е изог-
рафисана усмихната. В крип-
тата има две свети места. На
първо място, това е 14-лъче-
вата звезда. Това е точното
място, където е роден Хрис-
тос. На това място можете да
осветите, кавото не сте осве-
тили до тогава. Точно срещу
звездата се намират яслите,
в които е положен Христос,
веднага след раждането си.
Криптата е много тясна и кла-
устрофобична. През вековете
църквата е следвала съдбата
на повечето християнски хра-
мове в Светите земи. Била е
повреждана от нашественици,
а мозайките на тримата влъх-
ви, облечени в персийски дре-
хи, на практика спасили хра-
ма при завладяването на гра-
да от персите през 614 годи-
на. Кръстоносците възстано-
вяват църквата през 1099 го-
дина. Тук е коронясан и пър-
вият владетел на Йерусалим-
ското кралство Балдуин I по
време на Първия кръстоно-
сен поход.

* * *
Две думи за израелската

кухня. Тя е доста специфич-
на. Подчинява на правила,
регламентирани от т.нар.
кашрут (закони за подходящо-
то хранене), а самата храна
се нарича кашерна. Така нап-
ример евреите не смесват ме-
сото с млечни продукти, не
консумират свинско и заеш-
ко - за тях те са нечисти ме-
са. Когато животно се коли
за храна, трябва да се обезк-
ръвява, за да се премахват
вредните вещества в кръвта
му. Този принцип спазват и
арабите - месото обезателно
трябва да е обработено по по-
сочения начин и това се оз-
начава с термина халал.

На израелската трапеза се
консумира само риба и хай-
вер, но не и морски дарове:
скариди, октопод, калмари,
миди и пр. Не се допуска кон-
сумация на диви птици, как-
то и пържене на месо в мас-
ло (само в растително олио).
На масата хлябът не се реже
с нож, това се счита едва ли
не за израз на агресия, а се
разчупва с ръце. По време на
обичайния съботен ден Ша-
бат не е позволено да се гот-
ви, затова храната се пригот-
вя предния ден. За евреите съ-

ботата е седмият ден от Сът-
ворението на света, тогава
Бог сяда да си почине, зато-
ва в събота те не работят.

* * *
С очите си видях как из-

раелската държава от пусти-
нята е направила рай, а ние
от рая направихме пустиня.
Намчалото на февруари е, а
житото в полята вече е над
50 см. Стотици са покритите
оранжерии, в които се отглеж-
дат от домати до... банани.
Стотици декари са палмите с
фурми, а из пустинята шетат
стотици стада с овце и кози.
Кравите са в супермодерни
ферми, в които има климати-
ци за през лятото. През 50-те
години на ХХ век хранител-
ните продукти в Израел са
раздавани с купони, а 80%
от млякото се е внасяло. Днес
страната задоволява своя на-
род с храна на 95%, внасяй-
ки само определени видове
продукти (петрол, кафе, какао,
захар), а износът на селскос-
топански продукти ежегодно
носи на Израел почти 4 млрд.
долара печалба. И това се
случва при използване само
на 20% от земята - около 450
хил. хектара. Тайната на ус-
пеха са технологиите. Изра-
елските фермери могат да
променят вкусовите характе-
ристики на плодовете и зе-
ленчуците Те могат както да
засилят вкуса на плодовете,
така и да го направят по-не-
утрален. Този ефект се пости-
га за сметка на създаването
на нови сортове по пътя на
кръстосването на вече същес-
твуващи такива.

Плодовете и зеленчуците
се сортират с помощта на фо-
тотехника и компютри. На
конвейерната лента всеки
плод се фотографира 32 пъ-
ти. От получените снимки
компютърът генерира трииз-
мерен модел на плода, като
определя неговата зрялост,
размер и наличието на пов-
реди. Въз основа на получе-
ните данни плодовете и зе-
ленчуците се сортират авто-
матично. Именно по тази
причина израелските ягоди в
магазина са еднакви до ми-
лиметър.

Бадемите и фурмите се съ-
бират със специален ком-
байн. Събирането на рекол-
тата става чрез тръскане на
ствола от комбайна. Този ме-
тод не само не поврежда дър-
вото, но и укрепва коренова-
та му система. Процесът на
събиране на добива отнема
средно 30-60 секунди, за раз-
лика от ръчното бране, което
заема часове.

Държавата субсидира на
фермерите до 40 на сто от
стойността на закупуването и
внедряването на новите тех-
нологии. Програмно осигуря-
ване, системи за напояване,
иновативна прибираща тех-

ника - всичко това излиза на
израелските фермери много
по-евтино, благодарение на
държавните субсидии.

 Млеконадоят се увелича-
ва за сметка на поливането
на кравите с хладка вода. В
Израел съществува най-висо-
кият млеконадой от една кра-
ва в света - средно около 12,5
тона годишно. В Германия
този показател е около 8,5-9
тона на година, а в САЩ -
около 10 тона годишно. Без-
спорен е фактът, че икономи-
ческото развитие на Израел
стана възможно благодарение
на силното развитие на селс-
кото стопанство, чието про-
цъфтяване е свързано с фа-

ник, се превърна във воен-
ната сила на Близкия изток
и основен играч в сектора на
високите технологии от съз-
даването си преди седем де-
сетилетия - четем в публика-
цията. - Страната води мно-
жество войни със своите араб-
ски съседи и продължава да
окупира Западния бряг, къде-
то мирният процес с палес-
тинците е на смъртно легло
от 2016 г. насам. Ето някои
факти за страната:

Израел е водеща военна
сила в Близкия изток и се смя-
та, че притежава единствения,
макар и необявен, ядрен ар-
сенал. Страната получава
почти 4 милиарда долара го-
дишно от военна помощ от
САЩ. Първата арабско-изра-
елска война избухва на 15
май 1948 г., ден след като ци-
онисткият лидер Давид Бен-
Гурион обяви създаването на
страната. Официално Изра-
ел е преминал през осем кон-
фликта, включително Шестд-
невната война от юни 1967
г., в която завладява от Йор-
дания Западния бряг - вклю-
чително източен Йерусалим
и стратегическите Голански
възвишения от Сирия. Изра-
ел е подписал мирни догово-
ри само с две арабски прави-

на палестинците ограничена
автономия на Западния бряг
и Ивицата Газа като междин-
на стъпка към всеобхватно
мирно споразумение, което
никога не беше договорено.
През 2002 г. по време на вто-
рата интифада Израел започ-
на да изгражда стена за си-
гурност, която според него е
предназначена да задържи
нападателите, но стените се
вият през палестинските те-
ритории.

Израел се стреми да из-
бягва прякото участие в си-
рийската гражданска война,
която започна през 2011 г. Но
страната публично призна, че
е извършила бомбардировка
в Сирия, която е насочена
срещу Иран и неговия съюз-
ник "Хизбула". Израел обеща
да попречи и на двете да се
укрепят в североизточната му
съседка. Премиерът Бенямин
Нетаняху, който е на власт
от 2009 г., формира ново пра-
вителство през 2015 г., което
се счита за най-дясното в ис-
торията на Израел. Той иска
да бъде преизбран под сянка-
та на надвисналите обвине-
ния, които досега многократ-
но е отричал.

Нетаняху спечели твърда-
та подкрепа на президента на
САЩ Доналд Тръмп. Разру-
шавайки десетилетия междуна-
роден консенсус, американски-
ят лидер призна град Йеруса-
лим за столица на Израел през
декември 2017 г. и анексира-
нето на Голанските възвише-
ния през март 2019 г.

Високотехнологичният
сектор на Израел представля-
ва 43% от износа на страна-
та, според Министерството на
икономиката. Десетки чуждес-
транни компании са открили
изследователски и развойни
центрове. Израел има огра-
ничени природни ресурси, но
през последните години е от-
крил големи резерви на газ в
морето и изгражда инфраст-
руктурата, за да ги експлоа-
тира. Израел има ниска без-
работица и ръст от близо три
процента, но разходите за жи-
вот остават много високи и
повече от 20 процента от на-
селението живее под прага на
бедността."

Десет дни след тази пуб-
ликация на агенцията и 8 дни
след изборите в Израел ста-
на ясно, че ЕС отказва да
признае суверенитета на Из-
раел върху Голанските възви-
шения. БТА предаде, че Ев-
ропейският съюз отказва да
признае суверенитета на Из-
раел върху Голанските възви-
шения и смята за опасно же-
ланието да се променят гра-
ниците насилствено. Такова
мнение изрази дипломат но-
мер едно на ЕС Федерика Мо-
герини по време на дебат с
евродепутатите, провел се през
последната пленарна сесия на
Европейския парламент в
Страсбург преди европейски-
те избори. "ЕС не признава
суверенитета на Израел вър-
ху окупираните територии и
тази позицията, повтаряна
много пъти, се прилага и за
Голанското плато", анексира-
но през 1967 г. от еврейската
държава, заяви Могерини.
"Модифицирането на грани-
ците насилствено е опасна
идея. Международните норми
трябва да бъдат спазени", до-
пълни тя. А как ще се разви-
ва Израел в бъдеще, времето
ще покаже!

натичната отдаденост и безг-
раничната изобретателност
на фермерите и учените да из-
ползват земята, половината
от която е пустиня. И до вся-
ки корен растение има про-
карано капково напояване.
Както се казва, пред фактите
и боговете мълчат. А за Из-
раел още много неща могат
да се разкажат, а темата за
светите места е неизчерпае-
ма и вечна. Това видях и усе-
тих аз по тези места, 2019
лета след Христа!

* * *
Дни преди парламентар-

ните избори в Израел, които
се състояха в началото на ап-
рил 2019 г. Агенция Франс
прес публикува на 7 април
обзорен материал със загла-
вие: "Израел - военната и
икономическа сила на Близ-
кия изток", който е точна
оценка на станалото и става-
щото в тази държава, създа-
дена преди 71 години. "Изра-
ел, който гласува на парла-
ментарни избори във втор-

телства - това на Египет през
1979 г. и на Йордания през
1994 г.

Населението на Израел се
е увеличило десетократно от
1948 г., като достига 8,8 ми-
лиона през 2018 г., според
официалната статистика.
През последните десетилетия
Израел значително засили
процеса на заселване на оку-
пирания Западен бряг, като
построи домове за около
650 000 души, включително в
Източен Йерусалим. Между-
народната общност смята ев-
рейските селища в окупира-
ните територии за незаконни
и ООН твърди, че постоян-
ното им разширяване е най-
голямата пречка за мира меж-
ду Израел и палестинците.

