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В полицията се предаде общинс-
кият съветник от Несебър и син
на убития през 2007 г. шеф на
местния парламент и крупен
хотелиер Димитър Янков - Пейко
Янков. Той бе издирван като член
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на бандата на Димитър Желязков
- Митьо Очите. Янков вече се
сдоби и с обвинение за участие в
организирана престъпна група за
рекет, телесни повреди, разпростра-
нение на наркотици. ç
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емата за езика на омразата у нас от-
ново стана актуална. Поводът е скан-
далното изявление на евродепутата от
ВМРО Ангел Джамбазки, че всички в
БСП били за разстрел, защото някога
БКП е подкрепила линията на Комин-
терна за т. нар. македонска нация. Да
напомним, че партията още при Тодор
Живков категорично се разграничава

от тази грешка и отстоява българския характер на
Пиринска Македония и нейните жители. В правото
няма колективна вина, няма и вина на хора, живеещи
днес за деяния на хора, живели преди 70 години... И
смъртната присъда в ЕС е отменена, за сведение на
евродепутата! Разбира се, Джамбазки не е първият,
нито последният, езикът на омразата у нас е връстник
на прехода. Той от 29 години е патент тъкмо на тези
политически сили, които се зоват демократични, про-
европейски, атлантически. Обект на омразата винаги е
миналото ни между 1944 и 1989 година (България
достигна тогава 28-о място по развитие в света) и
днешната левица. Явно десните компенсират собстве-
ните си дефицити с пещерен антикомунизъм и лов на
вещици. Дълга е позорната история на дясната омра-
за: карта с черепи, крясъците "Долу", "Смърт" и "БСП в
Сибир", пенсионерите бяха наречени "алчни старци,
излезли на припек". Синята десница издигна паметни-
ци на жертвите на комунизма, а сред тях личат имена-
та на фашистки убийци, първа грижа им бе не запаз-
ването и развитието на българската икономика, а рес-
титуцията на имотите на някогашната едра градска
буржоазия. Протестърите и соросоидите (повечето де-
ца на номенклатурни семейства) цапат паметници на
антифашисти и хулят Русия. При ГЕРБ "нашата поли-
ция" подслушваше масово и арестуваше с "лягай на
пода, ти си абсолютен престъпник", а Цветанов чете-
ше присъди направо в парламента. Днешният преми-
ер, някога член на БКП, искаше БСП да бъде забра-
нена, изпрати майките на деца с увреждания да му
се махнат от главата. Тъжно е, че докато БСП предла-
га нова "Визия за България" и стратегически дебат
за бъдещето, от управляващите отговарят със запла-
хи и ни връщат 70 години назад.

Теофан ГЕРМАНОВ
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рез 2017 г. във вид
на "сирене" българи-
те са изяли над 12
хиляди тона палмово
масло, съобщи вчера
членът на управител-
ния съвет на Асоциа-
цията на млекопрера-
ботвателите Иван
Грънчаров. У нас има
над 260 мандри, като
от тях 30-40 използ-
ват растителна маз-
нина, каза експертът.
С влязлата в сила
през миналия месец
наредба компаниите
вече не могат да
смесват двата типа производство и
трябва да решат дали да правят съ-
щински млечни продукти, или имити-
ращи. "Надявам се това да промени
баланса при продажбата на имитира-
щи и истински продукти. В много
страни са забранили използването на
растителни мазнини", добави Грънча-
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Германската канцлерка
Ангела Меркел ще се
срещне с руския пре-
зидент Владимир Путин
край Берлин в събота,
предаде Ройтерс, като
се позова на нейния
говорител. Двамата ще
обсъдят конфликтите в
Сирия и Източна Ук-
райна, както и енергий-
ни въпроси. Те се
срещнаха в Сочи през
май. През юли канцлер-
ката и нейният външен
министър Хайко Маас
разговаряха в Берлин с
руския външен минис-
тър Сергей Лавров и
началника на генщаба
на руската армия
Валерий Герасимов. ç

Григор Димитров
контузи глезена си по
време на тренировка в
Синсинати. Българинът
падна на земята и се
сгърчи от болка, а
веднага след инцидента
напусна корта. За
момента не е ясно
доколко сериозна е
травмата му и дали той
ще може да защити
титлата си от миналата
година. Григор Димитров
е поставен под №2 и
по програма трябва да
започне участието си
от втория кръг срещу
победителя от мача
между Миша Зверев и
Дамир Джумхур.

Çàðàäè

íåäîñòèãà

íà ìåñòíà

ñóðîâèíà

îêîëî 20%

îò ìëÿêîòî

å îò âíîñ

Ï

9
7
7
0
8
6
1
2
3
1
0
0
4

>
4

5
1

0
0

< 21

ïàëìîâî „ñèðåíå"

ров. По думите му проблемът с расти-
телните мазнини е, че се влагат в
сиренето и кашкавала в големи коли-
чества. Истинското качествено сирене
би трябвало да струва поне 9 лв., каза
млекопреработвателят. Заради недости-
га на местна суровина около 20% от
млякото у нас е внос. < 4

Лидерката на БСП
сезира председателя на
Европейския парламент
за недопустимото изказ-
ване на евродепутата и
зам.-председател на
ВМРО Ангел Джамбаз-
ки, че "всички от БСП
са за разстрел", което
той направи в интер-
вю преди дни. Нинова
подчертава, че това не
е изолиран случай. "То-
ва не просто напомня,
а трасира пътя към връ-
щането на най-мрачни-
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те времена на домини-
раната от нацистите на
Хитлер Европа. Когато
подобни закани излизат
от устата на член на
Европейския парла-
мент, аз вярвам, че е
Ваше задължение да се

разграничите и да пред-
приемете възможните
мерки в институцията,
върху която с поведе-
нието си един неин
член поставя кафяво
петно", пише Нинова
до шефа на ЕП и на-

помня, че Джамбазки
представлява една от
управляващите партии
и че нито премиерът
Борисов, нито вицепре-
миерът и лидер на
ВМРО Каракачанов са
се разграничили. < 3

Колаж
ЗЕМЯ
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Нова "ало" измама
измислиха мошениците.
Сметката ни набъбва с
пъти, ако върнем на
непознат номер, съобщи
"Нова телевизия".

След като в началото
на годината мобилни
абонати у нас бяха атаку-
вани от импулсни номера
от екзотични дестинации,
сега в ход е нова измама
по подобни правила. Този
път обаче позвъняванията
идват основно от Слове-
ния, но не само. Измаме-
ните вече са стотици.

През последните дни
много телефонни абонати
у нас сигнализират, че са
търсени от Словения от
номера с код +386.
Веднъж отговорили -
следват и нови позвъня-
вания. Този път от различ-
ни държави. Схемата
работи именно чрез
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Държавата поръчва 400
нови линейки

Министерството на здравео-
пазването ще прави нова
обществена поръчка за високоп-
роходими автомобили за Спешна
медицинска помощ. Това обяви
директорът на дирекция "Връзки
с обществеността" в МЗ Мария
Иванова, предаде БГНЕС. В
Здравното министерство
публично бяха отворени
офертите за доставка на 400
оборудвани линейки за Спешна-
та помощ по приоритетна ос 4
"Регионална здравна инфраст-
руктура" на Оперативна програ-
ма "Региони в растеж" 2014-
2020 г.", включваща четири
обособени позиции. По време на
процедурата, която се проведе в
присъствието на създадената за
това комисия, представители на
участниците, както и представи-
тели на медии, стана ясно, че в
процедурата участват 7 автомо-
билни фирми, но ценови оферти
има подадени само за позиция 1
и 4, но не и за 2 и 3. "Точно по
тази причина още в днешния
ден, ще бъде проведена среща с
представителите на автомобил-
ния бизнес, за да разберем от
тях по какви причини не са
подали оферта за позиция 2 и 3.
След тази среща ще бъде
подготвено отново техническо
задание и ще бъде обявена нова
обществена поръчка, която ще
бъде само за високопланинските
линейки. Ще действаме във
възможно най-кратки срокове",
подчерта Мария Иванова.

Още две заведения
затворени заради шум

Затворени са два обекта
заради силен шум - "Какаов
плаж" и заведение "Хедон" на
"Каваците". Това каза пред
журналисти вицепремиерът
Валери Симеонов, предаде радио
"Фокус" - Бургас.

Според Симеонов многократ-
но разпоредбите на Регионална-
та здравна инспекция са
нарушавани от въпросните
заведения. Първите проверки са
извършени още на 8 юни. На 5
август след множество сигнали
от РЗИ е направена нова
проверка и са установени
мероприятия с по няколко
хиляди души в откритите площи
на плажа и пред двете заведе-
ния. Разпоредено е да спрат
звука, но те отказали. Затова на
10 август са им връчени
заповеди за преустановяване
експлоатацията на обектите.ççççç

Премиерът Бойко Борисов да-
де срок до следващата сряда БАН
и НИМХ да намерят решение на
проблема. Това каза министърът
на образованието и науката Кра-
симир Вълчев по време на бри-
финг след среща с представите-
ли на НИМХ и БАН в Министерс-
кия съвет, агенция "Фокус".

"Това, което имаме като си-
туация, е категорично искане на
НИМХ да излезе извън БАН, кое-
то БАН не подкрепя. Причините
за искането са както финансо-
ви, така и лично отношение. Пре-
миерът Бойко Борисов помоли до
следващата сряда ръководства-
та на БАН и НИМХ да намерят
общо решение, което да бъде
взето в дух на съгласие.

Ние сме готови да подкрепим
всяко решение. Това е въпрос,
който трябва да бъде обсъден от

БАН, но ние не можем да оста-
нем безучастни, защото НИМХ об-
служва седем или осем секто-
ра", обясни Вълчев.

Министърът посочи, че вари-
антите, които ще се търсят от две-
те страни, ще бъдат в посока да
се даде по-голяма самостоятел-
ност на НИМХ.

"Ние като правителство в ни-
какъв случай не искаме да бъ-
дем обвинени, че по този начин
ще се направи крачка към раз-
делянето на БАН, макар и само с
един институт.

Премиерът Борисов категорич-
но призова двете страни да на-
мерят единодушно решение до
следващата сряда. Ако такова не
бъде намерено, тогава ще тър-
сим вариант как да подпомогнем
дейността на НИМХ, така че да
не спре дейността му", коменти-

пропуснати повиквания от
чужбина. При предишната
масова атака за минута
сметката на ужилените
набъбваше с между 7 и 8
лева.

Новината за новата
схема бързо плъзва из
социалните мрежи, а
ужилените от "ало" измам-
ниците се оказват стоти-
ци. Схемата работи на
принципа на пропуснатите
повиквания и разчита на
моментната ни емоция.
Анализите на един от
телекомите показват, че
последната атака е само
привидно от Словения.
Зад телефонния код
всъщност е "маскиран"
оператор в Косово, къде-
то обажданията са малко
по-скъпи от тези в ЕС.

През последните дни
сигналите от измамени
към телекомите също

зачестяват. За да спрат
атаката, мобилните опера-
тори блокират обаждания-
та от докладваните от
абонатите номера.

Според анализите на
един от телекомите номе-
рата, на които кликват, се
избират на случаен прин-
цип чрез софтуер.

Според експерта по
киберсигурност Борислав
Сестримски изборът на
жертви не е толкова
случаен, а е резултат на

редица проучвания. До
номерата измамниците
често се добирали чрез
кражба на данни или
закупуване на масиви с
номера от интернет.

Все още ужилените не
знаят как това ще се
отрази на месечните им
сметки. До дела в съда се
стига рядко, тъй като
натрупаните сметки не са
космически, а до измам-
ниците разследващите
стигат трудно.ççççç

Îùå 20 ìèëèîíà îáåùà ïðàâèòåëñòâîòî íà ó÷åíèòå

Десетки бургазлии се
включиха в традиционния
парад на хвърчилата "Да

оцветим небето на Бургас".
Събитието се проведе в

Морската градина, с което
бе закрито официално

петото издание на Фестива-
ла на куклите.

Снимкa Пресфото БТА

ра Вълчев.
 "Следващата сряда по време

на заседанието на Министерски
съвет ще гласуваме близо 20
млн. лв. допълнителни средства
за научни изследвания. 18 млн.
лв. от тях ще са за национални
научни програми в различни сек-
тори - в областта на медицина-
та, на растениевъдството, на жи-
вотновъдството, за подобряване
качеството на въздуха и др.

Те целят да подпомогнат на-
учните изследвания и да ги об-
вържат с потребностите, които
имат различните сектори, насо-
чени са към основните предиз-
викателства. Целта е всички ин-
ститути в даден сектор да се обе-
динят и да кандидатстват", обяс-
ни Вълчев.

Министърът уточни, че с око-
ло 1,5 млн. лв. ще бъдат увели-
чени стипендиите на докторан-
тите и студентите за тази годи-
на.ççççç

Íîâà "àëî" èçìàìà ñ îáàæäàíèÿ
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Снимкa Пресфото БТА
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Във връзка с изказва-
нето на евродепутата
Ангел Джамбазки, че
"Всички от Българската
социалистическа партия
са за разстрел" председа-
телят на НС на БСП
Корнелия Нинова изпрати
писмо до председателя на
ЕП Антонио Таяни и пред-
седателя на  Групата на
социалистите и демокра-
тите в ЕП Удо Булман.

Това се казва в съоб-
щение на пресцентъра на
партията.

Публикуваме пълния
текст на писмото на
Корнелия Нинова:

"Уважаеми г-н Таяни,
Обръщам се към Вас

във връзка с недопустими
изявления на член на
Европейския парламент в
българските медии. Ангел
Джамбазки в интервю за
електронно издание
отрича правото на най-
голямата опозиционна
партия в България да
коментира важни нацио-
нални въпроси и заявява:
"Всички от Българската
социалистическа партия
са за разстрел".

Това не е изолиран
случай. За съжаление, е
налице явна тенденция на
засилване на езика на
омразата, провокирана от
националисти и крайно-
десни политически лиде-
ри. Трябва да отбележа,
че в годините на прехода
след 1989 г., в условия на
най-тежка политическа
конфронтация, никога
народни представители и
политически фигури не са
си позволявали подобни
крайности, призовавайки
към физическо унищоже-
ние на политически опо-
ненти.

Още по-недопустимо в
случая е, че се вменява
колективна вина и посоче-
ният за унищожение враг
са всички български
социалисти - това не
просто напомня, а траси-
ра пътя към връщането на
най-мрачните времена на
доминираната от нацисти-

Êîðíåëèÿ Íèíîâà ñåçèðà
Åâðîïàðëàìåíòà çàðàäè
Äæàìáàçêè

Ïðåäè äíè åâðîäåïóòàòúò îò ÂÌÐÎ çàÿâè, ÷å âñè÷êè â ÁÑÏ ñà çà ðàçñòðåë

те на Хитлер Европа.
Когато подобни закани
излизат от устата на член
на Европейския парла-
мент, аз вярвам, г-н
Председател, че е Ваше
задължение да се разгра-
ничите и да предприемете
възможните мерки в
институцията, която е
символ на обединена,
мирна и демократична
Европа и върху която с
поведението си един неин
член поставя кафяво
петно.