Има две палестински въс-
тания или интифади - 1987-
1993 и 2000-2005. Първата
завърши с подписването на
споразуменията от Осло и Ва-
шингтон между Израел и Ор-
ганизацията за освобождение
на Палестина. То предостави
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Сбъднатата мечта да се поклоним на Гроба Господен

Свидетелствата за хаджийство от светските
и от религиозните власти
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На 21 декември 2011 г. от
живота си отива Лиляна -
единствената съпруга на ле-
гендарния актьор Константин
Кисимов. Тя доживява до
дълбока старост и до края на
живота си споменава с неж-
ност и преклонение бащата
на тримата си синове. Лю-
бовта им започва толкова не-
обичайно, колкото нетради-
ционен е бил и бракът им.

През 1934 г. изпълните-
лят на "Кочо" и "Епопея на
забравените" вижда бъдеща-
та си съпруга на площад "Сла-
вейков" и се влюбва до уши.
Той вече е истинска звезда в
Народния театър, но се при-
теснява като ученик и я прос-
ледява до дома й на ул. "Со-
лунска". По-късно я пресре-
ща отново и галантно се
представя. Лиляна е гимна-
зистка, а Константин - "стар
ерген" на 37.

Търпеливо изчаква две го-
дини да завърши училище и
с упорство, постоянство и
такт преодолява съпротива-
та на родителите й да я да-
дат на мъж с "несериозна
професия". Кисимов наема
малка къщичка с желязна ог-
рада на ул. "Московска", в
която двамата влюбени сви-
ват семейното си гнездо.

Лиляна отрано разбира,
че колкото и да я обича мъ-
жът й, цял живот ще трябва
да го дели с другата му голя-
ма любов - театъра. Млада-
та жена успява да не го рев-

Искрата помежду им пламва на площад "Славейков" преди 85 години
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нува от сцената, защото той
не й дава никакви други по-
води за тревога. Кисимова
създава идеален дом, в кой-
то уютът сякаш размива
странностите на суеверния
актьор. Той пък изповядва вя-
рата, че всяко нещо под слън-
цето носи душа. Затова бо-
готвори мястото, където е
срещнал любимата си.

Разиграва цели актьорс-
ки етюди, за да коленичи и
да се поклони на светия за
него площад "Славейков".
Прави се, че изпуска нещо
случайно и уж се навежда да
го вземе, прекляка пред таб-
лото с числата от тотото, въп-
реки че изобщо не разбира
игрите на щастието.

Цялото домакинство се
струпва върху главата на
младата съпруга. Плюс
странностите на талантливия
фантазьор, за когото се е омъ-
жила.

Чувствата му са разпре-
делени на две неравнопоста-
вени части - 70 на сто за
театъра и 30 процента за се-
мейството. В съзнанието му
царстват ролите. Звучи като
анекдот, но е чиста истина,
че през Втората световна
война, когато провизиите се
разпределят с купонна сис-
тема и е имало дажби, Ки-
симов дочува разговор как в
дома им няма захар. "Че за-
що не купите", изненадано
пита близките си.

Актьорът често се оплак-

вал, че персонажите му го
преследват навсякъде и не
му разрешават да бъде себе
си - в театъра, вкъщи, на
улицата. Той продължавал да
играе и извън сцената. Прос-
то не можел да спре. Въпре-
ки необичайните семейни от-
ношения Кисимови живеят
в хармония, любов и уют.

Раждат им се трима си-
нове - Васил, Георги и Ди-
митър. Последният разказва
пред вестник "Дума": "Сват-
бата на моите родители на
16 февруари 1936 г. е доста
популярна сред колегите на
баща ми. Тогава операта и
драмата са работили заедно
- една вечер едните имат
спектакъл, на другата - дру-
гите. Бяха много задружни.

Борис Христов е сред те-
зи, които са пели на сватба-
та на нашите. Вдигнали доста
тупурдия. Живеехме в една
стара къща под наем на пър-
вия етаж. На втория бяха
собствениците. Родителите на
мама, консервативни хора,
били против с аргумента:
"Артист семейство не храни",
макар татко вече да бил из-
вестен и много влюбен.

Баща ми беше традицио-
налист в редица отношения.
Ходеше официално облечен,
по модата от младите си го-
дини. Винаги с костюм, вра-
товръзка и обезателно с шап-
ка. Така беше и през летните
месеци - с бял костюм и бя-
ла шапка. Никога не може-
ше да го видите по пуловер,
с къси панталони, сандали
или с каскет. Ходеше с обув-
ки тип "Поанкаре" - с плат в
горната част, отварящи се с
копчета. Бай Косьо, както му
викаха повечето познати, ви-
наги беше добре обръснат, с
лъснати обувки, и никога не
излизаше без шапка.

Впрочем обувките "Поан-
каре" в продължение на много
години никъде в София не
можеха да бъдат закупени и

обущарят в театъра му ги
правеше по поръчка. Никога
не е носил обувки с връзки,
освен кожени бели за лятно
време.

Правото не дозавършва,
но още като ученик се запис-
ва доброволец в Първата све-
товна война и го пращат на
Румънския фронт в Добру-
джа, бил шофьор на военен
автомобил и щял да загине
при една престрелка. На ед-
ната ръка имаше и белег от
нож, вероятно получен при
ръкопашна схватка.

Братята му Димитър и Ге-
орги отиват също добровол-
ци. Големият ми брат Васил
е кръстен на бащата на ба-
ща ми, а ние - на братята
му, но аз съм и роден на Ди-
митровден, а малкият ми брат
- два дни след Гергьовден.

Прибираше се след спек-
такъл и си лягаше най-рано
в 2-3 часа през нощта, пос-
пиваше сутрин по

,
 до къс-

но, за да бъде енергичен, и
пак отиваше в театъра. До-
ри и на 60 години той ми
показваше как се прави
стойка на ръце. Ако спекта-
кълът свършваше в десет
вечерта, най-рано се връща-
ше в 11 и след това до 2-3
след полунощ се въртеше
из къщи.

Непрекъснато светваше и
угасваше лампите във всяка
стая подред. В такива момен-
ти не говореше, не чуваше, не
"приемаше" - изолиран. Пи-
тал съм го в такъв момент
нещо - не отговаря, но като
спре в дадената стая да пали
и гаси лампите, казваше:
"Какво ме попита?" Най-чес-
то заучаваше текстовете си но-
щем, и то шепнешком", при-
помня си синът му Димитър.

Съпругата и синовете му
редовно посещавали спек-
таклите на Кисимов, но са-
мо на репетиции, за да не
остават децата до късно.
Лиляна всеки ден готви и

момчетата му носят топъл
обяд в театъра. След хап-
ване, актьорът си подрем-
вал на една изкорубена ку-
шетка в гримьорната си. Той
обаче я смятал за удобна и
"късметлийска" и не разре-
шавал да му донесат друга.
"Щом нещо беше добро, не
го сменяше. Почти никога
нищо не си е купувал сам,
не знаеше какво е пазар и
нямаше никакво отношение
към пазаруването", добавя
синът му Димитър.

Крайната непрактичност
на Кисимов е повод за мно-
го шеги у дома и сред коле-
гите му.

Навремето Народният
театър организирал летни-
те си турнета на собствени
разноски. В нарочен тефтер
актьорите записвали прихо-
ди от билети, разходи за на-
ем на салона, транспорт,
настаняване и храна, и нак-
рая делели печалбата. Ед-
но лято направили изпъл-
нителя на Странджата над-
зорник на финансовата ко-
мисия, но той лековерно
подписвал всеки документ,
който му представяли. "Той
вярваше на колегите си и
на хората и от финанси не
разбираше", споделя Дими-
тър Кисимов.

Актьорите решили да си
направят шега с колегата си,
като му поднесли за подпис
разписки "Разходи за моми-
чето, което беше при Маса-
литинов - 200 лв.", "100 лв.
за въже и сапун на Кисимов,
за да се обеси". И той подпи-
сал! Смях, шеги, закачки. Но
дори и това не го направило
по-малък наивник.

Въпреки невисокия си
ръст и съсухрената си фигу-
ра актьорът бил придирчив
към външния си вид. Съп-
ругата му всеки ден пригот-
вяла искрящо бяла риза и
идеално изгладен костюм.



16. ËÈ×ÍÎÑÒÈ
приложение
ПАТРИОТ

ЗЕМЯ 23 АПРИЛ 2019

ВТОРНИК

От стр. 15

"Често се дразнеше, ко-
гато го попитат: "А бе, бай
Косьо, на колко си години?"
Той правеше някаква физи-
ономия и никога не отгова-
ряше. Може би бе най-щас-
тлив сред нас - в семейст-
вото. Останалото беше теа-
търът и пътуванията из Бъл-
гария за рецитали и гаст-
роли", казва синът му Ди-
митър.

Незабравимият в ролята
на слепеца Колчо от "Под
игото" Кисимов е стряскащо
суеверен. И може би с осно-
вание. Числото 16 е фатал-
но за него - на 16-а дата се
ражда, жени и катастрофира
смъртоносно. В театъра суе-
верието му е пословичен по-
вод за анекдоти. На път за
репетиция или спектакъл той
винаги минавал по един и
същ "кадемлийски" маршрут.

Докосвал определени та-
белки, стъпвал на "специал-
ни" плочки по тротоара, во-
дел неразбираеми диалози с
конкретен електрически стълб
пред Военния клуб. Какво си
говорели двамата, само те си
знаели.

Тези ритуали на Кисимов
понякога довеждат до конфуз-
ни ситуации с властите. След
почерпка с приятели, една ве-
чер Кисимов се връща по
обичайния си "отработен"
маршрут към дома си на ул.
"Московска". Отсреща по
онова време се намира съ-
ветското посолство (днес там
е Домът на Москва в София-
б.а.), а пред милиционерска-
та му будка за беда е един от
любимите метални капаци на
актьора. Той просто не може
да мине от там, без да стъ-
пи отгоре му. Но този път
рецитира на висок глас "И
ще взривя земний ад!", вдиг-
нал високо ръката си.

Двама милиционери изс-
качат възбудено, възприели
артистичните му закани ка-
то терористична заплаха.
Хващат дребничкия атента-
тор под мишниците и го за-
мъкват в посолството. Кога-
то пристига джип да отведе
арестувания, лейтенантът
разпознава в него големия
актьор и го пуска по живо,
по здраво.

Кисимов изпитвал почти
нездраво влечение към всич-
ко желязно. Преди да излезе
на сцената, той докосвал за
късмет всички пирони, пок-
рай които минавал. Ритуа-
лите преди представление му
отнемали цял час, но той ги

спазвал и това му помага-
ло да се съсредоточи.

Особено го очаровали ме-
талните решетки на улични-
те канали. Мълчаливо ги
обикалял по три пъти и пус-
кал в тях от гвоздеите, които
неизменно носел в джобове-
те си. По време на бомбар-
дировките над София в сре-
дата на 40-те евакуират тру-
пата на Народния театър в
Пирдоп, но Кисимов предпо-
чита да не замине. Измис-
лил си е "магия" - ако седи в
сградата и я пази, няма да
пострада.

Вълшебството на сцената
така е завладяло актьора, че
той влага театралност и ми-
зансцен във всяка своя пос-
тъпка. В началото на 60-те
години на ХХ век е поканен
за честване на Иван Вазов
в Сопот. Логично! Той е най-
добрият изпълнител на сти-
ховете на народния поет.

В града Кисимов тръгнал
сред множеството в момен-
та, когато първият секретар
на БКП в Сопот изнасял скуч-
ния си доклад. Хората раз-
познали актьора и се скуп-
чили около него. Той обаче
минал между тях, без да им
обърне никакво внимание,
стигнал до паметника на Ва-
зов, драматично паднал на
колене пред монумента на
писателя и започнал на ви-
сок глас да му благодари, че
го има.

Когато се изправил, окол-
ните забелязали локвичка
кръв под коленете му. Киси-
мов гордо се изправил и за-
куцукал с изцапан панталон.
Всички решили, че се е нара-
нил, падайки на колене. Ни-
кой не знаел, че в името на
театралния ефект той е при-
вързал балонче с вишнев сок
за краката си и то се спукало
при драматичния му жест.

"Така се създават леген-
дите", казал по-късно актьо-
рът на младия си колега
Иван Налбантов.

У дома обаче Кисимов е
предан съпруг и всеотдаен
баща. Той обожава синовете
си и ги отглежда с любов.
Загива в катастрофа близо до
Балчик, когато е на 67 годи-
ни. Не доживява раждането
на първото си внуче, но поз-
нава, че ще бъде момче.

В Търново има три ули-
ци с неговото име

В днешно Велико Търно-
во три улици носят името на
Кисимовия род. На Констан-
тин Кисимов е кръстен не са-
мо театърът, ами и една от
артериите в града. Втората е

наречена на чичо му Пан-
дели Кисимов - участник в
национално-освободително-
то движение през 60-те и
70-те години на XIX век.
Третата улица носи името
на Евгения Кисимова - съз-
дателка на първото женско
дружество в България и ба-
ба на прочутия актьор.

За актьора и кобрата
Кисимов с група актьори

гастролира в Индия. Озова-
ват се в зоопарк и всички се
скупчват пред терариума с
кобрите. Огромна кралска
очиларка е застинала в пъ-
лен покой. При появата на
Кисимов обаче полудява и
с гневно съскане се блъска в
стъклото.

Екскурзоводът го моли да
напусне залата. Кралската
кобра замира успокоена. За
разлика от актьора, който е
обзет от неясно безпокойст-
во. Щом влиза отново в те-
рариума, змията пак пощрък-
лява. Що за чудо е това?! За
да се убеди, че точно той нер-
вира влечугото, повтаря екс-
перимента няколко пъти с
неизменен резултат. "В ня-
кой предишен живот ти си
бил змия, а кобрата - човек.
И тогава си й сторил нещо
много лошо, което тя помни
и до днес", разтълкувал по-
ведението на змията гидът.

"Константин Кисимов
обичаше Франция и по вре-
ме на войната оттук минава
на път за Истанбул френска
трупа от "Комеди Франсез".
Уредили им матине в Народ-
ния театър, било неделя и
след края на спектакъла ба-
ща ми излязъл, благодарил
на актьорите, отправил пох-
вални слова за френската
култура и великото изкуство
на "Комеди Франсез", разказ-
ва синът на актьора.

След няколко дни го из-
викал шефът на полицията
Гешев, за да обясни кой го е
подтикнал към тази антигер-
манска проява. Кисимов
обяснил, че бил стажант във
Франция, харесва френския
театър и култура и никой не
му е правил внушения. Ви-
кал го втори, трети път, дър-
жал се любезно с него, оче-
видно е разбрал, че баща ми
не е човек от съпротивата".

Преди да се отдаде на те-
атъра, един от най-талант-
ливите български актьори на
всички времена - Констан-
тин Кисимов, завършил пра-
во в Софийския университет
и дори заминал да специа-
лизира юридически науки в
Сорбоната. Кисимов, който

в средата на миналия век
се превърнал в една от най-
популярните театрални
звезди на България, произ-
хождал от заможна и елит-
на търновска фамилия.

Бащата на Кисимов бил
виден търновски адвокат и
изпратил сина си да учи пра-
во в университета. Веднага
след като завършил през 1922
година, бъдещият любимец
на публиката заминал за
Франция, където бил приет
да продължи образованието
си в Сорбоната.

Любовта към театъра оба-
че надделяла и вместо да усъ-
вършенства юридическите си
знания в Париж, Кисимов се
занимавал главно с кино и
театър. Престоят му там про-
дължил само една година.

През 1923 г. той се вър-
нал от Франция, окончател-
но скъсал с правото, и се
записал в театралната шко-
ла на Народния театър. Още
щом го видял в действие, то-
гавашният директор на пър-
вата ни сцена Владимир Ва-
силев го поканил да се при-
съедини към трупата. Киси-
мов, разбира се, приел и вед-
нага отново бил изпратен на
специализация в Париж. То-

зи път обаче той изучавал
тайните на актьорския зана-
ят. Кисимов се запалил по
театъра, когато бил гимна-
зист. По това време той не
само играел в търновския са-
модеен театър, но дори сам
режисирал някои от поста-
новките му.

На пръв поглед той ня-
мал необходимите физичес-
ки данни за актьорската про-
фесия. В онези времена би-
ло желателно актьорите да
бъдат красиви, високи и с
внушителна осанка. Кисимов
бил точно обратното - дреб-
ната му и слаба фигура, не-
достатъчно силният му и не
особено красив глас го об-
ричали цял живот да играе
второстепенни роли. Неверо-
ятно силната му воля и вът-
решният му заряд обаче го
превърнали в един от най-
играещите актьори.

През дългата си кариера
Кисимов останал в история-
та на театъра не само с не-
забравимите си комедийни
роли, но и с драматичните
си изпълнения, които често
разплаквали публиката на
Народния театър.

От Епицентър
Заглавието е на ЗЕМЯ
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Напусна ни голямата
българска актриса Виоле-
та Гиндева.

Тя си отиде на 21
април, на 72-годишна
възраст след кратко
боледуване, съобщиха в
неделя от Народния
театър "Иван Вазов".

"С огромна мъка ви
съобщаваме, че днес след
кратко боледуване ни
напусна прекрасната
актриса от трупата на
Народния театър Виолета
Гиндева... Нямаме думи,
за да изразим обичта и
преклонението си към нея
и тъгата от загубата...
Светъл път! Обичаме те
завинаги и благодарим!",
се посочва в съобщението
на театъра.

Ще запомним Виолета
Гиндева като едно от най-
обичаните лица на българ-
ското кино и театър,
преподавател, но преди
всичко като човек с
непоклатим дух, устоял на

Íàïóñíà íè èçêëþ÷èòåëíàòà
Âèîëåòà Ãèíäåâà

повратностите на времето.
Виолета Гиндева е

родена на 14 юни 1946 г. в
Сливен. Дъщеря е на
професора по философия
Панайот Гиндев. Завършва
актьорско майсторство за
драматичен театър в
класа на професор Желчо
Мандаджиев във ВИТИЗ
през 1968 г.

Играе в Драматичен
театър "Сава Огнянов"
Русе (1968 - 1969), Народен
театър "Иван Вазов" (1969 -
1971), театър "София" (1971
- 1974), Народен театър
"Иван Вазов" (1974 - 1993),
Нов драматичен театър
"Сълза и смях" (от 1994).

Партнира на Стефан
Данаилов и Йосиф Сърча-
джиев в "Черните ангели"
на режисьора Въло Радев
през 1970 г. Първообраз
на героинята й е Виолета
Якова.

През 1975 г. се снима
в "Сватбите на Йоан
Асен" заедно със Стефан

Данаилов, Апостол Кара-
митев и Коста Цонев. В
"Чичо Кръстник" на режи-
сьора Стефан Димитров
партнира отново на
Коста Цонев, а също и
на Стефан Мавродиев и
Катя Паскалева (1988).

В периода 2003-2007 г.
е заместник-кмет на
Пазарджик.

От 2008 г. насам вече
ръководи своя първи
самостоятелен клас по
актьорско майсторство в
Пловдивския университет
"Паисий Хилендарски" с
асистент Михаил Ботевски.

Актрисата Виолета
Гиндева бе носител на
званията "заслужил ар-
тист" (1977), "народен
артист" (1984), на орден
"Кирил и Методий" и други
отличия.