Трябва да подчертая
също, че г-н Джамбазки
не е просто член на
Европейския парламент.
Той е заместник-председа-
тел на една от съуправля-
ващите партии в България
- ВМРО, чийто председа-
тел Красимир Каракача-
нов е вицепремиер и
министър на отбраната. В
този контекст заплахите
трябва да бъдат разглеж-
дани с още по-голяма
загриженост. Особено
тревожно е, че от думите
на Ангел Джамбазки не се
разграничи публично нито
ръководството на негова-
та партия, нито премиерът
и председател на водеща-
та в управлението партия
ГЕРБ Бойко Борисов.

Знаем, че политически-
ят дебат понякога е остър
и агресивен между раз-
лични по своята идеоло-
гия партии, но когато
езикът на омразата завла-
дява този дебат, когато
последователно се създа-
ват предпоставки омраза-
та да премине от говоре-

не към действие, наша
обща отговорност е да
използваме всички въз-
можности да го пресича-
ме и да показваме ясно,
че  спазването на човеш-
ките права и толерант-
ността са ценности, които
Европейският съюз и
неговите институции ще
отстояват без колебание".

Припомняме, че ведна-
га след неприемливото
изказване на Джамбазки
реагира и заместник-
председателят на БСП
Кирил Добрев. Във Фейс-
бук той написа: "Ангеле,
от цялата ви абревиатура
ВМРО не ви остана нищо.
Вече сте във властта и
нямате интерес от рево-
люции. Жалко.

Въпросът за Македония
никога не е бил за вас
кауза, а просто бизнес и
път към едни 20 места в
парламента...

Моля те, не вдигай
костите на хилядите
загинали за свободата на
България. Ще събудиш
Яне и ще ти каже - "Да
живееш, значи да се
бориш - робът за свобода,
а свободният за съвър-
шенство". Но ти няма как
да го разбереш, защото
самият ти си роб, Ангеле.
Роб, на когото му е добре
в това положение.

И да ти кажа - тази
"революционна" риторика
за разстрел на всички от
БСП - тя няма да върне
вас патриотите в играта.
И следващия парламент,
нали знаеш - ще го гледа-
те само от телевизора",

Íà òîçè äåí
:

Събития
” 1880 г. - Приключва
строителството на
Кьолнската катедрала.
” 1893 г. - Франция е
първата страна в света,
която въвежда регистра-
ция на моторните превоз-
ни средства.
” 1945 г. - Втората
световна война: Япония
приема условията на
съюзниците за безусловна
капитулация, което слага
край на войната.
” 1969 г. - Британска-
та армия навлиза в Север-
на Ирландия под претекст
предотвратяване на
стълкновенията между
католици и протестанти.
” 1994 г. - Заловен е
терористът Илич Рамирес
Санчес, известен като
"Карлос Чакала".

Родени
” 1920 г. - Милко
Балев, български политик,
дългогодишен ръководител
на Кабинета на Тодор
Живков, член на Политбю-
ро и секретар на ЦК на
БКП до 1989 г.
” 1935 г. - Валентин
Старчев, български скулп-
тор
” 1938 г. - Иван
Попйорданов, български
кинематографист и
телевизионер
” 1945 г. - Борис
Христов, български поет
” 1945 г. - Вим Вен-
дерс, немски режисьор
” 1945 г. - Стийв
Мартин, американски
актьор
” 1959 г. - Меджик
Джонсън, американски
баскетболист
” 1960 г. - Сара
Брайтман, британска
певица
” 1983 г. - Мила Кунис,
американска актриса

Починали
” 1956 г. - Бертолт
Брехт, немски драматург
” 1958 г. - Фредерик
Жолио-Кюри, френски
физик, Нобелов лауреат
”  1988 г. - Атанас
Яранов, български художник
” 1994 г. - Елиас
Канети, австрийски
писател, Нобелов лауреат
” 2004 г. - Чеслав
Милош, полски поет,
Нобелов лауреат
”  2007 г. - Тихон
Хренников, руски компози-
тор

написа социалистът.
Бившият депутат от

Патриотичния фронт в
43-тото НС Велизар
Енчев пък сезира глав-
ния прокурор за думите
на Джамбазки: "На 12
август Ангел Джамбазки
си позволи нещо недо-
пустимо за едно цивили-
зовано общество -
призова да се разстрел-
ват членовете на една
политическа сила, тъй
като били отговорни за
отминали исторически
събития на Балканите.

Интервюто внушава,
че заплахата на Джам-
базки се отнася и за
всички критици на
сегашната балканска
политика на правителст-
вото.

Господин Главен
прокурор, тъй като
живеем в правова
държава, която не
толерира поведение,
застрашаващо личната
неприкосновеност и
обществения ред, очак-
вам да се самосезирате
и привлечете към нака-
зателна отговорност
Ангел Джамбазки.

Ако наистина сме
правова държава, всеки,
който публично призова-
ва да се използва огнес-
трелно оръжие срещу
критиците на управлява-
щите, трябва да бъде
санкциониран с цялата
строгост на закона", се
казва в сигнала на
журналиста и бивш
дипломат Велизар Енчев
до прокуратурата.ç

Êàðëîâî íà ïðîòåñò â çàùèòà íà ÀÃ îòäåëåíèåòî â ìåñòíàòà áîëíèöà
Докато карловци се събираха

и провеждаха протест срещу зат-
варянето на АГ отделението в
МБАЛ "Д-р Киро Попов", в родил-
ната зала се ражда поредното бе-
бе, предаде кореспондентът на
БГНЕС в региона. Миналата годи-
на в родилното на Карловската
болница са проплакали 370 де-
ца. С решение на Районната
здравна каса - Пловдив, оспор-
вано от община Карлово в Адми-

нистративен съд, се закриват 12
клинични пътеки в АГ отделението
- на практика цялото отделение.
Административният съд в Пловдив
отменя решението миналия чет-
въртък. Днешният протест е в
очакване на обжалването на то-
ва решение. По подобен начин
миналата година е престанало да
работи хирургичното отделение.
Сред протестиращите има и кме-
тове на населени места - с. Ро-

зино, гр. Клисура и др. Ако бъде
затворено АГ отделението, най-близ-
кото място за раждане за помощ
при спонтанни аборти, при застра-
шаващи бременността състояния е
Пловдив. Клисура е отдалечена на
100-ина км от г. Пловдив. Близо до
ума е, че много бебета от община
Карлово, която е една от най-голе-
мите в страната - 55 000 населе-
ние, ще се раждат в линейките, у
дома, а може и да не се раждат

живи. Голяма част от пациенти-
те на карловската болница са
здравно осигурени, те нямат въз-
можност да плащат нито за пъ-
туване, нито да раждат другаде.
Кметът д-р Емил Кабаиванов
протестира срещу държавната
политика спрямо общинското
здравеопазване - 6 млн. отделя
държавата за 70 общински бол-
ници, което е крайно недоста-
тъчно.ç

Антонио Таяни Ангел Джамбазки
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Сушата, а след това
и пороите над цялата
страна определено
оказаха въздействие
върху всички земедел-
ци в страната.  И
производителите на
дини определят годи-
ната като лоша.

В последните няколко
години българите все
повече купуват продукти с
палмово масло. За 2017 г.
във вид на сирене са
изконсумирани 12 хиляди
тона палмова мазнина,
коментира за БТА Иван
Грънчаров, член на УС на
Асоциацията на млекопре-
работвателите. Експертът
припомни, че е влязла в
сила наредба, която
забранява производството
на имитиращи продукти и
влагането на палмово
масло в млечните продук-
ти в мандрите. "Надявам
се това да промени ба-
ланса при продажбата на
имитиращи и истински
продукти. В много страни
са забранили използване-
то на растителни мазни-
ни", добави той. По думи-
те му проблемът с расти-
телните мазнини е, че се
влагат в сиренето и
кашкавала в големи

„Áîãàòèòå“ áúëãàðè èçÿëè 12 000
òîíà ïàëìîâî „ñèðåíå“ ïðåç 2017 ã.

количества. Според него
българите трябва да
осъзнаят вредата от тези
мазнини, които се наслаг-
ват в човешкото тяло и
трудно се преработват от
организма.

"В България имаме
възможност да ядем
качествени продукти, но
мнозинството от хората
не го правят. Оправдание-
то е липсата на финансо-
ви средства. Аз съм
сметнал, че средногодиш-
но разликата е 50 стотин-
ки на ден", заяви Грънча-
ров. Един от определящи-
те фактори за качеството
на сиренето е цената, тъй
като обикновеният потре-
бител трудно може да
направи разлика по визия
дали един продукт е
истински или имитиращ,
каза Грънчаров. Сиренето,
което е истинско, дори
във вода няма да се
размие, а ще си остане

пак здрав продукт, обяс-
нява експертът. Според
него реалната му цена
трябва да започва мини-
мум от 5,50 лева, а ако
искаме да ядем истински
качествено сирене, то
трябва да е поне 9 лева.

"В България има качес-
твени продукти от качест-
вено мляко. Млякото през
последните 5-6 години се
различава от това преди
десетилетия. Фермите са
на ниво. Ако има желание,
българинът яде качествени
продукти", заяви Грънча-
ров. По думите му цените
на млечните продукти
зависят от млякото, а то
зависи от цената на

млякото в Европа. "Основ-
ният проблем в бранша са
имитиращите продукти
или палмовата мазнина.
Има недостиг на българс-
ка суровина. Цените на
българските фермери се
вдигат благодарение на
фермерите от Европа.
Цената, която влиза като
внос, е малко по-висока
от цената на българското
мляко. Внасяме не повече
от 20 на сто от млякото",
посочи Иван Грънчаров.
В България има над 260
млекопреработвателни
предприятия, като от тях
30-40 фирми използват
растителна мазнина, каза
експертът. ç

Âåñòè

�

Значително са намалели
случаите на умишлено зая-
вените за субсидии застъ-
пени земеделски площи. То-
ва каза по БНР Янислав Ян-
чев, началник отдел "Дирек-
тни плащания" в Държавен
фонд "Земеделие".Според
него това се дължи на но-
вите средства за очертава-
не на площите, които изпол-
зват собствениците на пар-
целите, и санкциите.

"Кандидатите за европей-
ски субсидии все повече из-
ползват нови средства за
очертаване, включително и
чрез GPS технологии и по
този начин подобряват точ-
ността на дигитализиране
на земеделските си парце-
ли в интегрираната систе-
ма за администриране и
контрол. Със сигурност сан-
кциите имат възпиращ

Прибирането на лаванду-
лата в Добричка област за-
върши с реколта от над 20
792 тона, съобщават от об-
ластната дирекция "Земеде-
лие". Ожънати са всички 39
640 декара масиви, като
средният добив достига 525
килограма. Земеделските
стопани добиха най-много
лавандулов цвят - по 600 ки-
лограма от декар, в земли-
щата на Каварна и Генерал
Тошево.

В последните години
Добричкият регион се смя-
та за лидер в производст-

È çà äèíèòå
ãîäèíàòà
å ëîøà

Â Äîáðè÷êî îæúíàõà íàä 20 792 òîíà ëàâàíäóëà
вото на етеричномаслена-
та култура, което насърчи
много предприемачи да от-
крият дестилерии. Лаванду-
ловото масло намира ши-
роко приложение във фар-
мацията, козметичната про-
мишленост, както и в кули-
нарията.

През миналата стопанс-
ка година регионът произ-
веде 15 001 тона лаванду-
лов цвят при по-висок сре-
ден добив - 608 килограма,
но от по-малко площи, при-
помнят от областната ди-
рекция "Земеделие". ç

Ñïîðåä ìàíäðàäæèèòå èñòèíñêîòî ñèðåíå òðÿáâà
äà ñòðóâà ïîíå 9 ëåâà êèëîòî, íî íàðîäúò
ñå îïðàâäàâàë, ÷å íÿìàë ïàðè

Íàìàëÿâàò ñëó÷àèòå íà óìèøëåíî çàÿâåíè çà ñóáñèäèè çàñòúïåíè çåìåäåëñêè ïëîùè

ефект, тъй като от 50 хиля-
ди кандидати, които бяха с
двойно заявени площи през
2014 година, в момента ос-
танаха по-малко от 10 хи-
ляди", каза Янчев.Санкции-
те са стандартни. Не се от-
пуска подпомагане за тази
площ и има наказание още
1,5 пъти с размера на площ-
та, посочи експертът. При

извършените проверки на
ДФЗ бяха установени зас-
тъпвания в заявленията за
субсидии на близо 9500 кан-
дидати с обща площ над
5000 хектара.

След като бъде конста-
тирано застъпване, има
описана процедура, според
която до всички кандидати
за субсидии, при които е

установено застъпване, се
изпращат уведомителни
писма. Собствениците на
такива парцели трябва да
се явяват в 20-дневен срок
в съответната областна ди-
рекция на Фонда, за да пре-
доставят документи, с кои-
то да докажат кой е реал-
ният ползвател на тази
площ. ç

 В Новозагорско
има производители,
които не са успели да
продадат ранната си
продукция, вследствие
на лошите агроклима-
тични условия. Това
каза  Диян Бонев,
производител от село
Еленово. Именно
заради това качество-
то на дините не е
добро, а цените са
високи, обясни той.
"Отначало имаше
засушаване и трудно
поникване, заради
което растенията
поникнаха бавно. В
по-късен етап дойдоха
дъждовете и силното
заплевеляване", обяс-
ни производителят.
Според него обаче
има и друг причина за
по-малкото продукция.

 "Министерството
на земеделието много
не подпомага сектора.
предпочита да подпо-
мага тютюн - отрова,
отколкото  плодовете
и зеленчуците. Отпус-
кат 37 млн. лв. от
националния бюджет -
говоря за цялата
страна, за всички
сектори - овощарство,
лозарство. А за тютюн
се отпускат 100 млн.
лв.", коментира Бонев,
цитиран от БНР. Той
все пак е оптимист за
по-късната продукция
от дини, която ще
бъде готова след 15
август. Към момента
изкупните цени на
динята тръгват от
0.40 лв./кг, каза още
производителят. ç
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Редица нарушения на
данъчното и осигурител-
ното законодателство при
два хотела по Южното
Черноморие, които са
собственост на един и
същи човек, установиха
Инспекторите на "Фиска-
лен контрол". Ще бъдат
наложени общо 23 акта
за установяване на адми-
нистративни нарушения, а
двата обекта ще бъдат
запечатани, съобщават от
Националната агенция за
приходите (НАП). За
неиздаване на касова
бележка предстои да
бъде затворен и хотел в
Бургас. Поради укриване
на обороти, същата мярка
ще бъде наложена и на
две от най-големите
дискотеки в областния
център. Те са били прове-
рени на принципа на
тайния клиент, като при

Еврото потъна до
най-ниското равнище
спрямо долара от юли
2017 година на фона на
безпокойствата за ев-
ропейски банки с дей-
ност в Турция, където
лирата поевтиня с над
20% спрямо щатския
долар.

След като потъна до
рекордно ниската стой-
ност от 7,24 лири за
един долар в ранната
вчерашна търговия, тур-
ската лира намери из-
вестна подкрепа в из-
казването на министъ-
ра на финансите и дър-
жавната хазна Берат
Албайрак, който обяви,
че правителството е из-
готвило икономически
план за действие за ус-
покояване на инвести-
торите, отбелязва Рой-
терс. От началото на го-
дината лирата е изгуби-
ла около 50 процента от
стойността си, уточня-
ва ДПА, цитирана от
БТА.