ЗЕМЯ изразява
искрените си

съболезнования
на близките на

голямата актриса

Ето какво споделя
Виолета Гиндева
пред някои от
българските медии:

"Мечтаех да играя Жули-
ета, а сега ми остава дой-
ката... Ще ми се обаче да
споделя за една несбъдна-
та роля - на Офелия. Пом-
ня как бях начинаеща акт-
риса в Народния театър.
Апостол Карамитев ме нас-
тига на улицата. Крачеше с
едни големи, интензивни
крачки. "Чудесно, че те виж-
дам! - изненада ме в гръб.
- Започваме "Хамлет" с Мо-
ис Бениеш и искам ти да
си Офелия!" Как само се за-
радвах! И питам кога ще е
премиерата. Отговаря ми
той, а аз: "Но все пак тряб-
ва да родя в края на януа-
ри". Той ме поглежда и ви-
ка: "Колко ти трябва да из-
лезеш на сцена след раж-
дането? Почваш гимнасти-
ка и идваш!" Но Бениеш по-
чина и Апостол не изигра
тогава Хамлет, нито аз -
Офелия. А как репетирахме,
какво измислихме за неро-
деното си дете... Мечта ми
беше." - В. "Труд"

"Може би за някого пъ-
туването от град на град е
потискащо. Но това е моя-
та професия. Вероятно за-
ради това всички актьори -
и мъжете, и жените - са го-
леми домошари. Обичат се-
мейството, обичат домаш-
ния уют, мъжете актьори
обичат да готвят, дори и да
подреждат дома. А за мен
домът, притегателното мяс-
то е там, където са моите
деца, всичко останало е
временно. Човек навсякъде
може да си създаде убежи-
ще, но според мен то не е
пълно, ако децата му не са
в него." - Сп. "За хората"

"Актьорите продължават
да са държавни чиновници.
Младите актьори имат огра-
ничен брой театри, където
да развиват своя потенци-
ал и талант, а да се упраж-
нява професията, е изклю-
чително трудно." - Радио
"Дарик"

"През 1993 г. от Народ-
ния театър ме уволни ди-
ректорът Васил Стефанов.
Тогава открито се обявих
против пенсионирането на
големите ни актьори, въп-
реки че аз самата бях на
46 години - далече от тази
възраст. В света няма та-
къв феномен "пенсиониран
артист". Играят, докато имат
сили, докато са здрави и
са на крака, докато публи-
ката ги иска. Като бях в Аме-
рика, гледах последния се-
риал с Джейн Фонда, коя-
то играе като фурия, неза-
висимо че не вижда, кра-
ката я болят, всичко това е
вкарано в ролята й, и е
блестяща! Та тогава Васил
Стефанов ме остави без ра-

бота, а бях самотна майка
с две деца. Това беше една
"синя" метла на тогавашни-
те управляващи, а той е ис-
кал да се натегне. Дори на
борсата за безработни се
бяха обадили да не ме при-
емат!

По време на снимките
на филма "Сватбите на Йо-
ан Асен" много неочаквано

за всички ни, Апостол (Ка-
рамитев) си отиде. Единст-
вен, който е знаел за забо-
ляването му, рак на бъбре-
ците, е бил режисьорът на
филма Вили Цанков. Никой
друг от екипа не подозира-
ше, че има такова нещо, а
и Апостол не даде в нито
един момент някакъв сиг-
нал, че има здравословен

проблем . Прекратихме
снимките след погребение-
то. Взе се решение от ре-
жисьора ролята на Йоан
Асен Втори да продължи да
изпълнява Коста Цонев. Аз
го знаех това, всички го
знаеха. Но така се получи,
че първите снимки с Коста
след погребението на Апос-
тол бяха на сцената, когато
трябваше моята героиня,
ромейката Ирина, втората
съпруга на българския цар,
дадена от баща си Теодор
Комнин като дипломатичес-
ки подарък, да бъде въве-
дена в тронната зала, в ко-
ято Йоан Асен Втори я ча-
ка. Дори ние с Апостол бях-
ме репетирали тази сцена
и той беше предложил мно-
го интересно решение. Оти-
вам на снимките, гримира-
ха ме, облякоха ме и вля-
зох в декора. Видях висок
мъжки силует, застанал при
един прозорец с гръб към
мен, облечен в дрехите на
царя! Със същата наметка,
със същата коса, със съща-
та корона, които познавах...
Без да се усетя, извиках
спонтанно: "Апостоле!"
Всички се вкамениха! Мъ-
жът се обърна и... вместо
черните очи на Апостол ви-
дях сините очи на Коста.
Разплаках се!.. Разтече се
грим, докато ме изчистят,
докато ме гримират отно-
во... След това се извиня-
вах на Коста. Защото това
беше ужасно от моя стра-
на, защото в този момент
аз трябваше да го подкре-
пя, на него никак не му е
било лесно... Малшанс бе-
ше, че Апостол не можа да
си завърши филма, но... жи-
вотът е това, което се случ-
ва, докато ние си правим
планове." - От ДИР.БГ

По материали
от интернет

Със Стефан Данаилов
в „Князът“
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Плевен е първият град
от тазгодишното национал-
но турне "Passion Flamenca
2019" на
световноизвестният
български цигулар Васко
Василев. Виртуозният
инструменталист ще се
изяви първо в зала "Емил
Димитров" на 150-годишно-
то плевенско читалище
"Съгласие 1869", която
според музикални експерти
е с най-добрата акустика в
града. Концертът в Плевен
е предвиден за 10 ноември
от 19.00 ч., след което
музикантът ще продължи
изявите си до 27 ноември -
общо в 15 български града
с 15 концерта. Още се
помнят трудностите да се
намери билет за концерта
на цигуларя през 2011 г.,
когато той отново от Пле-
вен стартира националното
си турне.

Тогава поради изключи-
телния интерес, за радост
на публиката, бяха пуснати
зрители в салона и по
време на репетицията
преди концерта.

Обичаният от публиката

На 22 април бе първата
изява, посветена на 100-го-
дишнината от рождението на
акад. Николай Хайтов. Заедно
с това излъчиха и документа-
лен филм за проекта, предс-
тавен приживе от самия писа-
тел. Изложбата показва при-
емствеността между персона-
жите на двамата творци, близ-
ки приятели и съселяни. Тя е
факт в Балабановата къща бла-
годарение на Фондация "Па-
мет". Беше обявен и ученичес-
ки конкурс за есе, вдъхнове-
но от емблематичните думи на
Хайтов: "Планината може и да
не повдигнеш, но си струва да
опиташ". Николай Хайтов е пи-
сател, драматург, публицист,
известен със сборника си "Ди-
ви разкази", "Шумки от габър",
"Капитан Петко войвода",
"Родопските комити разказват",
"Родопски властелини".ç

Áàëàáàíîâàòà
êúùà ñúáèðà
"Êàðèêàòóðèòå íà
Áîðèñ Äèìîâñêè è
ãåðîèòå íà
Íèêîëàé Õàéòîâ"

Звездата на филмите "Роко и
неговите братя", "Самураят" и "Ге-
пардът" - френският актьор Ален
Делон, ще е носител на почетната
"Златна палма" на тазгодишния
фестивал в Кан, който ще се про-
веде от 14 до 25 май.

"Това е жива легенда, светов-
на икона", заяви директорът на
фестивала в Кан Тери Фремо, обя-
вявайки решението на журито да
присъди отличието на Делон.

Ален Делон се прочу с ролята
на Том Рипли във филма "Под яр-
кото слънце" от 1960 г. на режи-
сьора Рене Клеман, а три години
по-късно е номиниран за "Златен

Докосваме се до магичната ре-
алност на платната му, изпълнена
с красота и спокойствие.

Иван Христов е роден на
27 февруари 1942 г. в с. Думни-
ци, Габровско. През 1969 г. за-
вършва Великотърновския универ-
ситет "Св. св. Кирил и Методий",
специалност "Плакат". От 1980 до
2006 г. е преподавател по рису-
ване в Средното художествено
училище в Трявна. Живее и рабо-
ти в родното си село Думници.
Има общи и самостоятелни из-
ложби в страната, участия в пле-
нери и е дългогодишен участник
в Международното биенале на ху-
мора и сатирата в Габрово, раз-
дел "Живопис".

Â Àðò ãàëåðèÿ "Åâðîïà" õóäîæíèêúò Èâàí Õðèñòîâ -
Ãðîãà îòêðè èçëîæáà çà Äåíÿ íà Çåìÿòà - 22 àïðèë

Íàöèîíàëíîòî òóðíå íà âèðòóîçíèÿ
öèãóëàð Âàñêî Âàñèëåâ çàïî÷âà

:

"Косвени щети" и
абсурдният свят
на войната

Премиерата на спекта-
къла "Косвени щети" по
книгата на носителката
на Нобелова награда за
литература Светлана
Алексиевич "Войната не
е с лице на жена" (изд.
"Парадокс", 2017) е
днес от 18:30 ч., на
сцена Backstage, театър
"Азарян". Режисьор и
мениджър на проекта e
Максима Боева, позна-
та на публиката със
спектакъла "Нирвана".

Над 700 деца участваха
в "Широка лъка пее,
свири и танцува"

Националният фолкло-
рен конкурс "Широка
лъка пее, свири и
танцува" се превърна в
празник за Широка
лъка и региона, предос-
тавяйки сцена за най-
малките таланти на
България. Музикалното
събитие се организира
от Националното
училище за фолклорни
изкуства-Широка лъка.
Наградата на името на
родопския певец
Младен Койнаров
спечели Албена Гърбева,
ученичка от Пловдив.

Творби на автора може да ви-
дим в много галерии и частни ко-
лекции в САЩ, Гърция, Белгия,
Швейцария, Беларус, България.

Художникът е известен с то-
ва, че създава изключително ма-
лък брой картини - 25-30 платна
годишно. Това прави притежава-
нето и докосването до творбите
му още по-ценно.

Иван Христов - Грога е живо-
писец, чиито творби са характер-
ни с изключително фин рисунък
и прецизност.

Стилът му е определян като
хиперреализъм със сюрреалисти-
чен привкус, друг път като маги-
чен реализъм. Изложбата продъл-
жава до 22 май.ç

Àëåí Äåëîí ùå ïîëó÷è
ïî÷åòíà "Çëàòíà ïàëìà"

глобус" за ролята си в "Гепардът".
Във филма на Клеман Делон

изгражда образ на беден, дявол-
ски обаятелен, абсолютно амора-
лен тип. Клеман казва за него:"
Актьор с толкова рядък слух е бла-
годат за режисьора. Много актьо-
ри научават това което ги устрой-
ва. Делон винаги е готов да из-
пълни нещо невероятно. Именно
невероятните неща спомагат на
драматургията да се развива".
"Ален Делон откри своята силна
страна, намери своя герой. Чове-
кът с двойно дъно. "Падналият ан-
гел", пише за него Мари-Клер Тре-
муа, в "Телерама".ç

изпълнител е роден в
София и още петгодишен
свири пред публика, на
седем е солист на Българ-
ския камерен оркестър в
зала "България", а две
години по-късно записва
плоча със Софийската
филхармония. Удостоен е с
много престижни награди
и отличия.