Еврото понесе силен
удар в петък след пуб-
ликация на в. "Файнен-
шъл таймс", че Европей-
ската централа банка
(ЕЦБ) има все по-голе-
ми опасения за някои
европейски кредитори,
най-вече испанската
BBVA, италианската
UniCredit и френската
BNP Pariba, тъй като те
са сред банките в ев-
розоната с най-голяма
дейност в Турция. Юж-
ноафриканският ранд и
мексиканското песо съ-
що отслабнаха спрямо
долара.

Обявеното от прези-
дента на САЩ Доналд
Тръмп увеличение на
митата за турска стома-
на (до 50 спрямо досе-
гашните 25 на сто) вле-
зе в сила вчера сутрин-
та в 04.01 ч. по Гринуич
(07:01 ч. българско и
турско време), инфор-
мира ДПА. ç

контролните покупки
инспекторите не са полу-
чили касови бележки.
При един от големите
аквапаркове по Южното
Черноморие данъчните
служители установили, че
нито едно от 19-те фис-
кални устройства на
обекта не е подавало
информация за оборотите
си към НАП от края на
юни тази година.

И тази година стотици
данъчни инспектори от
звеното за фискален
контрол, съвместно с
органите на МВР и Аген-
ция "Митници", извършват
лятна контролна кампа-
ния по Черноморието. От
началото на кампанията
досега се осъществени
общо над 7 000 проверки,
като запечатаните до
този момент обекти са
151.

От приходната агенция
припомнят, че и през
тази година неиздаването
на касова бележка се
санкционира незабавно
със запечатване на
търговския обект, освен
обичайната глоба, но
основната цел на прове-
ряващите е да насърчат
доброволното спазване
на данъчните изисквания.
От приходното ведомство
използват също и дистан-
ционната връзка на
всеки касов апарат със
сървърите си, за да
откриват рискови търгов-

ци, чиито продажби
значително се различават
от обичайните.

Освен хотели, ресто-
ранти, барове, магазини,
паркинги и други търговс-
ки обекти, на мониторинг
са подложени борси и
тържища, които снабдяват
хотелите с храни и напит-
ки, допълват от НАП.
Сигнали за неиздаване на
касови бележки и данъч-
ни нарушения могат да се
подават на телефона на
НАП 0700 18 700 или по
електронна поща на
infocenter@nra.bg. ç

Ñòîòèöè äàíú÷íè èíñïåêòîðè, ñúâìåñòíî
ñ îðãàíèòå íà ÌÂÐ è Àãåíöèÿ „Ìèòíèöè“,
òîâà ëÿòî ñà íàïðàâèëè íàä 7000 ïðîâåðêè,
êàòî çàïå÷àòàíèòå äî òîçè ìîìåíò
îáåêòè ñà 151

Îò ÁÑÏ ïàê ïîèñêàõà îñòàâêàòà íà
çåìåäåëñêèÿ ìèíèñòúð
ÍÀÏ áåçñèëíà ïðåä óâåëè÷àâàùîòî ñå
óêðèâàíå íà îáîðîòè ïî ìîðåòî

Дни наред държавата не
може да осигури достъп до
Търговския регистър, защо-
то не работи. Министърът на
правосъдието Цецка Цаче-
ва сезирала прокуратурата,
ДАНС и МВР заради техни-
чески проблем. Въпреки че
на сайта излиза съобщение,
че регистърът няма да е дос-
тъпен през почивните дни,
той не работеше  и в пър-
вия работен ден на седми-
цата. В съобщението на

Äíè íàðåä äúðæàâàòà íå ìîæå äà îñèãóðè äîñòúï äî Òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð

Индексът на тържищни-
те цени (ИТЦ), който отра-
зява цените на хранител-
ните стоки на едро, през
изминалата седмица оста-
на без промяна на ниво
1,320 пункта, сочат данни-
те на Държавната комисия
по стоковите борси и тър-
жищата (ДКСБТ), цитира-
ни от БТА. Миналото лято
ИТЦ се понижи до 1,309
пункта, преди да започне
да се повишава, както
обикновено става всяка
есен. Базовото ниво на ин-
декса - 1,000, е от 2005 го-
дина.

Доматите, отглеждани
на открити площи поевти-
няха с 8,1 на сто и се про-

Öåíèòå íà õðàíèòå íà åäðî
ñå çàïàçâàò íà íèâîòî ñè
îò íà÷àëîòî íà àâãóñò

дават по 1,25 лева за ки-
лограм. Краставиците по-
евтиняват с 0,9 процента
до 1,15 лева средно за ки-
лограм. Картофите поевти-
няват с 4,9 на сто и се тър-
гуват по 0,58 лева за ки-
лограм на едро. Цената на
зелените чушки пада с 16,2
на сто до 0,98 лева за ки-
лограм. Червените чушки
поевтиняват с 7,6 на сто
до 1,70 лева за килограм.
Тиквичките поскъпват с 6,7
на сто до 0,80 лева за ки-
лограм. Морковите се тър-
гуват по 0,85 лева за ки-
лограм.

Ябълките поевтиняват с
6,7 на сто и се продават
по 1,40 лв./кг. Прасковите

поскъпват с 6,5 на сто до
1,15 лв./кг. Цената на ди-
ните пада със 6,9 на сто
до 0,39 лв. кг, а пъпешите
се търгуват по 1,00 лв./кг.

Кравето сирене поскъп-
ва с 0,7 процента и се тър-
гува по 6,00 лв./кг; кашка-
валът, тип "Витоша", се ку-
пува по 10,00 лв./кг, а оли-
ото по 1,96 лева за литър.
Каймата поскъпва с 0,7 на
сто и се търгува по 4,53 ле-
ва за килограм. Пакетче

краве масло от 125 грама
се търгува за 2,35 лева. Пи-
лешкото замразено месо
поскъпва с 0,9 на сто до
3,99 лева за килограм на
едро.

Захарта поскъпва с 1,7
на сто и се търгува по 1,07
лв./кг, а брашното тип "500"
поскъпва с 2,4 на сто и се
продава по 0,84 лева. Яй-
цата се продават по 0,21
лева за брой на едро в
края на седмицата. ç

Агенцията по вписванията се
казва, че е приложен ава-
риен план за действие за
възстановяване на пълната
функционалност на Търгов-
ския регистър. За своевре-
менното отстраняване на
проблема незабавно са ан-
гажирани и работят дено-
нощно екипи на всички под-
държащи фирми, IT експер-
ти от Агенция по вписвания-
та, както и от други държав-
ни ведомства. ç

Ñëåä òóðñêàòà
ëèðà ïîòúíà è
åâðîòî. Çàùî?
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ГКС - София днес

В Градски кооперативен
съюз членуват тринадесет
кооперации, които обединя-
ват 4300 член-кооператори.
Те притежават общо 185 тър-
говски и 24 производстве-
ни обекти - фурни и цехове
за сладкарско производство
и закуски. От тези обекти
кооперациите стопанисват и
управляват пряко 27 търгов-
ски и 5 производствени
обекти.

Големият град е предим-
ство и предизвикателство за
всеки търговец. Един от се-
риозните проблеми на сто-
личните кооперации е да
подържат магазини в гра-
да. По-голямата част от ръ-
ководствата на кооператив-
ните организации се отка-
заха да развиват търговс-
ка дейност и отдадоха обек-
тите си под наем. Близост-
та на селата и кварталите
на столицата до големите
хипермаркети дават въз-
можност на населението на
тези райони да пазарува в
големите магазини, които
подържат много по-богата
номенклатура от коопера-
тивните обекти. За да се
преборят с конкуренцията,
кооперациите трябва да от-
говорят на техните предиз-
викателства. Спечелването
на клиентите изисква под-
държане на търговски обек-
ти в добър външен вид, със
съвременно обзавеждане и
оборудване, разнообразен
асортимент от качествени
стоки, квалифициран и веж-
лив персонал.

Съюзът и членуващите в
него потребителни коопера-
ции се стараят да отговорят
на тези предизвикателства
като участват активно в
Единния кооперативен пазар
(ЕКП). Планът за първото
полугодие на годината е из-
пълнен и се отчита увели-
чение на реализирания сто-
кооборот спрямо 2017 г. Но
поради липса на търговски
обекти, участието на коопе-
ративните организации от
състава на ГКС - София ос-
тава символично.

С поглед в бъдещето
Въпреки проблемите, с

които се сблъскват ръковод-
ните органи на съюза и
кооперациите му, организа-
циите от състава на ГКС са

"Живеем в динамич-
но време, което ни за-
дължава да работим се-
риозно по отстояване-
то на вече завоювани-
те позиции, да прояви-
ме стремеж за разви-
тие и много ентусиа-
зъм за постигане на
поставените цели. За
съжаление, поради ре-
дица проблеми социал-
ната среда продължава
да е несигурна и това
демотивира хората.
Именно за това място-
то на нашите коопера-
тивни организации е тук
и сега да изпълняваме
своята основна мисия
- да работим в полза
на член-кооператорите,
независимо дали време-
ната са добри или ло-
ши. Ние сме социално
отговорни и трябва да
направим всичко въз-
можно кооперативните
организации да вървят
напред и нагоре. Коо-
перативната система ще
я има и в бъдеще, но
затова се изисква мно-
го повече ентусиазъм
и вдъхновение от ра-
ботещите и членуващи-
те в нея член-коопера-
тори."

Валентин Димов,
председател
на ГКС - София:

� ГКС - София членува в Централния кооперативен съюз
� Съюзът обединява 13 кооперации с 4300 член-кооператори
� Обслужва 48 населени места.
� Кооперациите от съюза стопанисват 32 търговски

обекта, от които 14 са включени в националната
търговска верига КООП

Градски кооперативен съюз, град София

финансово стабилни. Този
факт е оптимистичен, но ко-
оперативните организации
трябва ежедневно да проя-
вяват гъвкавост, за да под-
държат нивото на доверие

сред член-кооператорите,
клиентите и местната общ-
ност с мисъл за бъдещото
съществуване и развитие на
кооперациите и съюза. За-
това на няколко свои засе-
дания управителният съвет
на ГКС - София разисква
въпросите за обединяване
на по-малките кооперации с
цел постигане на бъдеща
стабилност, по-рационално
използване на съществува-
щата материално-техничес-
ка база и кадровия потен-
циал.

Друг основен приоритет,
който стои пред управител-
ните съвети на ГКС и чле-
нуващите в него кооперации,
е привличането на нови
член-кооператори. За целта
се прилагат вече утвърдили
се форми като Програмата
за лоялни клиенти, органи-
зиране на различни промо-
ции и томболи. Картите за
пазаруване с търговска отс-
тъпка продължават да се
предлагат активно на тези,
които все още не са се въз-
ползвали от преференциал-
ните им условия, но и в та-
зи насока предстои още мно-
го работа.

"Ако погледнем в бъдеще-
то, трябва да кажем, че въп-
реки сериозните проблеми се
гордеем, че запазваме тра-
дициите и ценностите на ко-
операциите в столицата и
вървим в правилната посо-
ка , защото сме единни и
сплотени на всички нива -
кооперация, районен коопе-
ративен съюз и ЦКС", спо-
деля г-н Димов, председател
на ГКС - София.

Дирекция "КООП медии
и реклама" по материали

на ГКС - София

Градски кооперативен
съюз - София

Градски кооперативен
съюз - София
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Ëèáåðàëèçúì èëè äåìîêðàöèÿ -
òîâà å èçáîðúò Áèòêàòà äíåñ å ìåæäó åëèòíèÿ

åäèí ïðîöåíò íà "óìíèòå è
êðàñèâèòå" è îñòàíàëàòà ÷àñò îò
íàöèÿòà, êîÿòî íå å ñúãëàñíà ñ òÿõ

Да започна с очевид-
ното. Демокрация озна-
чава власт на народа. А
либералите, най-вече
българските либерали,
никак не обичат народа
си. Според либералите
повечето българи са
необразовани, изостана-
ли, некултурни, обидно
патриархални и което е
най-лошото, въздишащи
по комунистическото
минало. Според либера-
лите повечето българи
бият жените си сутрин,
обед и вечер и, о, ужас!,
харесват Русия. Е, бива
ли на такива хора да се
поверява каквато и да
било власт!? Либерални-
ят отговор е категорично
отрицателен. Либералите
искат властта да се
упражнява от "експерти-
те", "знаещите", "можещи-
те", изобщо от "умните и
красивите". И тъй като
според тях 99% от бълга-
рите не попадаме в тази
категория, властта трябва
да бъде упражнявана от
"елитния" 1 %. От завър-
шилите "на Запад". Е,
може и да не са съвсем
завършили, става и с
представянето на доку-
мент, че са изкарали
едноседмичен онлайн
курс към филиала на
някой престижен универ-
ситет.

ÇÅÌß ïîìíè: Çà ðóìúíñêèÿ ìàéäàí è äúëãàòà ðúêà íà Ñîðîñ
Този текст бе публикуван в

нашия вестник на 3 февруари
2017 година под заглавието
"Манипулатори". И тогава, как-
то и сега, в съседна Румъния
под справедливия лозунг сре-
щу корупцията се разиграва
задкулисен сценарий за сваля-
не на легитимно правителство.
Уж милиони румънци са се
върнали от чужбина, за да про-
тестират… Такива майдани у

В съседна Румъния
се разиграва Майдан
по познат сценарий:
умни и красиви на пло-
щада, "справедливите"
им искания се подкре-
пят горещо от "правил-
ните" посолства, от
Брюксел и от цялото
неолиберално чове-
чество. Във Франция
нещо подобно, но с
друг мащаб: фаворити-
те за президент Фран-
соа Фийон и Марин
льо Пен са залети от
"правилните" медии с
компроматна помия.
Общото между тях е,

Основният проблем на
либералите обаче е в
това, че

в едно демократично
общество на власт
идват тези, които са
спечелили изборите.

А либералните форма-
ции не просто не успяват
да извоюват изборна
победа. Те изобщо не
могат да влязат в парла-
мента. А не могат да
влязат поради посочена-
та по-горе причина -
дълбоко презират изби-
рателите. Избирателите
пък съвсем не са толкова
тъпи, колкото ги описват
либералите, и им отгово-
рят със същото презре-
ние, като не гласуват за
тях. Като резултат от
всичко това либералните
политици, интелектуалци
и други подобни набеде-
ни мислители намразват
демокрацията. Защото
именно демократичните
механизми не им позво-
ляват да осъществят
властовите си мечти.
Единственият начин, по
който могат да се добе-
рат до властта, е чрез
преврат. И понеже днес
превратите не са актуал-
ни, се прибягва до "цвет-
ни революции", "майдани"
и други подобни дейст-

вия, които да са в състо-
яние да сбъднат мокрите
либерални сънища. Спе-
циално за България, а и
за други страни от пост-
социалистическото прост-
ранство това сбъдване
няма как да се случи,
ако не бъде оторизирано
от посолството на "Голе-
мия презокеански брат".
Стане ли това, никакви
демократични процедури
вече нямат значение.
Изобщо не е важно как
са гласували хората на
изборите. Във властта ще
се намърдат политици,
които, оставени на собст-
вените си сили, биха
могли да разчитат основ-
но на гласовете на жени-
те или любовниците си,
ако имат такива.

Либералите в
България могат
да дойдат на власт
единствено по
"втория начин".

Ето защо, когато види-
те, че някой либерален
политик се е разположил
в министерското или, не
дай боже!, в премиерско-
то кресло, можете да
бъдете сигурни, че демок-
рацията е отменена.
Единственият начин, по
който демокрацията може

да бъде защитена, е
поставянето на категорич-
на преграда пред либе-
ралните претенции. Разби-
ра се, нищо лично срещу
либералите. Нека си се
развиват свободно. Нека
си пишат на воля във
Фейсбук, в "Дневник" или
в "Медиапул". Проблемът
възниква тогава, когато
егото на тези хора съвсем
хипертрофира и те решат,
че са не само световни
интелектуалци от ранга

на Умберто Еко например,
но и са политически
гении, които трябва да
управляват България. С
цената на всичко. Ето
тази претенция е притес-
нителна. И би трябвало да
е притеснителна за всич-
ки хора, които уважават
демокрацията.

Петър ВОЛГИН
От Фейсбук

(Подзаглавието е
на ЗЕМЯ)

че се обявиха за нор-
мални отношения на
ЕС с Русия. Усетихте
ли причинно-следстве-
ната връзка! Сцена-
ристите улавят народ-
ната погнуса от злоу-
потребата с власт, но
дали недоволството е
насочено в правилна-
та посока? Според со-
росоидната пропаган-
да е лошо, че някой
политик е прибрал
подкуп, и разбира се,
е така. Но с полуисти-
ни ни манипулират и
от дърветата не виж-
даме гората. А това в

Румъния и Франция
даже не са дървета, а
немощни филизи. Ис-
тинската корупция е в
това, че 8 мултимили-
ардери владеят богат-
ство, колкото 3,5 ми-
лиарда души, че 1% от
човечеството притежа-
ва колкото другите
99%. Това малцинство
може да купи цели
правителства с джоб-
ни пари… Голямата ко-
рупция е в споразуме-
нията за свободна тър-
говия, поставящи инте-
реса на корпорациите
над държавите, над со-

циалните, здравните и
екологичните права на
народите. Бежанската
вълна беше с цел ев-
тина работна ръка, но
щом корпорациите
настъпиха мотиката,
пак плащат народите,
а не те. Ако това не е
корупция, здраве му
кажи. Корупцията е в
системата за строги
бюджетни икономии, в

диктата на банки и мо-
нополи. Корупция са
финансовите спекула-
ции на Сорос, войни-
те, водени заради пе-
чалбите от петрол и
оръжия. Какво като
Фийон е дал хонорар
на жена си, щом Бил
Клинтън направи (с па-
ри от Уолстрийт) своя-
та жена държавен сек-
ретар и кандидат-пре- Теофан ГЕРМАНОВ

нас се разиграха на два пъти
през 1990-а ("танковата" касе-
та и Градът на истината - през
лятото, и "Лукановата" зима - в
края на годината), през януари-
февруари 1997 г. и през 2013-
а. Затова ние, българите, добре
познаваме сценариите на Со-
рос и на някои "партньорски"
служби… И можем да ги раз-
познаем. Ето какво писа тога-
ва ЗЕМЯ:

зидент. Какво като ня-
колко чиновници ще
отърват затвора, щом
Сорос и компания са
още на свобода. Вре-
ме е народите да се
събудят и да накажат
не само дребната, а
преди всичко истинс-
ката, колосалната ко-
рупция на неолиберал-
ния капитализъм.
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Продължават приключе-
нията на ракетата "въздух-
въздух", "случайно" изстре-
ляна на 7 август от испан-
ски пилот, патрулиращ в
небето над Естония в рам-
ките на натовска мисия да
пази прибалтийците от
призрака на "руската зап-
лаха". Все още не са наме-
рили ракетата, защото го-
ри гората край естонски
резерват, където се пред-
полага, че е паднала, а ек-
сплодирането й очевидно
е причинило и пожара. Чак
като бъдели овладени пла-
мъците, щели да се издир-
ват останките от ракетата,
та да се успокои общест-
вото, че всичко е под кон-
трол - стана ясно от изяв-
ление на говорител на ес-
тонското военно министер-
ство.

С успокоението се зае
и лично премиерът на Ес-
тония Юри Ратас, който пот-
върди в своя Фейсбук про-
фил, че "въздушната мисия
на НАТО е много важна и
необходима част от гаран-
тирането на сигурността на
Естония", а

"ужасният инцидент"
с ракетата бързо щял
бъде изяснен

от силите на националната
отбрана, съвместно с натов-
ските съюзници.

Тези сили на национал-
ната отбрана на 8 август
убеждаваха всички, че ра-
кетата притежава "механи-
зъм за самоунищожение"
и най-вероятно се е самов-
зривила веднага след из-
стрелването. А пък ако слу-
чайно е оцеляла, ще да е
паднала в безлюдна зона
на не повече от 40 км от
мястото на "инцидента". Но
ето че горящата гора се
оказа на 80 км от това мяс-
то. Обхватът на ракетата
е 100 км и потенциално би
могла да стигне до тери-
торията и на Руската фе-
дерация, и на другата ес-
тонска съседка - Латвия.

Разбра се също, че ес-
тонските власти са били
уведомени за "изпуснатата"
ракета едва два часа след
случката. А това е подло-
жило на риск граждански
полет Рига-Талин, чийто
курс минавал по същото
време и в същата въздуш-
на зона.

Най-голямата мистерия,
разбира се, е как е станал
"случайният" пуск на раке-
тата, която е американско

Âîåííè èãðè â ÍÀÒÎ
Äîêîãà ùå ñå ïîìïà õèìåðè÷íàòà „ðóñêà çàïëàõà“, òà äà
ñå ïîìïàò è ïðèõîäè çà âîåííîïðîìèøëåíèÿ êîìïëåêñ,
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производство и от типа
AIM-120 AMRAAM. Според
специалисти, цитирани в
испански медии, бойният
самолет, от който е изст-
реляна - Eurofighter Typhoon
или El EF2000, както и все-
ки друг тип съвременен бо-
ен самолет, разполага с
три степени на защита
именно от случаен пуск. То-

него. Така че времето за
задаване на въпроси е се-
га. И е добре те да са мал-
ко по-сериозни от обсъж-
данията в испанските со-
циални мрежи дали пило-
тът е бил пиян, дрогиран,
със семейни проблеми,
или просто некадърник, на
когото "не са му стигнали
топките", за да започне

Но най-важният въпрос е

чий го дири НАТО в
небето над Прибалти-
ка? А и над Черно море
- да не забравяме!

Повече пазят или повече
застрашават тези полети зо-
ните, които пактът си е изб-
рал за стратегическо присъс-

гария, че договаряното пак
по съюзническа натовска ли-
ния патрулиране на въздуш-
ното ни пространство от тур-
ски самолети с турски пило-
ти няма да ни изненада с
някакво подобно приключе-
ние?

На този фон е умилител-
но наистина да наблюдава-
ме разчувстващите репорта-
жи на телевизии и други ме-
дии от вчерашните прегръд-
ки на премиера Бойко Бо-
рисов с участниците в прик-
лючилите военни учения
Platinum Lion 2018 на учеб-
ния полигон "Ново село", по-
известен в просторечието
като "американска база".

Как вдъхновяващо само
звучат напътствията му: "С
тази съвместна база ние да-
ваме възможност не само
на Балканите, а и на Черно-
морския регион да води за-
нятия, да се подготвя за въз-
пиране, за отбрана, както и
за различни други операции.
Начинът на мислене - да се
бием помежду си, се про-
меня в общ начин на мис-
лене - да знаем колко все-
ки един от нас е подготвен
и заедно да изграждаме от-
бранителната система на
Балканите и региона".

Интересни са страните
участници в тези учения - ос-
вен България, това са Сили-
те на САЩ в Европа и Алба-
ния, Грузия, Молдова, Румъ-
ния, Сърбия и Черна гора.

Грузия, Молдова и Сър-
бия не са членки на НАТО,
но много искат да станат. А
ето пък какво каза руският
премиер Дмитрий Медведев
в свое интервю по повод 10-
годишнината от нападение-
то на Грузия над южноосе-
тинската столица Цхинвали
на 8 август 2008 г. (тогава
Медведев беше президент
на Русия) и ответния руски
удар: "Неотдавана беше при-
ето поредното решение, че
Грузия я очакват и ще я при-
емат в Северноатлантичес-
кия пакт. Това е абсолютно
безотговорна позиция. Това
е просто заплаха за света".
Той предупреди, че Русия ще
възприеме това като заст-
рашаване на собствената си
сигурност и че стъпката мо-
же да доведе до "ужасен
конфликт".

Чий го дири България в
тази опасна игра? Има ли
пилот в самолета?

Къдринка КЪДРИНКОВА
От “Барикада”

(Заглавието  и подзаглавието
са на ЗЕМЯ)

ест пилотът трябва да из-
върши три последователни
и целенасочени действия,
за да се стигне до изстрел-
ването, а не просто да на-
тисне едно копче. Именно
затова се говори за "чо-
вешка грешка", но каква е
причината, тепърва ще
изяснява съвместно естон-
ско-испанско-натовско раз-
следване.

Едва ли ще научим ре-
зултатите от разследване-
то. То ще се точи дълго и
инцидентът "ще отшуми",
медиите ще забравят за

Трета световна война…
Редно е шегичките да ос-
тавят място и за основна
проверка на прехвалена-
та система за сигурност на
въпросните самолети, про-
извеждани от консорциу-
ма Eurofighter GmbH и взе-
ти на въоръжение не само
в Испания, а и в Германия,
Великобритания, Австрия,
Италия. Добре би било да
се провери и изправност-
та на самата американска
ракета, но какво ли е ос-
танало от нея в така удоб-
но избухналия пожар…

твие? Докога ще се помпа
химеричната "руска заплаха",
та да се помпат и приходи
за военнопромишления ком-
плекс, а и НАТО да оправда-
ва съществуването си?

И още: ако испански пи-
лот (ако въобще става дума
само за пилота) се е изло-
жил сега в Естония и само
по чудо са избегнати сери-
озни последствия от инци-
дента (без и това да е сигур-
но - поради очевидното ста-
рание на всички замесени
да го омаловажат), то какво
гарантира примерно на Бъл-

Колаж ЗЕМЯ
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ВТОРНИК
10. ÞÁÈËÅÉ

ДЪГА

Моля, кажете не на шега
кой нарисува тази дъга?
Пъстра, красива… Казвайте кой?
Аз или ние, ти или той?

Вярно, познахте, в нашия град
аз си измислях цвят подир цвят:
жълт или розов, син и червен -
весел да бъде нашия ден.

Гледайте всички - листа му бял
цялата пъстра дъга е побрал!
Греят боички, греят слънца,
скрити до днеска в наште сърца.

Моля, кажете не на шега
как ще огрее тази дъга
всички дечица, всички игри?
Кой ще ни каже: "Бройте до три"?

Тази дъга е смях и мечта.
Нека й кажем: "Излез от листа!"
С ръчички да вдигнем още сега,
с ръчички да вдигнем нашта дъга!

ВИДЕНИЕ В ЕДИН

НЕДЕЛЕН СЛЕДОБЕД

Във кафенето. Сам.
Трепти отвън
усмивката на слънцето
в дървото.
Един художник
светъл като сън
рисува църквата.
Това не е ли Джото?
А този непознат човек,
подпрял чело
в стъклото на една витрина -
защо ми спомня
хромия Лотрек?
Видях го аз.
Сега
или преди година?
А тук,
по този тротоар
жена със роза
времето пресича.
Сега й я поднесе Реноар,
за да покаже
колко я обича.
Но после - буря с дъжд.
Безумен дъжд -
отгде дойде
виденията да отнеме?
И аз усетих изведнъж,
че пак съм сам
във днешното бездушно време.
И как изчезва всяка красота!
И как от мене нещо си отива!
Безсилен
в самотата си стоя,
защото Бог
не ме наказа
с порива за съпротива.

2009

СТЪПКИ ВЪВ ВЪЗДУХА

Уморих се да бъда тук.
Омръзва ми този живот некрасив.
Ако се преродя в някой друг -
ще му забраня да бъде жив!
Отива си, всичко от мен си отива.
Олекват крилата ми. Просто летя.
Небето е светло, безкрайно, красиво.
На него съперничи само смъртта.
Прости за думите - изречени

и премълчани.
За всички добрини излъгани - прости.
Не знам какво след мене ще остане -
навярно любовта, в която все си ти.
Сълза бе живота ми днес и преди.
Навярно и утре сълзата ще свети.
И аз ще вървя по ония следи,
които остават след всички поети.

2012

ИЗМЪЧЕНО ВРЕМЕ

През 2013 г. много се
разраснаха протестите
срещу управляващите,
които не можаха да
намерят общ език с
обикновените хора.
Недоволството взимаше
застрашителни размери.

Виж сега - по ръцете ми
мравчица лази,

все нагоре, нагоре върви.
Кой ли Господ пък нея я пази,
посред камъни, стъпки, треви?
Ти, безстрашна, не чувстваш умора.
Знам - на теб се крепи твоя род.
Ти си пример за кротките хора,
дето мъкнат товара живот.
И аз мъкна живота си, мъкна,
често нямам ни думи, ни глас.
Как насила сърцето да млъкне? -
Може някой да знае, не аз.
Преживял е навярно той много -
болен, беден, без къшейче хляб.
Но не губи надежда във Бога,
не проклиня той лошия свят.
А светът на богатите днес е,
на безродници с ниски чела
и на властници алчни, безчестни,
все герои на мръсни дела.
Срещу тях по площада потича
пълноводен гнева на деня.
Полицаи там бият момиче,
други влачат ранена жена.
Трети в бял автобус

се спасяват -
бързо бягат, в душите им - страх.
Но народът, пребит се изправят.
Ще е жив. Ще живее след тях.
Аз сега съм на моста с орлите.
Те с крилата си късат нощта.
Наранени оттук ще отлитнат,
за да търсят спокойни места.
Ала, мравчице, ние със тебе
ще си бъдем все тука, нали?
Туй е нашият, честният жребий -
със товара, макар да боли.

Äðàãîìèð Øîïîâ íà 80 ãîäèíè
Поетът, автор на десетки стихосбирки, е верен привърженик на земеделската кауза и социалната идея

Драгомир Шопов е роден
на 13 август 1938 г. в Со-
фия. Завършва гимназия в
столицата (1956) и българс-
ка филология в СУ "Св. Кли-
мент Охридски" (1965). Ре-
дактор (1967-1972) и отгово-
рен редактор (1972) в БНР,
заместник главен редактор
на в. "Земеделско знаме" (от
1974). За пръв път печата
през 1959 г. във в. "Народ-
на армия". Член на БЗНС
(1969). Един от ръководите-
лите на БЗНС "Александър
Стамболийски" след 10.11.
1989 г., лидер на БЗС "Алек-
сандър Стамболийски -
1899" (от 1999). Народен
представител в Групата на
левицата в  37-ото и 38-ото
народно събрание. Пише за
възрастни и деца. Автор на
книги с поезия, публицис-
тика, стихове за деца. Кни-
ги: "В една капка дъждовна"
(1970), "Ветровете нямат въз-
раст" (1974), "Трева и сняг"
(1979), "Какво запомних от
деня" (1979), "Летопис за на-
чалото" (поема, 1982), "Пре-
ди да се завърна" (1984),
"Въздух за песен" (1987), "Да
не лъжем живота" (1987),
"Задълго тук" (1988), "Отк-
лючена врата" (1991), "Ра-

ХЛЯБЪТ НА МАМА

Каква зима. Сняг не вали.
Небето оголено свети.
В светлината сега ме боли
за всички надежди засети.
Как искам да ги запазя,
да им дам топлина.
Да ги защитя от всяка омраза,
от раните на деня.
Тогава ще видя
как мама се свежда
над нощвите в зимния хлад.
Тя ще омеси не хляб, а надежда
за гладния свят.