На 23 години е вече най-
младият концертмайстор на
оркестъра към Кралската
опера в Лондон. Кръгът на
почитателите на Васко
Василев е много голям,
защото той изпълнява
освен класически произве-
дения и музика с по-
модерно звучене. Занима-
ва се и с преподавателска

работа.
"Моята техника идва от

руската школа. Учили са
ме да бъда абсолютно
свободен. Свиря опери на
Вагнер, които понякога
продължават по седем-
осем часа", казва виртуо-
зът. Обожавам моята
цигулка. Тя е на 304 годи-
ни".ç

Ïëåâåí å ïúðâèÿò ãðàä îò ãàñòðîëèòå íà ñâåòîâíîèçâåñòíèÿ àðòèñò
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След обработката на
над 90 процента от прото-
колите от изборните
секции в Украйна Володи-
мир Зеленски запазва
преднината си от почти
50 процента пред опонен-
та си, досегашния прези-
дент Петро Порошенко,
предаде ТАСС.

За Зеленски са гласува-
ли 73,18 процента от изби-
рателите, а за Порошенко -
24,49 процента. Това озна-
чава, че за Зеленски са
гласували над 12,2 млн.
избиратели, а над 4 млн.
са подкрепили Порошенко.

Церемонията по встъп-
ване в длъжност ще се
състои не по-късно от 31
май.

Зеленски заяви, че
първата му задача като
президент ще бъде да
постигне освобождаването
на всички украински зат-
ворници, пленени по време
на конфликта в източната
част на страната.

Турските власти
вчера издадоха заповеди за
арести на 50 военни, заподозре-
ни във връзки с Фетхуллахистка-
та терористична организация
(ФЕТО). Главната прокуратура в
Анкара издаде заповеди за
арестите на военните, които са
настоящи и бивши служители в
Главното командване на сухопът-
ните сили. Някои от лицата са
заподозрени, че са изпълнявали
функцията на т. нар. тайни имами
- ръководни членове на ФЕТО,
които са давали указания на
последователи на групировката в
различни държавни структури.
14 души загинаха
при кално свлачище, предизви-
кано от проливни дъждове в
Колумбия. 8 къщи били затрупа-
ни в неделя в най-тежко
засегнатото село Портачуело.
Най-малко 25 души все още се
намират под калните маси. В
района са изпратени войници в
помощ на спасителните екипи.
Земетресение
с магнитуд 6,3 разтърси вчера
централната част на Филипините,
съобщи Геоложкият институт на
САЩ. Според местни сеизмолози
трусът е бил с магнитуд 5,7.
Епицентърът е бил в град
Кастийехос, провинция Самба-
лес, на 60 км северно от
Манила.
Иранският
върховен духовен водач аятолах
Али Хаменей назначи нов
главнокомандващ на елитния
корпус на "Гвардейците на
ислямската революция". Ген.
Хосейн Салами, на 58 г., ще
оглави корпуса на мястото на
ген. Мохамад Али Джафари.
Корпусът на "Гвардейците на
ислямската революция",
създаден през 1979 г., малко
след ислямската революция в
Иран, наброява около 125 000
бойци, поставени под пряката
власт на върховния лидер.
Британска гражданка,
работеща за хуманитарна
организация, и нигериец, който я
придружавал, бяха убити, а
четирима местни туристи бяха
отвлечени от въоръжени мъже в
курортно селище в Северна
Нигерия. Нападателите атакували
в петък вечерта курорта Каджуру
касъл, разположен на 60 км
югоизточно от град Кадуна.
Същия ден там пристигнала
група от 13 нигерийски туристи
от Лагос, икономическата
столица на страната. Нападате-
лите отвлекли петима туристи,
но един успял да избяга.

Íàêðàòêî

:

Íîâàêúò ùå ñìåíè ðúêîâîäñòâîòî
íà ãåíùàáà íà Âúîðúæåíèòå ñèëè

Çåëåíñêè ïîáåæäàâà Ïîðîøåíêî
è ñòàâà ïðåçèäåíò íà Óêðàéíà

Сред лидерите, които поздравиха Владимир Зеленски за избирането
му за президент, бяха полският президент Анджей Дуда, американски-

ят Доналд Тръмп, френският Еманюел Макрон, председателят на
Европейския съвет Доналд Туск, австрийският канцлер Себастиян Курц

Снимки Пресфото БТА

Папа Франциск произнесе
вчера молитвата "Царица
небесна" на пл. "Свети

Петър" във Ватикана. По-
рано папата сподели
скръбта си по повод

кръвопролитните атентати
в Шри Ланка, помрачили
Великденската неделя, и
изрази съчувствие към
всички жертви на това

толкова жестоко насилие.

Мигранти от Сирия и Ирак чакат да се регистрират за убежище в град
Орестиада, Североизточна Гърция. Напоследък гръцките власти
отбелязват засилен миграционен натиск по границата с Турция.

Ñèðèéñêèòå  áåæàíöè  íå èñêàò
äà ñè òðúãâàò îò Ãåðìàíèÿ

Само малка част от си-
рийските бежанци в Герма-
ния са се върнали в роди-
ната, като са се възполз-
вали от финансовата по-
мощ на германското пра-
вителство, съобщи ДПА.

През 2017 г. 199 души
от цялата страна са кан-
дидатствали за финансова
помощ за тяхното "добро-
волно заминаване" обрат-
но в Сирия, според отго-
вор на германското пра-
вителство на въпрос на
опозиционната партия Зе-
лените. Миналата година
германските федерални

власти са субсидирали
завръщането на 466 бежан-
ци в Сирия. През първото
тримесечие на тази годи-
на 77 бежанци са потър-
сили тази форма на под-
помагане.

Причините, каращи си-
рийци и палестинци, живе-
ли преди това в Сирия, да
се завърнат, не подлежат
на статистическа оценка,
но "носталгията, труднос-
тите с интеграцията или
болест на член от семейс-
твото" често се привеждат
като мотив според отгово-
ра на правителството. По-

вечето кандидати за фи-
нансово подпомагане за
завръщане в Сирия през
2018 г. са били бежанци,
живеещи в провинциите
Долна Саксония, Бавария
и Хесен. По правило на
кандидатите се заплаща от
имиграционните власти, но
в редки случаи също и от
асоциации и благотвори-
телни организации.

От началото на граж-
данската война в Сирия
през 2011 г., около 5,7 млн.
души са напуснали стра-
ната. Близо 780 000 от тях
бяха приети в Германия. ç

"Ние ще продължим до
край преговорите, за да се
постигне прекратяване на
огънят", каза безспорният
победител на балотажа на
президентските избори.

Той заяви, че в най-
скоро време ще представи
план за действия за прек-
ратяване на огъня в Дон-
бас и че смята да ускори
Минския процес. "Скоро
ще оповестим нашия план
за действия", посочи
Зеленски.

Той даде да се разбере,
че смята да смени ръко-
водството на Генералния
щаб на Въоръжените сили
на Украйна, както и да
назначи нов главен проку-
рор на мястото на Юрий
Луценко.

Украйна има шанс да
извърши положителни
промени в полза на
цялото общество след
президентските избори,
заяви говорителката на
руското външно минис-

терство Мария Захарова.
"Украйна може да

извърши рестарт, не в
смисъл на преразпреде-
ление на паричните
потоци от един джоб в
друг, а истински, основан
на осъзнаването на
необходимостта за консо-
лидиране на народа не
чрез сила, а чрез изра-
ботване на общонациона-

лен дневен ред", посочи
говорителката.

Захарова отбеляза, че
много украинци в райо-
ните на конфликта не са
могли да гласуват на
изборите. По думите на
Захарова украинските
власти не трябва "да
изключват от гласуването
милиони собствени
граждани". ç
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Министърът на здраве-
опазването на Шри Ланка
Раджитха Сенаратне каза,
че местна ислямистка
групировка, наречена
Нешънъл Таухид Джамаат,
е отговорна за нападения-
та в църкви и хотели на
Възкресение Христово,
предаде АП.

Министърът, който е
говорител на правителство-
то, каза на пресконферен-
ция, че нападенията са
били извършени от седем
атентатори камикадзе. Все
още не са ясни причините
за трите бомбени експло-
зии, станали по-късно в
неделя, след серията от
взривове в три църкви и
три хотела. Според минис-
търа нападенията, отнели
живота на най-малко 290
души, са били осъществени
с помощта на международ-
на мрежа. Не вярваме, че
тези атаки са били извър-

Ïðåçèäåíòúò Ñèðèñåíà âúâåæäà
èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå â ñòðàíàòà

Руски комунисти организираха вчера шествие до мавзолея на
Владимир Ленин на Червения площад в Москва, за да отбележат

149-годишнината от рождението му

Ïðîòåñòíîòî äâèæåíèå â Ñóäàí
ïðåêðàòè ïðåãîâîðèòå ñ àðìèÿòà

Близки скърбят за 12-
годишното момче Снеха

Савинди, който е една от
стотиците жертви на

атентатите в неделя в Шри
Ланка.  Атаките бяха

извършени на католическо-
то Възкресение Христово в

църквата "Св. Антоний" в
столицата Коломба,

църквата "Св. Себастиян в
град Негомбо и  църква в
гр. Батикалоа. По същото

време станаха експлозии и
в хотелите "Шангри-ла",

"Синамон Гранд" и "Кингс-
бъри" в Коломбо. Взрив

имаше и в столичния
зоопарк и в квартала

Дематагода.

Лидерите на протестно-
то движение в Судан прек-
ратиха преговорите с воен-
ните и призоваха за засил-
ване на демонстрациите
пред ГЩ на армията с иска-
не за незабавно предаване
на властта на гражданско
правителство, съобщи АП.

Временният военен съ-
вет, който взе властта след
като свали президента Омар
ал Башир на 11 април, е
"продължение на режима",
заяви на многохиляден ми-
тинг в столицата Хартум Мо-
хамед ал Амин Абдел Азиз,
говорител на обединението

Снимки Пресфото БТА

Военни от ВМС на Шри Ланка блокираха всички атакувани в
неделя от ислямисти църкви и хотели  в Коломбо. Смята се, че

това са най-мащабните атентати след приключилата преди десети-
летие гражданска война в страната.

Ìåñòíà èñëÿìèñòêà ãðóïèðîâêà
ñòîè çàä àòåíòàòèòå â Øðè Ëàíêà

от опозиционни партии и ор-
ганизации, участващи в про-
тестното движение. "Военни-
ят съвет бави отговора си
на нашите предложения, ка-
то казва, че разглежда пред-
ложения от всички полити-
чески сили", заяви той и при-
зова за засилване на про-
тестите и незабавно преда-
ване на властта на граждан-
ско правителство, което да
управлява четири години.