ПОД ЛУННИЯ СВЕТЛИК

Говоря с тишината на нощта.
О, колко много тайни освети луната!
Не знам дали жена или звезда ми обеща
да ми разкаже как, защо сме

на земята.
И точно в този миг един старик
прегърбен, немощен се спря до мене.
Разгледах го под лунния светлик
и си познах очите уморени,
познах си дрехите и шапката познах,
познах си мислите с години оцелели…
Видях си близките, покрити с лунен прах
и думите им чух - от старост

вече бели.
И нищо друго. Само тих покой
и две дървета в приказна градина.
Старикът бе изчезнал, ала знаех -

тук е той.
Аз себе си не можех да отмина.
Не можех да отмина първата любов,
но и последната, която ме запази
в света немилостив, не винаги готов
да превъзмогне алчност,

подлост и омрази.
Не можех да отмина първия си стих,
но и последния за теб, любима.
Старикът беше в мен.

За първи път открих
каква ще бъде дългата ми зима.
Защото някаква жена или звезда
превеждаха ми думите на тишината,
а после те се скриха без следа -
навярно са заспали на луната.
Но старата икона в мойта стая
видях как плаче в скръб оборила глава.
Причината за този плач

аз няма да узная.
Един живот не ще ми стигне за това.

ИЗНЕРВЕНА ВЕЧЕР

Някой ходи по двора във тъмното.
Трета нощ го дочувам.
Не съм го видял.
Кой е той? - Може би дух от отвъдното
на човек преди век във града ни живял.
Нещо търси ли? И какво ще открие?
Няма в двора пътека,
той в асфалт е скован.
Друго беше, когато тук

се радвахме ние
на света от един поднебесен таван.
Как дочувахме горе гласа на цветята.
Чувахме мушмулата да шумоли,
а с хладни ръце ни примамваше

в двора чешмата.
Тогава раната от детския бой

преставаше да боли.
Боже мой, кога се е случило

всичко това
и кой после без милост ни го отне?
Искам пак да се върна у нас

със ранена глава
и с раздрани в детска борба колене.
Но не мога. Онзи двор вече го няма.
Няма цветя и дървета.
По асфалта паркират коли.
Те прегазиха гласа на татко и мама,
които сякаш никога не са били.
Затова се чудя -
кой ходи по двора във тъмното.
Трета нощ вече ходи. Не съм го видял.
Ще изляза навън, когато се съмне
и е буден вече нашият стар квартал.
И тогава може би
ще видя един силует
на човек, който се отдалечава бавно,
попревит, с бастун в ръката.
Ще му извикам: Татко! - но без ответ.
Защото мъртвите без думи изчезват
в болката и в тъмнината.

***
Ако в душите ни не засвири щурче,
значи в нас нещо вече го няма.
И светът няма да бъде малко момче.
И нощта ще става много голяма.
Никой не ще може тогава да приюти
самотата на думите -
казани и премълчани.
Ще са залостени всички тежки врати
и всички посоки
ще са докрай извървяни.
Ако в душите ни не засвири щурче… От сайта "Литературен свят"

нено време" (1994), "Биогра-
фия" (1996), "Неприютени
дни", "Сричка от небесно сло-
во" (2001), "Вечните букви на
живота" (2002), "Сянка от
мечта" (2004), "Стени от вя-
тър" (2005), "През прозореца
на времето" (2006), "За да се
върна" (2007), "В кръга на
залеза" (2007), "Небе и ко-
рен" (2008), "Запази ни, лю-
бов!" (2009), "Ветровитите
хълмове" (с Георги Андреев,
2009), "И безсмъртно остава
сърцето" (2010), "На откъс-
нат от времето лист" (2013),
"Прошепнато насаме" (2013).
За деца: "Непослушен влак"
(1986), "Малкият художник"
(1989), "Котка в килера"
(1999). Автор и на "Стъпки
във времето: Есета, спомени,
размисли, интервюта" (1998)
и "По хребета на дните: спо-
мени, статии, критики и ин-
тервюта" (2012). Член на
СБП и СБЖ. Съставител на
антологията "Храбростта и
мъката на България" (І том -
2010, ІІ том - 2012). Негови
творби са преведени на пол-
ски, руски, румънски, бело-
руски, френски, английски,
сръбски и др. езици. Носител
на многобройни национални
отличия за литература.
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Националният исторически музей с етнографска експедиция в района

Екип на Националния
исторически музей стана
свидетел на добре запазен
и все още практикуван
традиционен сватбен
обичай - изработка на
сватбено знаме в с. Добър-
ско, Разложко, както  и на
други интересни обичаи и
обреди, характерни за
региона. Това се казва в
съобщение на Национал-
ния исторически музей,
разпространено до медиите.
Проучванията бяха част от
първата етнографска
експедиция в с. Добърско
на Националния истори-
чески музей (НИМ), която
се проведе от 18 до 24 юли
2018 г. Целта на екипа
етнолози от НИМ и учени
фолклористи от ИЕФЕМ -
БАН, бе да обхване и
проучи различни елементи
от цялостното материално
и нематериално културно
наследство в селото, чийто
храм "Св. св. Теодор Тирон
и Теодор Стратилат" е
филиал на НИМ.

Групата на "Добърските
баби", създадена преди
повече от 60 г. и вписана
през 2012 г. в Национална-
та система на Живите
човешки съкровища като
"Добърски баби - пазители
на традиционния обред
Водици", бе сред основните
акценти на проучването.
Екипът успя да запише
различни песни, изпълня-
вани от самодейците, и да
се запознае с цялостната
история на групата и на
нейните членове. Специа-
листи от НИМ изследваха
традиционното облекло и
неговите промени през
годините. Документирано
бе цялостното изпълнение
на групата пред туристи и
начинът, по който самодей-
ците представят своя
фолклор и традиции. Освен
като сценично облекло
използвано от бабите,
елементи от местната
народна традиция се откри-
ват почти във всеки дом.

Друг важен акцент при
проучването бяха традици-
онните обичаи и обреди,
характерни за селото.
Цялостно бе документиран
празникът в чест на св.
Илия - от църковните
служби  до задължителния

курбан, провеждан в близ-
ката местност, носеща
името на светеца. Записани
бяха вярванията и множес-
тво устни разкази на хора
от с. Добърско, свързани
със светеца и празника.

Екипът имаше шанса да
присъства на интересен
традиционен сватбен
обичай - изработката на
сватбено знаме, запазен и
практикуван в селото и
региона. Наричано "феруг-
вица", то е задължителен
елемент от сватбената
обредност.

Сред целите на експеди-
цията беше и проучването
на оброци и местности,
разположени в землището
на с. Добърско. Бяха
посетени и заснети оброч-
ните местности Гергева
църква, Атанасова църква и
Петрово въже с останки от
средновековни сгради,  "Св.
Илия" със запазен оброчен
камък от 1885 г. и др.

Бяха изследвани и
записани легенди, преда-
ния и истории, разказвани
в селото и свързани с
църквата "Св. св. Теодор

Тирон и Теодор Стратилат".
Средновековният храм,
който е филиал на НИМ, е
сред най-атрактивните и
посещавани паметници в
региона, откроявайки с.
Добърско като пазител на
историческата и културната
памет.

Десетки устни разкази,
свързани с историята и
бита на селото, с поминъка
на хората, с елементи от
традиционната култура и
тяхното запазване и
приемственост, интерпрети-
ране и представяне, бяха
записани и документирани
на терен.

През август НИМ
организира втора експеди-
ция, която ще допълни и
добави нови материали,
проучвания и документи,
свързани с материалното и
нематериално културно
наследство на населението
в Добърско.
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Младият лекар жертва живота си, за да оцелеят 47 души, попаднали в огнен капан

Трябва да се върнат об-
разът и подвигът на д-р Сте-
фан Черкезов на днешните
поколения, за да знаят, че
през 1963 г. той спасява от
горящ автобус до спирка
"Честово" в Горна Оряхови-
ца 47 пътници, а сам след
това умира от изгарянията.
Когато идват линейките за
жертвите от пожара и канят
доктора да го откарат във В.
Търново, той казва: "Спасе-
те хората, оставете мен. Аз
съм обречен!". Това ни при-
помня в писмо до редакция-
та на ЗЕМЯ нашият прия-
тел, редовен читател и до-
писник от Горна Оряховица
г-н Никола Чолаков.

На 15 август по традиция
лекарите и служителите от
МОБАЛ "Д-р Ст. Черкезов"
във Велико Търново точно в
12 часа пред паметника на
своя патрон ще поднесат
цветя и венци в знак на
признателност към 26-го-
дишния лекар и неговата чо-
вешка саможертва.

Д-р Черкезов е участъков
лекар в с. Стрелец и е пъ-
тувал от Горна Оряховица.
Автобусът е бил препълнен
с хора и на излизане от гра-
да се удря челно с камион.
Рейсът лумнал в пламъци,
а взривната вълна изхвър-
лила лекаря в канавката. На
практика той остава невре-
дим след катастрофата, но
вижда хората, които са се
струпали пред вратата ,
опитвайки да се спасят от
огъня.

Докторът се хвърля в го-
рящия рейс и започва да ва-
ди пострадалите. Косата му
пламва, ризата му се стопя-
ва върху тялото му и така
получава тежки изгаряния.
Но когато линейките идват
на мястото на инцидента,
той отказва помощ за себе
си. Отказва и да се качи в
линейката, изпраща и пос-
ледната и тръгва пеш да се
прибира. Когато една от ли-
нейките се връща да го взе-
ме, той е полужив. И дори
тогава успял да каже на ко-
легите си: "Погрижете се за
другите. Аз умирам". И уми-
ра рано сутринта на 16 ав-
густ. Издъхва в адски мъки

спасените в автобуса път-
ници, а и никой от техните
наследници не почита па-
метта на съпруга й заедно
с нея. Единственият, който
я е потърсил през години-
те, е бил д-р Тотко Найде-
нов. "Той никога не пропус-
ка 15 август и благодарение
на него този ден се превър-
на в Ден на спасението в
памет на хората, загинали
в изпълнение на служебния
си дълг", казва още доц.
Черкезова.

С решение на Министер-
ския съвет от 2005 година
15 август е обявен за Наци-
онален ден на спасението, с
което България става един-
ствената държава в Европа,
може би и в света, която от-
белязва подвига и саможер-
твата на хора, обрекли себе
си в името на другите.

Стела Колева, днес пен-
сионирана pентгенова лабо-
рантка от великотърновска-
та онкология, която преди 50
години e станала неволен
свидетел на горящия ав-
тобyc, разказва:

"Бях c детската количка
и отивах на pазходка c го-
лемия син. Имах cpеща c
мъжа си, който pаботи в ед-
но предприятие, близо до
катастрофата, станала на
шосето до "Захарни заво-
ди". Всичко и cега e пред
очите ми, никога няма да
забравя виещите линейки и
как д-p Черкезов вадеше хо-
рата от горящия автобyc.
Помня как професионално
действаха лекарите. Благо-
дарение на това нито един
от 47-те пътници не пост-
рада, c изключение на мла-
дия лекар", със сълзи си
спомня жената.

Стела Колева e pодена в
стражишкото cело Камен, a
д-p Черкезов в съседното -
Виноград. Te ce познавали
като yченици, имали съвмес-
тни мероприятия. После той
заминал да следва медици-
на, a тя станала pентгенова
лаборантка.

Д-p Черкезов e истински
пример за подражание, ма-
кар стажът мy като лекар да
e бил cамо 8 месеца, катего-
рична e жената.

Денят на спасението е създаден
през 2005 г. по инициатива на д-р Тот-
ко Найденов с подкрепата на Военно-
медицинска академия и със съдействи-
ето на Министерството на здравеопаз-
ването, Българския лекарски съюз, Бъл-
гарския червен кръст и синдикатите.
От 20 декември 2012 г. честването на
15 август като Ден на спасението бе
официализирано с решение на Минис-
терски съвет. Така България стана един-
ствената страна в ЕС, а вероятно и в
света, която държавнически отбелязва
паметта на своите сънародници, заги-
нали при спасяване на хора в мирно
време. На 15 август 1963 г. 26-годиш-

рой, ако бяхме нормална
държава. В такъв го прев-
ръща мигът на трагедията,
в който той не се е поколе-
бал да бъде истински човек,
истински мъж и истински ле-
кар - безрезервно верен на
своята Хипократова клетва.

Бащата на д-р Черкезов
е бил кръчмар в родното се-
ло Виноград, майка му - до-
макиня. Има сестра Вера, ко-
ято е със седем години по-
голяма от него и живее в
София.

"Любопитен факт е, че ба-
ща му Тодор Стоянов Чер-
кезов, още преди да се роди
синът му, казваше: "Ще се
роди моето докторче". Този
най-обикновен човечец, кой-
то изхранваше семейството
си с кръчма, която беше по-
ловината от къщата, беше
наясно какво иска от детето

и в пълно съзнание. Край
леглото му ридае младата му
жена Лидия. Последните му
думи към нея също са изу-
мителни по своя самопожер-
твувателен романтизъм: "Ка-
жи на татко, че не е харчил
напразно парите си, за да
ме изучи; и нека да бъде горд
с мене - показах се като ис-
тински лекар…"

Изпраща го цялата бол-
ница, спасените пътници,
родното село Виноград, къ-
дето е вечният му дом.

Тогава дъщеря му Антония
е била само на годинка, а
съпругата му Лидия - на 23.
Работила е като счетоводител,
но след трагичния инцидент
по предложение на Минис-
терството на здравеопазване-
то записва медицина. Лекар
става и Антония, която днес
живее и работи в Германия.

Болницата във Велико
Търново е наречена на име-
то на д-р Стефан Черкезов
и на 15 август лекарите по-
читат паметта на своя коле-
га. Идеята за това е на пи-
сателя лекар Тотко Найденов,
който е издирил през годи-
ните имената на повече от
125 лекари и 15 медицински
сестри, починали при инци-
денти по време на работа.

Личната съдба на д-р
Черкезов в ранните му го-
дини е била обикновена, ся-
каш не е подсказвала, че
младият човек е способен да
се превърне в истински ге-
рои, славата на който щеше
да бъде почитана повсемес-
тно като на национален ге-

си", разказва Николай Чер-
кезов, който е втори братов-
чед на лекаря герой. Той от-
давна не живее в селото, но
още помни как хората са го-
ворили с уважение за Сте-
фан, защото навремето не е
имало чак толкова много
висшисти и лекарската про-
фесия е била на истинска
почит.

"Със Стефан се запознах-
ме в София. Аз исках да
отидем в Костинброд, къде-
то съм родена, но той иска-
ше да се върне във Виног-
рад. И аз го последвах. За
съжаление, поживяхме там
много малко и днес рядко
се връщаме, защото няма-
ме роднини в селото", приз-
нава съпругата на д-р Сте-
фан Черкезов доц. Лидия
Черкезова. Тя споделя още,
че не познава никого от

ният лекар д-р Стефан Черкезов спа-
сява 47 души от пламнал автобус и
умира от тежките си изгаряния. И днес
пред паметника на медицинските чино-
ве, загинали във войните, пред ВМА бе-
ше отбелязан подвига на този млад ле-
кар и останалите герои. Известни са
имената на над 130 лекари и 20 меди-
цински сестри, загинали по време на
работа, предимно след извършване на
тежки среднощни операции, катастро-
фи с линейки, както и след заразяване
с болестите на свои пациенти. В списъ-
ците са и полицаи, минни спасители и
обикновени граждани, изгубили живота
си, спасявайки други хора.
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На Голяма Богородица селото - архитектурен резерват, чества своя празник

Арбанаси е старинното
селище, което се намира в
Северна България, община
Велико Търново. Селището
има прекрасен изглед към
хълмовете Царевец и Трапе-
зица. Историята на Арбана-
си е богата и изпълнена с
много интересни факти и съ-
бития. Днес като наследство
са останали запазени 144 къ-
щи, църкви и манастири с
богата архитектура и вътреш-
на декоративна украса, стен-
на живопис и резба.

Летописът на Арбанаси
започва с най-ранния пис-
мен документ - фермана на
Сюлейман Великолепни от
1538 г., с който подарява зе-
мите на сегашните селища
Арбанаси, Лясковец, Горна и
Долна Оряховица на вели-
кия везир Рюстем паша, зет
на султана. В споменатия
ферман четирите селища са
под общото название Арна-
буд кариелари.

Други сведения за Арба-
наси намираме в записките
на Павел Джорджевич от 10
януари 1595 г. до трансил-
ванския княз Сигизмунд Ба-
тори. За Арбанаси спомена-
ва и софийският католичес-
ки епископ Петър Богдан
Бакшич, посетил Търново
през 1640 г. Той отбелязва,
че горе на планината има
град, откъдето се вижда цяло
Търново и има около 1000
къщи.

Липсата на друг докумен-
тален материал оставя раз-
лични мнения и предполо-
жения за произхода, името
и населението на Арбанаси.
Едни приемат, че то е засе-
лено от български боляри,
дошли със селяните си от
най-западните краища, след
бляскавата победа на Иван
Асен II при Клокотница на
9 март 1230 г., когато той зав-
зема и Арбанашката земя.
През Средновековието бъл-
гарите са наричали Албания
"Арбанашка земя".

Надпис от църквата "Рож-
дество Христово", гласящ:
"Изписа се храмът на Рож-
дението по плът на Господа,
Бог и Спасител наш Иисус
Христос, в годината от Въп-
лъщението 1638, със спомо-
ществователството, труда и
иждивението на най-почита-
ния и най-благороден пър-
венец господин Стати и съп-
ругата му Теодора".

Георги Раковски съобща-
ва, че Иван Асен II, след ка-
то се оженил за дъщерята на
пленения кир Теодор Комнин,
заради нея преселил някол-
ко гръцки фамилии в Арба-
наси.

През 1859 г. учителят в
Търново А. П. Границки пра-
ви превод на Търновското ръ-
ководство, издадено от Ха-
мамджиев в Цариград. В не-
го пише: "Към изток, поло-
вин час от Търново, се на-
мира с. Арбанаси (Загорие)...
гдето са живели през старо
време българските боляри и
големци с 2000 жители..." То-
зи възрожденски учител, ро-
дом от Котел, най-точно оп-
ределя не само името, но и
произхода на населението,

зат от Еленския и Тревненс-
кия балкан. Но до някогаш-
ния блясък и икономически
възход не се достига, още по-
вече че с Гюлханския хати-
шериф от 1839 г. се отнемат
привилегиите на селището.
Развитието на дребното за-
наятчийство след Кримската
война тук почти прекъсва.

В продължение на някол-
ко века Арбанаси е крепост
на гръкоманщината. Гръцки-
ят език, който е официален
тук, прочутото гръцко учили-
ще, както и църковните служ-
би на гръцки не оказали вли-
яние на националното съз-
нание на местното населе-
ние. Участието на арбанас-
чани в поредицата въстания,
организирани в Търново, е
слабо, но това свидетелства,
че тук се чувства български-
ят дух. От Арбанаси е фами-
лията Кърджиеви - братята
Георги и Тома Кърджиеви,
единият - учител и книжов-
ник, другият (Тома) - рево-
люционер, организатор на
Червеноводската чета през
1875 г. Арбанаси е родно мяс-
то и на Иларион Драгости-
нов, деятел на БРЦК, гла-
вен апостол на II сливенски
революционен окръг. Той за-
гива в неравен бой на 10 май
1876 г. при Вратник в Сли-
венския балкан. По време на
Руско-турската война 11 ду-
ши от Арбанаси участват в
нея като опълченци.

Историята на Арбанаси е
богата, а имената на арба-
насчани са записани в геро-
ичния летопис. Но това, ко-
ето е останало до нас и по-
разява със своята красота,
умение, вкус, което най-ярко
отразява епохата, са запазе-
ните 144 къщи с богата вът-
решна украса, 5 църкви и 2
манастира.

В Арбанашки манастир
през 1794 г. за монах е под-
стриган народният будител
св. Софроний Врачански,
по-късно владика на Врачан-
ска епархия. В Арбанаси той
пише известното "Житие и
страдания грешнаго Софро-
ния".
Използвани са материали

от Уикипедия

"заселено в старо време от
българските боляри".

По-богат документален
материал (приписки и лето-
писни бележки върху църков-
ни книги) е останал от XVII
век и XVIII век. Той показва,
че Арбанаси достига своя ико-
номически разцвет през вто-
рата половина на XVII век и
до края на XVIII век. Тогава
селото имало над 1000 къщи,
а населението му се състояло
от най-видни търговски фа-
милии. Основният поминък
на населението бил джелеп-
чийството и суватчийството.
Развити били и занаятите,
свързани с тях, както и мед-
никарството и златарството.

Тук отглеждали и много бу-
би. Четирите ръчни долапа
произвеждали коприна, коя-
то изнасяли в Цариград и
Италия. Лозарството е също
характерно за този край. Най-
добрите лозя се намирали
около Балъковата чешма,
Орелчето, Камъка, Чуката.

Арбанашките търговци
джелепи са известни и търсе-
ни в цялата обширна импе-
рия. Мнозина от тях прода-
вали дори в Багдад, Индия и
Персия. Продавали месо, лой,
кожа и др., а на връщане до-
карвали коприна, кадифе,
подправки, билки и др., кои-
то продавали не само в ма-
газините си в Арбанаси, но

и в Търново, Горна Оряхови-
ца, Попово и др.

За икономическия възход
и благосъстояние на арба-
насчани свидетелстват както
жилищата, така и петте цър-
кви, строени в годините на
възход на селището. В края
на XVIII век в резултат на
кърджалийските нападения
през 1792, 1798 и 1810 г. се-
лото е ограбвано и опожа-
рявано, а епидемиите от чу-
ма и холера довършват то-
ва, което е пощадено от раз-
бойниците и огъня. Най-бо-
гатите търговци се изселват
във Влашко и Русия. След
1810 г. започва ново засел-
ване от българи, които сли-
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Това е един от дванадесетте
най-важни християнски празника

Смята се, че праз-
никът Успение на
Пресветата Богородица
е установен още от
апостолите. Разказите
за чудесното възнася-
не в плът на Божията
майка на небето се от-
насят към IV век; за
него споменават блаж.
Августин и Йероним,
а Йерусалимският пат-
риарх Ювеналий (420-
458) утвърждава пред
император Маркиан
достоверността на те-
зи разкази. Денят на
празнуване на успение
е установен от импе-
ратор Маврикий (592-
602). Блажената кон-
чина на света Богоро-
дица е прославена в ка-
ноните на св. Козма
Маюмски и св. Йоан
Дамаскин.

От далечни време-
на празникът се пред-
шества от пост, който
съединява в себе си
два древни поста: ня-
кога едни християни са
постили преди празни-
ка Преображение Гос-
подне, а други - преди
Успение на пресветата
Богородица. Констан-
тинополският събор,
свикан през XII век, по
времето на патриарх
Лука, определя всички
християни да спазват
Успенски пост - от 1
до 15 август. Празни-
кът продължава девет
дни; неговото отдаяние
се извършва на 23 ав-
густ.

Най-старото място,
свързано с култа към
св. Богородица, е хра-
мът "Успение Богоро-

дично" в Йерусалим.
Той е издигнат през IV
век върху мястото, къ-
дето според преданието
е било положено тяло-
то на Божията майка в
Гетсиманската градина.
Запазеният и до наши
дни каменен градеж оба-
че е от ХI век - тогава
кръстоносците обновя-
ват стария храм.

Според преданието
пресвета Богородица
била вече на преклон-
ни години (64-годиш-
на). Веднъж, когато се
молела на Елеонската
планина, тя видяла
пред себе си архангел
Гавриил, който държал
в ръка палмово клон-
че. Той й възвестил, че
след три дни тя ще се
представи отвъд: "Тво-
ят Син и Бог наш ще
те вземе в Своето гор-
но царство, за да жи-
вееш и царствуваш с
Него вечно!" С най-жи-
ва радост св. Богоро-
дица приела вестта за
своята близка смърт,
понеже отдавна желае-
ла да остави долния
свят и да се пресели във
вечните обители. Тя ко-
леничила, дълго се мо-
лила и благодарила на
Господа.

Когато тя се върна-
ла у дома, св. Иоан Бо-
гослов бил поразен от
сиянието, което озаря-
вало нейното лице. Тя
му известила за случи-
лото се и започнала да
се готви за своята
смърт. Наредила и ук-
расила дома като за ра-
достно тържество, заве-
щала на две бедни вдо-

вици дрехите, които
обикновено носела, и
помолила Иоан да пог-
ребе тялото й в село
Гетсимания, гдето ле-
жали нейните родите-
ли. Той известил за то-
ва на всички нейни
сродници и изобщо на
вярващите. Скоро
всички се събрали при
св. Богородица. Всич-
ки плачели и скърбели
за раздялата с Божия-
та майка. Но тя ги уте-
шавала, предавала им
думите на архангела,
показвала им райското
клонче и обещала ви-
наги да се моли за тях.

Пресвета Богороди-
ца имала още едно же-
лание - да види още
веднъж св. апостоли,
които сега били пръс-
нати по цял свят да
проповядват Евангели-
ето. И желанието й се
изпълнило. А тя, сла-
вейки и благодарейки
на Господа, Който из-
пълнил последното й
желание, молила ги да
не скърбят: "Не плаче-
те, приятели и учени-
ци Христови, и не пом-
рачавайте радостта ми
с вашата скръб! А рад-
вайте се с мене, задето
отивам при моя Син и
Бог. А като погребете
тялото ми, върнете се
всеки на своята рабо-
та!" След това пресве-
та Богородица разпита-
ла апостолите за тру-
довете им в проповяд-
ване словото Божие,
дълго беседвала с тях,
благословила ги и се
молила Богу за цял
свят.

Настъпил денят на
нейното представяне.
От сутринта свещи го-
рели в дома в знак на
радост и тържество.
Апостолите се молели
и славословели Бога.
Божията майка възлег-
нала на украсен одър,
радостно очаквайки
смъртта. Изведнъж в
третия час (9 часа) чуд-
на небесна светлина
озарила стаята. Пок-
ривът на къщата като

че ли се разтворил и
чудно явление се пред-
ставило пред очите на
вярващите. Сам Господ
Иисус Христос в не-
бесна слава, обкръжен
от ликове на ангели и
светци, слязъл от не-
бесата за душата на св.
Богородица. "Душата
ми величае Господа -
възкликнала тя - и ду-
хът ми се зарадва в
Бога, Спасителя мой,
задето Той милостно
погледна смирението
на рабинята Си" (Лу-
ка 1:46-48). Господ по-
викал пречистата Си
Майка за вечен живот
и след това се чуло пе-
енето на ангелите, ко-
ито славели с думите
на архангел Гавриил.
Сърцата на всички
присъстващи се изпъл-
нили с неизказана ду-
ховна радост.

Когато дошло време,
апостолите вдигнали
одъра и с песнопения
го понесли през град
Йерусалим в близкото
село Гетсимания. Всич-
ки вярващи вървели
подир пречистото тяло,
над което се носел сия-
ещ кръгъл облак, кой-
то озарявал цялото шес-
твие, и ангелското пе-

ние се сливало с гла-
совете на вярващите.
Апостолите погребали
тялото в пещерата при
Гетсимания и затвори-
ли с камък входа й.

На третия ден след
успението на св. Бого-
родица пристигнал ап.
Тома. Той много се
огорчил, че пристигнал
твърде късно и не за-
варил жива пресвета
Богородица. В желани-
ето си да го утешат
апостолите му предло-
жили да отвалят камъ-
ка от гроба, за да може
да се поклони на пре-
чистото тяло. Но кога-
то влезли в пещерата,
видели, че е празна и
че на мястото, гдето би-
ло положено тялото на
Божията майка, оста-
нала само плащаница-
та, с която я били пок-
рили.

По-късно над пеще-
рата, където било по-
ложено тялото на Бо-
жията Майка, издигна-
ли църква и оттогава
започнали тържествено
да празнуват Успение-
то на Божията майка.

По материали от сайта
на Светия синод и на

сайта "Православието"
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Суперзвездата на българската естрада
живее красив и бурен живот, изпълнен
с много любов и слава

Истинското име на Леа е Ли-
ляна. Избира псевдонима си, за-
щото означава лъвица, а тя е
родена под царствения знак -
на 13 август 1923 г. в Дупница.

Детството й обаче минава в
Истанбул, където семейството й
емигрира заради комунистичес-
ките убеждения на баща й и учас-
тието му в атентата в черквата
"Света Неделя". В Турция Леа и
четирите й сестри имат бедно,
но щастливо детство. Баща й е
художник и се надява тя да го
наследи. Момичето прилежно ри-
сува, но нещо не му достига. Ко-
гато става на 17 г., семейството
й се мести в София.

"Мечтаех да стана оперна пе-
вица заради пищните и красиви
костюми. Когато споделих, близ-
ките ми ме заведоха на прослуш-
ване при тогавашните оперни
звезди Павел Елмазов и Илка По-
пова. Световната прима открове-
но й казва, че няма достатъчно
богат глас за оперната сцена, но
двете стават близки приятелки.

Илка я учи не само на музи-
ка, а и на добри маниери и дър-
жание в обществото. За цял жи-
вот Леа ще запомни урока й: "На
сцената и пред любимия трябва
да имащ 13 лица. За да се съх-
раниш, никога не трябва да по-
казваш пред другите твоето ис-
тинско настроение". С този съ-
вет Леа се превръща в истинско
шампанско за мъжете и за пуб-
ликата.

В края на 40-те я изпращат
на лагер в Ножарево за "леко
поведение и пеене на упадъчна
западна музика". След излиза-
нето известно време не й поз-
воляват да пее.

Голямата й любов е Еди Ка-
засян. Те дори не се познават,
но той е безнадеждно влюбен в
нея. Още откакто е на 11 години
и я чува да пее в един пловдив-
ски бар с родителите си. За цял
живот запомня изпълнението й
на "Настроение" от Глен Милър.
Еди се влюбва моментално.