Суданска делегация ще
посети Вашингтон, за да об-
съди изваждането на Судан
от американския списък на
страните, подкрепящи теро-

ризма, заяви ръководителят
на Временния военен съвет
ген. Абдел Фатах ал Бурхан.
САЩ вдигнаха през октом-
ври 2017 г. търговското си
ембарго върху Судан, про-
дължило 20 г. Вашингтон
обаче остави Хартум в чер-
ния списък на държавите
подкрепящи тероризма, ре-
дом с Иран, Сирия и Се-
верна Корея. Судан беше
включен в този списък по-
ради обвинения за връзка
с радикални ислямисти. Ос-
нователят на "Ал Каида"
Осама бин Ладен е живял
в Судан от 1992 до 1996 г. ç

шени само от група хора,
действащи само в нашата
страна, допълни той.

Преди 10 дни в полицей-
ските участъци в страната
е било разпратено предуп-
реждение, че въпросната
групировка подготвя атен-
тати срещу църкви и срещу
посолството на Индия в
Коломбо. Телевизия "Ал
Арабия" казва, че групиров-
ката е поела отговорност
за атаките.

В нападението загинаха
и 35 чужденци, сред които
двама австралийци от
едно семейство, петима
британци, двама индийски
политически представите-
ли, граждани на Турция, на
Португалия, Китай, както и
няколко американци. Сред
жертвите има и трима
датски граждани. Според
Би Би Си и Ройтерс това
са трите деца на датския
милиардер Андерс Холш

Поулсен.
Същевременно прези-

дентът на Шри Ланка
Маитхрипала Сирисена
обяви, че от полунощ ще
въведе извънредно положе-
ние в страната след напа-
денията, предадоха светов-
ните агенции. Сирисена ще
поиска и международна
помощ за разследването
на атаките.

Според последни данни
полицията е арестувала
най-малко 24-ма души във
връзка със серията от
експлозии. Всичките
задържани са местни
граждани и сега са раз-
питвани. Според нови
доказателства три от
атаките са били извърше-
ни от атентатори камика-
дзе. Властите вече са
локализирали микробус, с
който се предполага, че
са се придвижвали напа-
дателите. Открита е и

къщата, в която са преби-
вавали. Тя се намира в
покрайнините на столица-
та Коломбо. Късно в
неделя самоделно взривно
устройство беше намерено
и близо до летището на
града и беше обезвредено,
съобщи говорител на ВВС

на Шри Ланка.
Лидери от цял свят

осъдиха нападенията. В
знак на съпричастност
Айфеловата кула в Париж
през нощта срещу понедел-
ник беше осветена със
светлините на националния
флаг на Шри Ланка. ç
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Стойчо Младенов е най-
успешният треньор в новата
история на ЦСКА - донесе
две шампионски титли (2003,
2008), като тази от 2008 го-
дина все още е последна във
витрината на "армейците". От
далечен Казахстан Стойчо
Младенов даде интервю за
сайта Букмейкър Рейтинги.

- Г-н Младенов, говорим
няколко часа, след като на-
учихте неприятната но-
вина за кончината на Кра-
си Безински.

- Сутринта имахме трени-
ровка и след нея Тошко Ян-
чев (помощник на Стойчо
Младенов в екипа на Кай-
сар - б.р.) прочете в медии-
те, че Краси Безински е по-
чинал. Просто замълчахме с
Анатоли Нанков и Тошко. Мо-
ите съболезнования към
всички, които чувстват Кра-
си като приятел. Загубихме
един голям човек. Това по-
коление беше златно за
ЦСКА и българския футбол.
Казвам го категорично - той
беше различен. Винаги благ,
добър човек, винаги над не-
щата. Краси беше различен
от всички останали - винаги
намираше точните думи, ни-
то да се обиди, да се засег-
не или да те нарани с някак-
ва дума, която не си очак-
вал. Изключително благ чо-
век.

- Какво ще си спомняте
за футболиста Краси Бе-
зински?

- Сърцат, боец! Такъв бе-
ше Краси. Той се раздаваше
на сто процента винаги - не
само в мачовете, които иг-
раеше с невероятен хъс. Раз-
даваше се и на тренировки.

- Воденият от вас Кай-
сар вече четири мача е без
загуба, един от тях бе ра-

Ñòîé÷î Ìëàäåíîâ: Íà "Àðìèÿòà" íÿìà ìÿñòî
çà æèâóðêàíå, òîâà íå å ñèðîïèòàëèùå
Битката за титлата в България
трябва да се води докрай, смята
Екзекутора на Ливърпул

вен с Астана. Доволен ли
сте от представянето на
отбора в първите кръго-
ве на шампионата?

- Тук отзивите за предста-
вянето ни са положителни.
В първите два мача паднах-
ме на собствен терен, надиг-
рахме противника категорич-
но, но просто малшанс. Въп-
реки тези две поражения не
загубихме своя облик и про-
дължаваме със стил на иг-
ра, който сме изградили. Да,
четири мача сме без загуба,
играхме срещу едни от най-
добрите тимове.

- Каква цел сте си пос-
тавили лично вие за този
сезон?

- Ние се стремим да из-
растваме всеки един сезон,
едно място по-напред да бъ-
дем. В първия сезон завър-
шихме шести, след това бях-
ме на пето място. Сега, ако
се класираме четвърти или
трети, ще имаме право на
участие в турнирите на УЕФА.

- Готов ли е клубът за
участие в евротурнири-
те?

- Подготвяме се. Ако не
тази година, догодина ще
го осъществим това нещо.
Такива са нашите идеи, за-
щото повече от една годи-
на се прави ремонт на ста-
диона - ново осветление,
седалки, нова поливна сис-
тема, всичко се обновява.
Ние от доста време игра-
ем на помощно игрище. В
лицето на губернатора има-
ме човек, който гарантира
добро бъдеще на Кайсар,
човек, който обича футбо-
ла и ни е предоставил от-
лични условия за работа.
Ние нямаме нещо, което да
ни липсва.

- Гледахте ли дербито

между ЦСКА и Левски?
- ЦСКА изпусна възмож-

ността да се доближи до
Лудогорец, по-точно напра-
ви така, че да се отдалечи.
Като мач не искам да ко-
ментирам, защото в края
на краищата всеки си има
своето виждане - никога не
съм коментирал играта на
ЦСКА, няма и да го напра-
вя. Като фен подкрепям
ЦСКА, но знам, че каквото
и да кажа, ще се приеме
по различен начин от раз-
лични хора - някои ще се
засегнат, други ще се по-
ласкаят, трети ще се раз-
сърдят…

 - В сряда е реваншът
срещу Ботев (Пловдив) за
Купата на България. Мно-
зина определиха този дву-
бой за мач на сезона и спа-
сителен мач. Така ли е?

- Купата на България ни-
кога не е била от такова го-
лямо значение за ЦСКА, то-
зи трофей винаги е бил уте-

шителен. Мен и моето по-
коление специално така са
ни възпитавали. Аз не прие-
мам някои изказвания на хо-
ра в клуба. На италианеца
трябва да му се обясни, че
ЦСКА и митологията, която
винаги е съществувала, не
трябва да се променя. ЦСКА
трябва да побеждава и да
става шампион. А не да се
правят изказвания, че не е
задължително да станем
първи, че може да вземем
купата… Няма такъв филм,
в ЦСКА са ни възпитавали
победа и само победа. Ако
ЦСКА не стане шампион, ви-
наги сме го приемали като
провал, като трагедия. Не
може да принизяваме ниво-
то на ЦСКА към всички ос-
танали клубове. ЦСКА вина-
ги трябва да бъде на върха
с цената на всичко. Този
манталитет на победител ни-
кога не трябва да угасва в
редиците на ЦСКА. Такива
изказвания на част от ръ-

ководството - не са ми при-
ятни, казвам го като цесе-
кар. Далеч съм от сегашно-
то ръководство, но знам Гри-
ша Ганчев какъв характер е
и се учудвам, че се допус-
кат такива изказвания от хо-
ра, които нямат понятие как-
во е ЦСКА. Звучи критично,
не исках да критикувам, но
не мога да се сдържа в този
момент с такова изказване.

- Лудогорец поведе с 5
точки, притеснителна
разлика ли е това за оста-
ващите кръгове до края
на шампионата?

- Нищо не е загубено,
имаме директен двубой, а и
те ще играят с другите от-
бори от първата шестица.
Битката трябва да се води
докрай. Манталитетът на
всички клубове в Европа, ко-
ито се борят да бъдат шам-
пиони, бият се до послед-
ния момент. Затова футбо-
лът е магия. А не да се полу-
чи разлика от 3-4 точки и
да се предаваме. Напротив
- мобилизация, пълен пре-
дел, всичко трябва да бъде
на топ ниво в момента. Без-
компромисно да се следва
всеки мач и да се обмисля
всяка стъпка. Едно - да не
сбъркаме, ние и второ - да
направим така, че съперни-
кът да сбърка.

- Какво трябва да пред-
приеме ЦСКА през лято-
то, накъде може още да се
развива?

- Първо - пълен спортно-
технически картбланш на тре-
ньора, и второ - надявам се
ЦСКА да надгради пунктове-
те, които са слаби. Да се под-
менят без компромиси, защо-
то в ЦСКА няма място за жи-
вуркане,  ЦСКА не е сиропи-
талище, там трябва да бъдат
най-добрите във всяко отно-
шение. На всяко едно ниво -
селекционната политика,
трансферната, спортно-техни-
ческата част, всичко.ç

62-годишният Стойчо Младенов смята, че целта на ЦСКА трябва да бъде
преди всичко шампионската титла

Отборът на Добруджа записа
много важна победа, с която за-
пази шансове да се спаси от из-
падане от Втора лига. "Жълто-зе-
лените" победиха с 2:0 Поморие
и вече са само с точка под чер-
тата. Попаденията на стадион
"Дружба" реализираха Етиен Ка-
бобола и Николай Минков. Бел-
гийският нападател откри резул-
тата с точен удар в 14-ата мину-
та, а бившият халф на Черно мо-
ре удвои в 32-рата. В оставащи-
те четири кръга футболистите от
Добрич имат три гостувания и ед-
но домакинство. Добруджа прие-
ма Струмска слава, а гостува на
Арда (Кърджали), Кариана (Ерден)
и Литекс. Същевременно над ти-

Äîáðóäæà áèå è çàïàçâà
øàíñîâå çà ñïàñåíèå

ма на Поморие не тегне напре-
жение и поморийци са спокойни
за участието си във втория еше-
лон и догодина.