На улицата среща своя прия-
телка, която върви под ръка с
жената на мечтите му. Макар да
е изгубил ума и дума и да не
помирисва алкохол, Еди се отзо-
вава на поканата да пийнат по
нещо. Леа има два билета за "Аз
пея под дъжда" с Джим Кели. Ка-
засян с радост приема да посе-
тят прожекцията. "В последния
момент се оказа, че заменят фил-
ма с "Как се каляваше стомана-
та". Целият салон се изнесе, са-
мо ние с Леа останахме", при-
помня си Еди. Останахме сами в
салона и така "калявахме стома-
ната", че не се разделихме през
следващите 30 години".

Казасян е по-млад със 7 го-
дини. Той е не само любим и му-
зикант, ами поклонник, приятел,
носач на куфарите с костюми-
те... След година и половина, по
време на репетиция в бар "Бъл-
гария" Леа изненадващо уведо-
мява оркестъра: "Ние с Еди ще
отидем да сложим по едно под-
писче в гражданското и после
се връщаме да гуляем". Еди е
сащисан! Но е толкова влюбен,
че не отказва внезапната сват-
ба. "Така избрах вечното прик-
лючение - Леа!".

Животът им е непрекъсната
веселба. Почти никога не оста-
ват сами. Цялата столична бохе-
ма другарува с Леа. Животът им
се побира в един куфар. Никога
не обядват у дома. Управителят
на Руския клуб всеки ден чете
на Леа менюто по телефона, за
да си избере хапване.

На турнето в Румъния са за-
едно, но за Полша певицата за-
минава сама и ужасно страда за
половинката си - дотогава не са
се разделяли. Плаче по телефо-
на, пише на любимия си "арме-
нец", както го нарича, картички
и по няколко писма на ден.

Едва през 1962 г. Леа и Еди
получават позволение за работа

само ние", изсмива се Леа. След
тази случка те подписват най-
добрия възможен договор за 5
години лансиране и работа в За-
падна Европа. Това е времето на
шеметни успехи и непрекъсната
смяна на Цюрих с Мюнхен, Амс-
тердам със Стокхолм.

Те са щастливи и влюбени.
Еди се грижи за своята звезда.
Но идва предложение от амери-
кански импресарио, което би могло
да промени живота на Леа зави-
наги. То обаче не включва мъжа
й. Тя не си дава дори секунда за
обмисляне: "Не мога нито миг без
Еди, а вие ми предлагате да жи-
вея две години без него".

Години по-късно Казасян ще

След толкова години заедно
двамата са като скачени съдо-
ве. Когато на нея й се парали-
зира лявата ръка, Еди получава
силни болки в своята. Просто са
се сраснали един с друг. "Ще бъда
с теб до последния си дъх", й
казва една вечер Еди. И така
става...

Талантът на Леа избухва след
37-ата й годишнина в чужбина.
Тя е звездата в берлинския
"Фридрихщат палас", парижката
"Олимпия", стокхолмския "Барнс".
Продуцентите я наричат "звяр на
сцената" заради покоряващата
усмивка, ефектния външен вид
и умението да излезе от всяка
трудна ситуация.

Когато в Белград пее с ор-
кестъра на Куинси Джоунс, ток-
чето й се заклещва на сцената.
Тя запазва присъствие на духа,
събува и другата обувка, публи-
ката, изпаднала в еуфория, ста-
ва на крака. Тогава френски про-
дуцент й казва най-големия ком-
плимент: "Вие сте атомната бом-
ба на Балканите". Често я срав-
няват с най-големите звезди на
световните кабарета "Мулен Руж"
и "Фоли Бержер".

В съзнанието на българите
Леа е останала с непретенциоз-
ните естрадни песнички "Чико от
Порто Рико", "Шушу-мушу", "ЦУМ,
ЦУМ" и десетки кавъри на суинг,
румба, шансони. А тя изумително
изпълнява всички песни на лю-
бимката си Елла Фицджералд,
"Дилмано, Дилберо", испанско
фламенко.

Филмовата студия "Дефа"
снима филма "Леа от юг". Има
двугодишен ангажимент в хотел
"Дюн" в Лас Вегас, обикаля це-
лия свят. Чак през 1980 г. Бъл-
гарското национално радио пус-
ка за първи път песен на Леа.

Тя е прекарала инсулт, но се
научава да ходи на високи ток-
чета и да прикрива с шал пара-
лизираната си ръка. Последното
й представление е на 27 май
1986 г. Болната от рак Леа по-
казва на лекарите си в "Пиро-
гов" филм, посветен на нея и
издъхва.

Стоянка Мутафова - Госпожа
Стихийно бедствие определя с ня-
колко думи сложната природа на
своята приятелка и "наборка" Леа
Иванова: "Тя беше прекрасна
лъжкиня. Лъжите бяха нейните
несбъднати мечти. Всекидневие-
то не я задоволяваше. Градеше
кули. Беше безстрашна във всич-
ко. Ненаситна. Животът й беше
очарование. Стоеше разголена
пред нас, неподправена, без
преструвки...

Крайностите й бяха артистич-
ни. Нямаме официално запозна-
ване. От мига, в който се видях-
ме, си казахме "Здрасти!" като
познати от древни времена. От
мен към нея и от нея към мен
винаги "нещо" е вървяло. Силна
жена. И много харесвана беше.
Всяка на нейно място би въртяла
мъжете, но тя - не! Потъваше в
любовта. Беше достойна в любовта
- даваше и искаше. Не беше
флиртаджийка. Носеха се приказ-
ки за нея... А тя беше сериозна,
кристалночиста в любовта..."

в странство. Следващите 10 г.
са триумфални за тях - Виена,
Белград, Берлин. Иванова не сли-
за от страниците на вестниците
и списанията, всеки ден дава ин-
тервюта за радио или телеви-
зия. Целият Берлин е облепен с
нейния лик, а всяка вечер я ап-
лодират по 4000 души във "Фрид-
рихщат палас". Германската сто-
лица е луда по българката и ней-
ния оркестър.

Леа не е забравила уроците
на Илка Попова, че ако искаш
да бъдеш звезда, трябва да се
държиш като такава. С Еди за
целия си хонорар си купуват чис-
то нов "Мерцедес 28 CL". Запад-
ногерманският импресарио Ло-
ренц Райх изненадано пита:
"Всички български изпълнители
ли карат такива коли". "А, не,

й признае, че през цялото време
го е мъчила съвестта: "Ти жерт-
ва най-големия шанс в живота
си, за да бъдеш звезда в моя
оркестър". "Ей, арменец, най-важ-
ното е, че бяхме винаги заедно",
усмихва се Леа. Тя знае, че му-
зикантът на нейното сърце по-
някога й кръшка, но винаги дис-
кретно и никога задълго, затова
преглъща обидата.

Те наистина имат всичко -
млади и влюбени са, печелят ка-
то звезди, записват плочи, за-
минават за Америка. Стигат до-
ри до Порто Рико - отколешна
мечта на Леа. "От толкова годи-
ни ме чакаш, Чико...", шегува се
певицата. Там се случват на 12
декември - рождения ден на Еди.
Съпругата му решава да заложи
в казиното на номер 12 и пече-

ли. Дава цялата сума за маси-
вен златен часовник, който му
подарява. През целия си живот
Леа няма отношение към пари-
те - подарява вещите си, вина-
ги тя плаща сметката. Дежурна-
та й реплика е: "Не разбирам от
финанси, питайте арменеца".

Двамата решават да се за-
върнат в родината заради нос-
талгията и тъгата на Леа. Еди
признава в спомените си: "Това
бяха години на борба, униние и
много слава. Това бяха първите,
най-хубавите десет години от на-
шия съвместен живот. Когато се
върнахме в София в онзи ден,
бяхме много щастливи". А в ро-
дината се носят легенди за нес-
метните им богатства - че имат
самолет, собствен кораб, ще ку-
пуват Слънчев бряг...

Вече имат собствен дом в Со-
фия и на 13 август 1971 г. в
него Леа отпразнува шумно рож-
дения си ден. Уж всичко е на-
ред, но Еди Казасян се влюбва.
Ударът е тежък, защото това не
е поредната забежка. Любовни-
цата му ражда дете, той се чуди
как да подели времето си между
двете си семейства.

След турне в Канада, през
април 1976 г. Леа получава те-
жък инсулт. Еди се разкъсва от
вина. "Не се обвинявай, арме-
нец, получих инсулта заради Ри-
ки, не заради теб", успокоява
го жена му (любимото й куче
умира малко преди това). Певи-
цата остава с напълно парали-
зирана лява страна, а Еди й по-
мага безрезервно. Той разбира,
че ако тя се раздели със сце-
ната, ще се раздели с живота и
затова й организира концерт.

От "Епицентър"
(Със съкращения)
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Една жена навремето

станала фенка на Локомо-
тив (София) заради Атанас
Михайлов, а единият от
синовете й специално бил
кръстен с неговото име.
Къде отидоха тези време-
на? Днес на кого от "А"
група ще си кръстите
детето? Къде са онези
кумири с топката, заради
които още 2-3 дни преди
събота ще се уговаряте с
приятелите си кога ще се
чакате пред стадиона и
къде ще се почерпите след
мача? Спектакълът отдавна
не се играе. Поне не на
нашата сцена.

Начко Михайлов започ-
ва да рита в Локото на 15
години и бързо си проби-
ва път към титулярното
място. На кадем е на тима
от "Надежда" от самото
начало и малко след
дебюта си през 1964 г.
печели златен медал за
шампион на "А" група.
Прави същото и 14 години
по-късно, но вече като
капитан на "железничари-
те". Едва 18-годишен
заформя страховит дует с
Никола Котков, но тук
идва обединението на
Локо със Славия. Говори
се, че да играе за "белите
сажди", както запалянков-
ците наричат ЖСК Сла-
вия, не се харесва на
Начко и той обмисля
преминаване в ЦСКА. В
крайна сметка наложеният
брак между "бели" и "чер-
вено-черни" трае само две
години и след фенска
петиция с няколко десетки
хиляди подписа през 1971
г. разделят двата клуба.

Начко Михайлов е във
вихъра си през 70-те.
Легендарната десетка обаче

Спомен за големия Атанас Михайлов - Начко

пропуска Мондиал'70 в
Мексико заради травма.
Това дава повод на настав-
ника на ФРГ Хелмут
Шьон, който следи изкъсо
нашите, защото с герман-
ците сме в една група, да
заяви преди финалите:
"България загуби най-
силния си играч". Както
стана дума, Михайлов
извежда Локо до титлата
през 1978 г. След това
"железничарите" пишат
още златни страници в
историята на клуба, когато
през сезон 1979/1980 г.
достигат до 1/4-финал за
Купата на УЕФА. Начко е
неуловим за френския
Монако, като на българска
земя вкарва 4 гола на
вратаря Жан-Люк Етори.
Във Франция определят
след този мач българския
голмайстор като "Пушкаш
на Балканите". На Монач-
ко е предложен и изкусите-
лен договор, за да заиграе

в Лига 1, но не било
писано.

Идва и мачът с Динамо
(Киев), където №10 на
Локомотив отново скрива
топката на именитите си
съперници. Забравено е,
че Начко стиска зъби и
играе на реванша с много
лоша контузия, с риск
дори да прекрати кариера-
та си. Скандалният мач в
Киев в една мразовита
декемврийска вечер обаче
води със себе си горчилка
въпреки класирането за 1/
4-финала. Мачът е
свръхгруб - вратарят на
Локо е ритнат зловещо,
балтиите не са една или
две, Начко влиза в сериоз-
ни разпри с Олег Блохин,
а край тъчлинията не си

мълчи и треньорът Васил
Методиев. След този мач
Шпайдела е свален от
поста си заради партийно
решение, защото Методиев
не си подбирал думите по
адрес на украинските
другари от Динамо.
Две години по-късно
Атанас Михайлов се
сбогува ненавременно с
Локо, за да заиграе пос-
ледно в кипърския Неа
Саламина.

Какъв играч е Начко?
Мощен и бърз нападател,
който вкарва гол от всякак-
ва позиция, но който
владее до съвършенство и
паса. Специалитети са му
попаденията от фалове и
корнери. Ето какво казваше
Начко по въпроса:

"Голът от ъглов удар е
грешка на вратаря. Но се
изисква и умение да се
изчисли дъгата на удара,
да се вземат предвид
метеорологичните условия.
При ъглов удар никога не
бия с фалц, а странично, с
пръстите на краката.
Тогава вятърът ми става
съюзник и сам вкарва
топката в близкия ъгъл на
вратата. Фаловете? Видя
ли един играч как се
засилва да бие, вече знам
къде ще отиде топката. И
тук има прости истини.
Засилката не бива да е
повече от три крачки,
тялото трябва да остане
назад в момента на удара.
Използва се и чувството на
страх от гредата у вратари-
те и се целят ъглите".

Михайлов е българският
футболист с най-много
голове за националните
отбори - 23 гола за "А"
отбора, 1 за "Б", 31 за
младежкия тим и 1 за
юношеския. Сребърен
медалист от Олимпиадата
в Мексико през 1968 г.
Рекордьор по изиграни

мачове и вкарани попаде-
ния за столичния Локомо-
тив.

В заключение ето част
от интервю на Начко за
списание "Гол" от начало-
то на 90-те години, което е
актуално и днес: "Какво
правя? Тренирам деца в
подготвителната група и
юноши младша възраст в
моя любим клуб. Доскоро
за 350 лева на месец.
Преди вземах и по 20 лева
за "заслужил майстор на
спорта". Отнеха ги. Сега
помагам на брат ми в
продажбата на бира.
Трябва да се живее... Но
болката ми е друга. Знаете
ли при какви условия
тренират моите възпита-
ници? Моята група трени-

ра тук, в Орландовци.
Децата се събличат на
оградата на гробищата,
сетне няма и къде да се
измият. После изморени и
мръсни бързат за учили-
ще, с часове чакат такъв
нередовен автобус като
№100. Похабяват се.
После говорим за ранната
смъртност на таланта у
нас... Откривам ли разли-
ка между предишния и
сегашния футбол? Как не?
Едно време се даваха
прасенца за един билет,
днес дори стриптийзът не
може да привлече хора по
трибуните. Тогава във
футбола ни имаше и
етика. Сегашните "звезди"
се научиха да вземат,
преди да са дали. Днес
любовта сякаш е заменена
от сметката. Навсякъде
реклами, ресторанти,
барове и никъде пропаган-
да за футбола. Не бива да
се учудваме, че сега чуваме
все по-малко добри нови-
ни и все по-дълги крими-
нални хроники".

От Sportal.bg
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Prora - 4,5-километровият хотел
на Хитлер

Разположен по проте-
жение на повече от четири
километра непосредствено
до пясъчния плаж на
Балтийско море, на немс-
кия остров Рюген е пост-
роен най-големият хотел в
света.Той разполага с
10 000 стаи, чиито прозор-
ци са с изглед към море-
то. Въпреки това повече от
70 години, още от неговото
изграждане, в него не е
стъпвал турист.

Хотелът се нарича
Prora. Това са огромни
сгради, построени между
1936 и 1939 г. от нацистите,
като част от програмата

на Райха Power Through
Joy ("Сила чрез радост").

Целта на хотела е била
да осигури комфортна
почивка на германската
работническа класа и да
направи по-ефективна
нацистката пропаганда.
Местните хора наричат
хотела "Колос" заради
огромния му размер. Prora
се намира в залива между
районите Засниц и Бинц, в
тясна ивица степ, която
разделя лагуната от Бал-
тийско море.