Арда стигна до победа с 1:0 при
визитата си на Лудогорец II в мач
от 25-ия кръг на Втора лига. Автор
на попадението бе Венцислав Хрис-
тов в 49-ата минута. В края на ма-
ча пък домакините останаха с чо-
век по-малко, след като Ивайло
Климентов получи втори жълт кар-
тон и трябваше да напусне пред-
варително терена. В класирането
Арда вече има 50 точки в подреж-
дането. Лудогорец II пък вече е са-
мо на един пункт от опасната зона
с 22 точки. Пирин и Добруджа са с
една по-малко.ç

Поредна много тъжна
вест сполетя българския
футбол. След продължи-
телно боледуване почина

една от големите легенди на ЦСКА Красимир Безинс-
ки. Бившият бранител си отиде на 57-годишна въз-
раст след битка с рака.

Роден на 29 юни 1961 година, Красимир Безин-
ски започва футболната си кариера в благоевград-
ския Пирин. През 1981 година става част от ЦСКА и
с "червените" е петкратен шампион на страната
(1982, 1983, 1987, 1989 и 1992), шесткратен по-
бедител в Купата на България (1983, 1985, 1987,
1988, 1989 и 1993), както и трикратен носител на
Купата на Съветската армия (1985, 1986 и 1989).

Заедно с Георги Димитров са единствените два-
ма наши футболисти, участвали в два полуфинала

Ïî÷èíà ëåãåíäà íà ÖÑÊÀ

от евротурнирите с български клуб - в КЕШ през
1982 и в КНК през 1989 г. И двата пъти това
става с екипа на ЦСКА. В континенталните клуб-
ни турнири има 31 мача за "червените"  - 18 за
КЕШ, 7 за КНК и шест за Купата на УЕФА.

Играл е още в португалския Портимонензе и
израелските Ирони (Ашдод) и Апоел (Петах Тик-
ва). За националния отбор на България има 25
мача. Работил е като помощник-треньор в ЦСКА
и в националния отбор. Два пъти е бил начело
на саудитския Ал Сафа и веднъж като асистент в
Ал Кадисия.

Поклонението пред тленните останки на Кра-
симир Безински ще се състои в сряда, 24 ап-
рил, от 11 часа в църквата "Света София". Пог-
ребението ще е същия ден в 16 часа в Благоев-
град.

Красимир Безински си отиде
след дълго боледуване
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07.30 "България се събужда" с водещ Стоил
Рошкев

09.00 ТВ пазар
09.15 "България се събужда" (продьлже-

ние)
10.30 Новини
10.50 "Сянката на Елена", сериал, 69 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
12.10 "Холивудски знаменитости": Никълъс

Кейдж (п)
12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 "Сянката на Елена", сериал, 70 еп.
16.30 "Войната на таралежите" (1979 г.) (п)

Любимите български филми
18.10 "Холивудски знаменитости": Кевин

Бейкън
18.30 Новини - централна емисия
19.00 "Лява политика" с Александър Симов
20.00 Актуално от деня с водещ Валерия

Касиян
20.30 "Шибил" (1968 г.) Любимите българ-

ски филми
22.00 Новини
22.20 "Два дни, една нощ" (2014 г.), Бел-

гия/Франция/Италия, Киносалон БСТВ
23.55 Новини - късна емисия (п)
00.15 "България се събужда" (п)
03.10 "Общество и култура" (п)
04.10 "Лява политика" (п)
05.10 "Следобед с БСТВ" (п)
07.00 Актуално от деня (п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня /п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок информационно пре-

даване с водещи Боряна Каменова,
Ели Гигова, Даниел Михайлов и Илия
Илиев

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

блок с водещи Анна Ангелова, Алек-
сандра Гюзелева, Димитър Стояно-
вич и Михаил Заимов

09.45 100% будни предаване за здравосло-
вен и съвременен начин на живот с
водещи Мария Андонова и Стефан А.
Щерев

10.45 Спортисимо спортно-развлекателно
предаване/п/

11.15 Какво ще се случи 2 документален
филм /15 епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас информационна

емисия
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Сид - дете на науката анимационен

филм
15.15 Гимназия "Черна дупка" тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Какво ще се случи 2 документален

филм /16, последен епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно кулинарно пре-

даване с водеща Катерина Евро
17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-развлекателно

предаване
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня коментарно предаване
19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум дискусионно предаване

с водеща Добрина Чешмеджиева
22.00 Марс тв филм /5епизод/
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Брат за брата 2 тв филм /24, после-

ден епизод/(16)
00.15 Култура.БГ /п/

01.15 100% будни /п/
02.15 Марс тв филм /5епизод/п/
03.20 Клуб "История.bg" /п/
04.20 Брат за брата 2 тв филм /24, после-

ден епизод/п/(16)

bTV

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

тие" - анимация, сериал, с. 2, еп. 1
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

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

сериал, с. 2, еп. 76
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал, с.

5, еп. 21
16.00 Премиера: "Алиса в страната на лю-

бовта" - сериал, с. 3, еп. 77
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 12, еп. 118
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Майка" - сериал, еп. 60
21.00 "MasterChef" - кулинарно шоу, с. 5
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу с

водещ Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Библиотекарите" - сериал, с. 3, еп. 7
01.00 "Вечно твоя" - сериал, еп. 111, 112
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./

bTV Action

05.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 5, еп. 1
06.00 Анимационен блок: "Приключенията

на Джеки Чан" /п./ - сериал, с. 5,
еп. 13

06.30 "Трансформърс Прайм" /п./ - сериал,
еп. 1

07.00 "Трансформърс Прайм" - сериал, еп.
2, 3

08.00 "Монк" /п./ - сериал, с. 4, еп. 11
09.00 "Под наблюдение" /п./ - сериал, с. 5,

еп. 1
10.00 "Супергърл" /п./ - сериал, с. 3, еп. 10
11.00 "Библиотекарите" /п./ - сериал, с. 2,

еп. 4
12.00 "Луцифер" /п./ - сериал, еп. 6
13.00 "Сделката на доктор Парнасъс" - фен-

тъзи, приключенски (Великобрита-
ния, Канада, Франция, 2009), режи-
сьор Тери Гилиъм, в ролите: Кристо-
фър Плъмър, Лили Коул, Хийт Ле-
джър, Джуд Лоу, Джони Деп, Колин
Фарел и др.

15.00 "Монк" - сериал, с. 4, еп. 12
16.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 5, еп. 2
17.00 "Луцифер" - сериал, еп.7
18.00 "Библиотекарите" - сериал, с. 2, еп. 5
19.00 Часът на супергероите (премиера):

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

сериал, еп. 4
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "От люлка до гроб"

- екшън, криминален (САЩ, 2003),
режисьор Анджей Бартковяк, в роли-
те: Джет Ли, Ди Ем Екс, Марк Дакас-
кос, Антъни Андерсън и др.

00.00 "Изчезнали" /п./ - сериал
01.00 "Супергърл" /п./ - сериал
02.00 "Монк" /п./ - сериал
03.00 "Луцифер" /п./ - сериал
04.00 "Библиотекарите" /п./ - сериал

bTV COMEDY

05.00 "Любимци" /п./- сериал
06.00 "Любимци" - сериал, еп. 5, 6
07.00 "По средата" - сериал
08.00 "Кое е това момиче" - сериал, еп. с.

4 еп. 19, 20
09.00 "Домашен арест" - сериал, с. 2 еп.

13, 14
10.00 Премиера: "Легендата за Оз: Завръ-

щането на Дороти" - анимация, музи-
кален, семеен (САЩ, Индия, 2013),
режисьори Уил Фин и Даниел Сейнт

Пиер
12.00 "Бруклин 99" - сериал
13.00 "Теория за големия взрив" - сериал
14.00 "Без пукната пара" - сериал
15.30 "Новите съседи" - сериал
17.00 "Шоуто на Слави" (2016)
18.00 "Бруклин 99" - сериал, с. 2, еп. 11, 12
19.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал, с.

10 еп. 1, 2
20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 10, еп. 1
22.00 "Без пукната пара" - сериал, с. 5, еп.

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

с. 7, еп. 3, 4
00.00 "Легендата за Оз: Завръщането на

Дороти" /п./
02.00 "Любимци" /п./ - сериал
03.00 "Кое е това момиче" /п./- сериал
04.00 "Теория за големия взрив" /п./ -

сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 5, еп. 1, 2

08.00 "Робинзон Крузо" /п./ - анимация,
комедия, приключенски, семеен (Бел-
гия, Франция, 2016), режисьори Вен-
сан Кестелоот и Бен Стасен, в ролите
(дублаж): Момчил Степанов, Петър
Бонев, Росен Русев, Константин Лун-
гов, Елена Бойчева, Светлана Бонин,
Стоян Алексиев, Николай Урумов и
др.

10.15 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 5,
еп. 3, 4

12.30 Телепазар
12.45 "Зад решетките" - криминален, драма

(тв филм, Канада, 2008), в ролите:
Паджет Брустър, Антонио Кюпо, Мег
Роу, Робърт Уиздън, Диего Клатенхоф
и др. [16+]

14.30 "Изгубена на 17" /п./ - психотрилър
(тв филм, САЩ, 2013), в ролите: Ейла
Кел, Триша О`Кели, Бен Гавин, Алекс
Картър и др.

16.15 "Скок-подскок" - анимация, приклю-
ченски, комедия (САЩ, 2011), режи-
сьор Тим Хил

18.15 Телепазар
18.30 "Умирай трудно 3" /п./ - екшън,

трилър (САЩ, 1995), в ролите: Брус
Уилис, Самюъл Джаксън, Джереми
Айрънс, Греъм Грийн, Колийн Кемп,
Сам Филипс и др.

21.00 Премиера: "Шест метра дълбочина" -
приключенски, драма, биографичен
(САЩ, 2017), в ролите: Джош Харт-
нет, Мира Сорвино, Сара Дюмонт,
Остин Грант и др.

23.00 "Жената на пътешественика във вре-
мето" - фентъзи, романтичен, драма
(САЩ, 2009), в ролите: Ерик Бана,
Рейчъл Макадамс, Рон Ливингстън,
Мишел Нолдън и др.

01.15 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал
03.30 "Мир, любов и още нещо" /п./ -

романтичен, комедия (САЩ, 2012), в
ролите: Дженифър Анистън, Пол Ръд,
Малин Акерман, Майкела Уоткинс,

Джъстин Дероу, Алън Алда, Лорън
Амброус, Рей Лиота, Катрин Хан и др.
[14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Кобра 11: Обади се!" - сериал /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 2
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" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Любовта лекува"

(премиера) - сериен филм, сезон 7
21.00 "Hell’s Kitchen България" (нов сезон)
22.00 "Женени от пръв поглед" (нов сезон)
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал
00.30 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 12
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, сезон 7 /п/
06.50 "Инспектор Джордж Джентли" - сери-

ен филм
08.50 "Загадки при разпродажби: Убийство

на плажа" - драма с уч. на Лори
Луглин, Стив Бейсик, Сара Стрейндж,
Ева Борн, Конър Станхоуп и др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон 7
12.00 "Загадки при разпродажби: Случай

на убийство" - драма с уч. на Лори
Луглин, Сара Стрейндж, Стив Бейсик,
Ева Алън, Конър Станхоуп, Кевин
О’Грейди, Джей Бразо и др.

14.10 "Вдън горите" - приключенски филм с
уч. на Мерил Стрийп, Емили Блънт,
Анна Кендрик, Крис Пайн, Джони
Деп, Кристин Барански, Джеймс Кор-
дън, Били Магнюсън, Трейси Улман,
Саймън Ръсел Бийл и др. /п/

16.50 "Туристът" - екшън-трилър с уч. на
Джони Деп, Анджелина Джоли, Пол
Бетани, Тимъти Далтън, Руфъс Сюъл,
Раул Бова и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 5

21.00 "Чиракът на магьосника" - приклю-
ченски екшън с уч. на Никълъс Кейдж,
Джей Барушел, Алфред Молина, Мо-
ника Белучи, Тереза Палмър, Тоби
Кибъл, Омар Бенсън Милър, Алис
Крийдж и др.

23.10 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 5, /п/

00.10 "Инспектор Джордж Джентли" - сери-
ен филм /п/
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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. 77

ВОДОРАВНО: "Ходене по мъките". Лалич (Михай-
ло). Набоков (Владимир). Ломан (Карл). Синап. Ме
(Райни). Ри. "Алото". Атос. "Тала". Орела. Они. Канат.
Сабал. Купидон. ВАРИГ. РЕНО. Олово. Аг (Ищван).
Катани. Окана (Луис). Ак. Барок. ГАК. Сил. Накип.
Рало. Корина. "Авели". "То". Акера. "И ти си". Нанос.
Манит. Вокил. Волан. Ре. Ми. Аваса. Араб. "Рома".
Игото. "Има". Воронов (Стефан). Китан. "Вавилон".
Парана.

ОТВЕСНО: Колоратура. Икономова (Мария). ДА-
МИЛ. Петало. Акимов (Иван). "Вела". Акинак. Рани.
Ари. "Нина". Адон. Никола. Ол. Кеч. Лоно. Ибанес
(Висенте). Вино. Сорано (Даниел). Акар. Вагон. Бо-
нитет. Лори. Амосов (Николай). Манол. "В окопа". Алат.
Гъба. Асавак. Вина. Ока. Копа. Арон. Ретина. Ир. Гик.
Тоби. Агалит. "Рита". Томонага (Шиничиро). Алис. Ра-
ман (Чандрасекхара). Девесил. Геко. Икебана.

Днес ще бъде облачно и по-хлад-
но, с температури сутрин от 4 до 8 и
следобeд от 13 до 18 градуса. Ще пре-
вали и дъжд, на повечето места - пре-
димно слаб. Вятърът от изток ще отслабне и в повечето райо-
ни ще стихне. В сряда минималните температури ще бъдат от
3 до 8, а дневните ще се повишат и ще са от 16 до 21 градуса,
малко по-ниски по Черноморието. Облачността ще бъде про-
менлива, намаляваща до незначителна. Почти без валежи. В
четвъртък минималните температури ще бъдат от 5 до 10 граду-
са, а дневните ще се повишат още и ще са от 18 до около 22
градуса. Денят ще започне със слънчево време, но с напредва-
нето му от югозапад облачността ще се увеличава и в следо-
бедните часове в западните и югозападни райони ще превали и
прегърми. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще има и в района
на София. В останалата, по-голяма част на страната ще остане
без валежи.

bTV Action, "Шест метра дълбочина" - приключенски, драма,
биографичен, с Джош Хартнет, Мира Сорвино, Сара Дюмонт,

Остин Грант и др., 21.00 ч.
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Най-добрият ни тени-
сист Григор Димитров
загуби 15 позиции в
световната ранглиста след
ранното си отпадане от
турнира от сериите Мас-
търс в Монте Карло,
където отстъпи в 1/8-
финалите пред Рафаел
Надал. Българинът вече
заема 43-то място в
ранглистата на ATP с 1030
пункта, като от актива му
са отнети 270 точки. През
миналата година Димит-
ров игра полуфинал в
Монте Карло отново
срещу Надал. Испанецът
не успя да защити титлата
си и също се прости с
точки, но продължава да
заема второто място с
8085 точки.

Лидер в световната
ранглиста продължава да
е Новак Джокович с 11
160 точки. През тази
седмица Григор няма
участие, а в понеделник
стартира участието си в

Барселона, където изтегли
коварен жребий. Българи-
нът е поставен под номер
13 и отново ще има сери-
озно изпитание в първите
си двубои на червените
кортове в каталунската
столица. Димитров получи
"уайлд кард" за основната
схема и стартира директно
от втори кръг, а първият
му съперник ще бъде
испански ветеран - Фели-
сиано Лопес или Фернан-

до Вердаско. Гришо е в
половината на втория
поставен Александър
Зверев, като се разминава
с Краля на клея Рафаел
Надал.

Димитров и Зверев
може да се срещнат още
на осминафиналите, като
германецът започва с
квалификант, а в четвърти-
ната са още Даниил
Медведев и Жил Симон.
Григор Димитров има да

защитава 90 точки за
световната ранглиста, след
като миналата година
стигна четвъртфиналите,
където отпадна от Пабло
Кареньо-Буста с 3:6, 6:7(4).

За последно Григор
Димитров беше извън Топ
40 в света през февруари
2013 г., когато беше 41-ви.
Настоящото класиране е
най-лошото за него от
2012 г., когато завърши
сезона на 48-о място.ç

Íàêðàòêî
Етър спечели с
класическото 3:0
гостуването

си на аутсайдера Верея в мач
от 30-ия кръг на Първа лига.
Двубоят на стадион "Трейс
Арена" беше от група "А" на
плейофите. С хеттрик за Етър
се отличи един от големите
любимци на публиката във
Велико Търново - Иван
Петков. Цар Иван, както е
наричан таранът, се разписа
в 14-ата и 39-ата и в 72-рата
минута.

Арсенал загуби от
Кристъл Палас

с 2:3 в среща от 35-ия кръг на
Висшата лига. Други резултати:
Кардиф Сити - Ливърпул 0:2 и
Евертън - Манчестър Юнайтед
4:0. В класирането начело е
Ливърпул с 88 точки и мач
повече, пред Манчестър Сити
86, Тотнъм - 67, Арсенал - 66,
Челси - 66 и Манчестър
Юнайтед - 64.

Валенсия  победи
Бетис

като гост с 2:1 в среща от
33-тия кръг на Ла Лига. Други
резултати: Виляреал - Леганес
2:1, Леванте - Еспаньол 2:2,
Хетафе - Севиля 3:0 и Реал
(Мадрид) - Атлетик Билбао
3:0. Начело в класирането е
Барселона със 77 точки ,
пред Атлетико (Мадрид) - 68
и Реал (Мадрид) - 64.

:

Ãðèãîð Äèìèòðîâ
èçïàäíà îò Òîï 40

Най-добрият
български
тенисист загуби
15 позиции в
световната
ранглиста

За последно Григор Димитров беше извън Топ 40 в света през февруари 2013 година

Ïåòúð Êîñòàäèíîâ ùå ðúêîâîäè
ÖÑÊÀ - Áîòåâ (Ïä) çà Êóïàòà

Станаха ясни съдийските наз-
начения за полуфиналните сре-
щи реванш от турнира за Купата
на България. Петър Костадинов
ще ръководи двубоя ЦСКА - Бо-
тев (Пд) на стадион "Българска
армия" в сряда от 19 часа.

Първият мач завърши 3:2 за
"жълто-черните".

Днес от 19 часа на Нацио-
налния стадион "Васил Левски"
е другият полуфинал между Сеп-
тември и Локомотив (Пд), а гла-
вен съдия ще бъде Валентин Же-
лезов.

"Смърфовете" идват в София
със сериозна преднина след 4:0
в първата среща.ç

Първа шестица
Берое - Черно море 2:0
1:0 Педро Еуженио 6, 2:0 Иван Бандаловски 28; червени
картони - Александър Василев (Берое) 62, Мирослав Енчев
(Черно море) 88

Лудогорец - Ботев (Пд) 3:0

ЦСКА - Левски 0:0

Класиране
1. Лудогорец 58-14 70
2. ЦСКА 50-14 65
3. Левски 53-27 59
4. Ботев (Пд) 41-28 47
5. Берое 35-26 47
6. Черно море 38-38 45

Ïúðâà ëèãà - 30-è êðúã

Пари Сен Жермен победи с 3:1
Монако в шампионския си мач на
"Парк де Пренс" от програмата на
33-ия кръг на френската Лига 1.
И трите попадения за домакините
отбеляза Килиан Мбапе (15, 38,
56), а за гостите почетно се раз-
писа Головин в 80-ата минута. Па-
рижани си бяха осигурили титла-

Ìáàïå áëåñòè ñ õåòòðèê â øàìïèîíñêîòî
øîó íà Ïàðè Ñåí Æåðìåí

та във Франция, осма в историята
на клуба, след като по-рано през
деня преследвачът Лил завърши
0:0 с Тулуза. Двубоят ще се за-
помни и със завръщането в игра
на бразилската мегазвезда Ней-
мар, който се възстановяваше от
контузия, получена на 23 януари.

Двубоят се изигра в шампион-

ска атмосфера, а феновете на Па-
ри Сен Жермен посветиха хореог-
рафията си на катедралата "Нотр
Дам". Футболистите на треньора То-
мас Тухел също излязоха със спе-
циални фланелки с изображение-
то на катедралата, а вместо име-
ната им на гърба пишеше "Нотр
Дам".ç

Килиан Мбапе (15, 38, 56) се развихри и отбеляза хеттрик на "Парк де Пренс"
       Снимка Пресфото БТА

Петър Костадинов