Комплексът се състои
от осем идентични сгради,
които се простират на 4.5

километра и се намират
на около 150 м от плажа,
"на първа линия". Строи-
телството на хотела, в
което участват 9 хил.
работници, отнема три
години. Нацистите има
планове да построят още
четири подобни хотела с
кина, концертни зали,
басейни и пристанище, на
което да акостират круиз-
ните кораби.

Той разполага с 10 000 стаи,
чиито прозорци "гледат" към
Балтийско море

Плановете на Хитлер
за Prora били много
амбициозни. Той искал да
създаде огромен морски
курорт, най-впечатлява-
щия и най-големият в
света, в който да има 20
000 хотелски стаи. Било
планирано всички стаи
да "гледат" към морето, а
коридорите и баните да
са разположени от лява-
та страна на сградата.

Всяка стая е с размери 5
на 2,5 м, с две легла с
ракла и шкаф. На всеки
етаж има тоалетни,
душове и голямо лоби. В
центъра се планирало да
се издигне огромна
сграда, която в случай на
война да се превърне в
болница. Войната започ-
нала, още преди сградата
да бъде готова, и приори-
тетите на Хитлер се
променят. Той изпраща
всички строители в
завода за оръжие.

По време на бомбени
атаки много жители на
Хамбург се криели в един
от тези блокове, а по-
късно тук се настанили
бежанци от източната
част на Германия. До края
на войната в тези сгради
се е помещавал помощни-
ят женски персонал на
ВВС. След войната Prorа
се използва от армията
на ГДР.

Вероятно си спомняте
сцената в известния филм
с Том Ханкс "Форест Гъмп",
където неговият герой е по-
канен в популярното аме-
риканско телевизионно
шоу на Дик Кавет. И...
Джон Ленън седеше до не-
го на канапето. А филмът
на Робърт Земекис е сни-
ман през 1994 г., пък Ле-
нън е убит през декември

Джон Ленън участва във „Форест
Гъмп“ след смъртта си
Всъщност това не е гримиран актьор,
а наистина е самият рок музикант

1980 г. Всъщност това не е
гримиран актьор в стил "ка-
то две капки вода", а наис-
тина е самият певец от
кръв и плът.

За сцената са използ-
вани реални кадри от шо-
уто на Дик Кавет на 11 сеп-
тември 1971 г., в което гос-
ти му са Джон Ленън и
съпругата му Йоко Оно. За
филма "Форест Гъмп" на

мястото на Йоко е поста-
вен главният герой. С по-
мощта на компютър от шо-
уто през 1971 г. са отстра-
нени Йоко Оно и водещия
Дик Кавет. Към тях се при-
съединяват Том Ханкс от
1994 г. и Дик Кавет, който
се съгласява да играе във
филма. Оригиналната реч
на Джон Ленън, разбира
се, не съвпада с филма. Но
дори тук екипът на Земе-
кис излиза от ситуацията.
Всички реплики били взе-
ти от песните на Ленън.
Станало така, че Джон
преозвучил самия себе си.

Арета Франклин -
кралицата на соул му-
зиката, със стотици
песни зад гърба си, ку-
мирът на звезди като
Бионсе и Уитни Хюс-
тън, която постави на-
чалото на нова ера в
музиката, за съжале-
ние, е в края на зем-
ния си път. Според
близки на Арета тя е
в тежко състояние, до-
ри си е взела сбогом
с тях. 76-годишната пе-
вица е в критично със-
тояние, а семейство-
то й помоли медиите
да не нарушават спо-
койствието й. От ня-
колко години тя се бо-
ри със сериозни здра-
вословни проблеми.
Миналото лято гласо-
витата дама отмени
много концерти по съ-
вет на лекарите. Пос-
ледната й поява на
сцена бе на 2 ноемв-
ри 2017 г., когато взе
участие в концерт,
посветен на фондаци-
ята на Елтън Джон за
борбата срещу СПИН.

"Ще продължа да

Арета Франклин в края на пътя

записвам нови песни,
но това ще е послед-
ната ми изява на сце-
на. Край!", сподели
Арета в интервю. През
целия си живот тя
страда от проблеми с
теглото, но днес няма
и следа от  излишни-
те килограми, които й
придаваха характер-
ния за нея чар. Освен
това тя се бори с ал-
кохолизъм и прист-
растеност към тютю-

Питали ли сте се
някога защо най-доб-
рите ви приятели ви
разбират така, както
никой друг? Колко пъ-
ти сте имали чувство-
то, че те "четат" мис-
лите ви? Ако отгово-
рът е "Често", наука-
та може да ви пред-
ложи обяснение.

Изследване на
специалисти от коле-
жа "Дартмут" в САЩ
обяснява вероятните
причини за мозъчния
синхрон между прия-
тели. За целите на
проучването на учас-
тниците са показвани
клипове, докато мо-
зъчната им активност
е изследвана със ске-
нер.

Скенерните изоб-
ражения са показали,
че колкото по-близки
са двама души, тол-
кова по-сходна е мо-
зъчната им дейност.
Специалистите са ус-
тановили,  че при
близките приятели се
активират еднакви зо-
ни в мозъка, отгова-

Приятелят чете мислите ти

рящи за мотивацията,
вниманието и прецен-
ката. По резултатите
учените дори са мог-
ли да познаят кои от
участниците са прия-
тели.

Проучването пов-
дига два съществени
въпроса - дали хора-

та търсят приятели,
които мислят като тях,
или с течение на вре-
мето близостта ги уед-
наквява.

"Мислим, че се
случват и двете неща",
казва Адам Клайнба-
ум от изследователс-
кия екип.

на. Франклин винаги
е била силна жена, ко-
ято обича да доказва
възможностите си на
сцената и не преста-
на да го прави, дори
и след като навърши
70 г. Преди време се
появиха и слухове, че
се бори с рака, но тя
отрече да е истина,
въпреки че двете й
сестри и брат й си
отидоха от коварната
болест.
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Голямата новина от
Германия, цитирана от
световните медии, е
свързана с участието на
две руски имена в следва-
щото издание на Музикал-
ния Вагнеров фестивал в
Байройт. Директорът на
фестивала Катарина
Вагнер - правнучка на
композитора, съобщи, че
през 2019 г. фестивалът
ще бъде открит от Вале-
рий Гергиев, който ще
застане на диригентския
пулт на операта "Танхой-
зер" с режисьор Тобиас
Крацер.

В два от спектаклите
през следващата година
ще участва и неговата
именита сънародничка -
прочутото сопрано Анна
Нетребко. Оперната
прима ще дебютира като
Елза в операта "Лоенгрин"
от Вагнер.

Тя се представи в тази
роля на "Звездите на
белите нощи" в Санкт

Актьорът Идрис Елба, за ко-
гото се заговори, че ще влезе в
ролята на Джеймс Бонд, написа
в платформата си: "Името ми е
Елба. Идрис Елба", заимствайки
култовата реплика на Бонд. Бри-
танският екранен любимец, чий-
то баща е от Сиера Леоне, а
майка му от Гана, често се спо-
менава във връзка с едно бъде-
що чернокожо превъплъщение на
култовия агент. През 2015 годи-
на Пиърс Броснан пръв споме-
на, че ролята трябва да бъде по-
верена и на някой известен чер-
нокож актьор. "Идрис Елба раз-
полага с всичко необходимо, до-
вери Броснан. Той има неверо-
ятна физика, чар и присъствие!"
Идрис Елба е британски актьор,
певец и продуцент. Известен е
най-вече с ролите си на Ръсел
Бел в "Наркомрежа" и Джон Лу-
тър в "Лутър". Роден е на 6 сеп-
тември 1972 г. в Западен Лон-
дон. Елба винаги е имал слабост
към знаковите роли. Той се
превъплъти в Нелсън Мандела за
биографичния му филм, а Ридли
Скот избра именно него за фил-
ма "Американски гангстер". Оп-
ределя са като духовен човек, но
подчертава категорично, че не е
религиозен. ç

Èäðèñ Åëáà
ïîäãðÿâà çà
Äæåéìñ Áîíä

Ñòèâúí Ãóëä - åäèí îò íàé-ïðî÷óòèòå òåíîðè âëèçà
â îáðàçà íà Òðèñòàí

Ãåðãèåâ è Íåòðåáêî ùå ó÷àñòâàò
íà Âàãíåðîâèÿ ôåñòèâàë â Áàéðîéò

Íàêðàòêî

:

Мечо Пух и Кристофър
Робин се завръщат в нов
филм
Едни от най-обичаните герои
за всички времена - Мечо
Пух и приятелят му Кристо-
фър Робин, се завърнаха в
нов филм. Лентата, озаглаве-
на "Кристофър Робин", бе
представена официално в
Калифорния. Тя разказва
историята на вече порасналия
Кристофър Робин, който се
опитва да намери забавлени-
ето и въображението в
живота си. Тогава се среща
отново и с приятелите си от
детството - Мечо Пух и
компания. Юън Макгрегър
влиза в ролята на порасналия
и работещ Кристофър.
Режисьор е Марк Фостър, а
много обичани актьори
озвучават героите във филма.

350 събития организират
в Пловдив през 2019 г.
350 събития във и около
града ще се случат идната
година, когато Пловдив е
Европейска столица на
културата, а началото ще
бъде на 12 януари с открива-
ща церемония. Пълната
програма на проявите ще
бъде обявена на 5 септември.
Вече приключи и последната
права, на която се състезава-
ха проекти, подадени от трите
града, загубили надпреварата
за титлата - София, Велико
Търново и Варна. Те ще бъдат
финансирани със средства от
държавната субсидия, а
идеята бе одобрена още
преди избора на града
победител. Така 497 хиляди
лв. бяха разпределени между
17 проекта, а кандидатите са
били 40. Фондация "Пловдив
2019" определи средства и
по още две конкурсни
програми - "В последния
момент" и "Малки проекти за
общностно развитие".

Петербург с Мариинския
театър през 2016 г. Очак-
ваше се Нетребко да
дебютира с нея тази
година на откриването на
Вагнеровия фестивал в
новата постановка на
Ювал Шарон заедно с
Роберто Аланя, но това не
се случи. Аланя беше
заместен от полския
тенор Пьотр Бечала.
Откриването на фестивала
в Байройт беше уважено
от германския канцлер
Ангела Меркел, придруже-
на от съпруга си Йоахим
Зауер, която от години е
почитател на това лятно
музикално събитие в
Бавария, както и от много
знаменитости, германски
политици и почитатели на
Вагнер.

Музикалният фестивал

в Байройт е основан от
композитора Рихард
Вагнер през 1876 г. и се
провежда в специално
изграден за това театър.
На първото издание е

Валерий Гергиев

била изпълнена тетралоги-
ята "Пръстенът на нибе-
лунга". Оттогава досега
управлението му се пре-
дава на различни членове
на фамилията. ç

Анна Нетребко

Çàïî÷íà ñâåòîâíîòî
ïúðâåíñòâî ïî òàíãî

Фестивал на тангото и световен шампионат по
този танц започна в Буенос Айрес, в културния
център "Усина дел арте". Във фестивала ще учас-
тват над 2 хиляди танцьори, музиканти и певци
от Аржентина и други страни.
В културния център бе открита изложбата "Тан-

цьори на танго" на аржентинския фотограф Нора Ле-
сано. Световният шампионат по танго се провежда в
две категории - салонно и сценично танго. Салонното
танго се изразява в класическия стил на танца от ми-
налия век, с характерни бавни движения, включващи
всички основни стъпки. Салонният стил пък се отлича-
ва с виртуозна техника, зрелищност и акробатичност.

Тангото възниква през втората половина на XIX
век в средите на простолюдието в Буенос Айрес,

Аржентина, и Монтевидео, Уругвай. С течение
на времето добива по-висок социален ста-

тус и огромна популярност на няколко
континента. През 1902-ра в Париж има
100 школи, в които се учи танго, а
десетина години по-късно танцът е
абсолютен хит в цяла Европа.ç

Традиционните Делюви празници в Зла-
тоград предстоят на 22 и 23 септември.
Тържествата се организират от Община
Златоград, Етнографския ареален комплекс
и местни читалища.

Възстановката "Един пазарен ден отп-
реди 100 г." ще видим на 23 септември по
калдъръмите на Стария град.

Народни носии и градската мода от на-
чалото на миналия век ще дефилират по
чаршията на Етнографския комплекс. Рет-
ро атмосферата ще бъде загатната и с рес-
торант на открито "ХоРеМаг" на 22 сеп-
тември от 18.30 ч.

Местата в хотелите в Златоград са поч-
ти изцяло резервирани за дните около Де-
лювите празници, обясняват от Етнограф-

ския комплекс. Хиляди гости от страната
и туристи от Северна Гърция се очакват в
града за ежегодните Делюви празници.ç

Ïðåäñòîÿò Äåëþâèòå
ïðàçíèöè â Çëàòîãðàä

Деца от Велико Търново са
изучавали магията на фотограф-
ското изкуство в детска лятна фо-
то школа, съобщи ръководителят
на проекта Марина Чамуркова.

Чамуркова е професионален
и потомствен фотограф и е от
поколението, което се е учило
да снима с ленти. Тогава почти
20 процента от децата са члену-
вали в кръжоци по фотография,
а в домовете им е имало мини
фотографски лаборатории.

Съвременните деца имат уст-
ройства за снимане, но се нуж-
даят и от насоки как снимката
да придобие художествена стой-
ност и да бъде интересна.

В школата, ръководена от Ча-
муркова, участват 18 деца от
осем до 13 години. В продълже-

Äåöà îò Âåëèêî Òúðíîâî èçó÷àâàò ôîòîãðàôèÿ
ние на три последователни по-
чивни дни те са обикаляли по
улиците на града и покрай исто-
рическите и културни забележи-
телности. Децата са се разхож-
дали по улица "Гурко", по Само-
водската чаршия, Царевец и други
обекти.

Участниците в групите снимат
с фотоапарати, независимо от
модела и техническите характе-
ристики, но не и с телефони. Иде-
ята е да се научат да улавят де-
тайлите както в пейзажа, така и
в всекидневието.

Според Моника Христова,
майка на най-малкия участник
във фотографските разходки,
осемгодишната Цветомила Ива-
нова, заниманията за децата са
емоция, съчетана с първоначал-

ни умения за концентрация и тър-
сене на кадъра

На 15 август пред Художест-
вената галерия "Борис Денев"
творбите на младите фотографи
ще бъдат изложени в така наре-

чената изложба на щипки. Екс-
позицията е повод и за детски
празник.

Инициативата е подкрепена от
програмата "Арт лято" на общи-
на Велико Търново.ç
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Над 430 са загиналите
от земетресението преди
седмица на индонезийския
о. Ломбок, ранените са
1350. Властите изчисляват
материалните щети на
стотици милиони долари.
Националната агенция за
борба с бедствията обяви
вчера, че трусът с магнитуд
7 на 5 август е причинил
смъртта на 436 души,
повечето под срутили се
сгради. Ранените са 1350,
а 352 000 са прокудени от
родните места. Говорител
на каза, че по първоначал-
на оценка материалните
щети са за 5,04 трилиона
рупии (около 345 млн.
долара).

Новоизбраните
членове на пакистанския
парламент положиха клетва
вчера, с което властта за
втори път беше прехвърле-
на по демократичен начин.
Церемонията беше преда-
вана на живо по телевизи-
ята. Движението за спра-
ведливост - партията на
бившата звезда на крикета
Имран Хан, спечели 158
места в 342- местния
парламент на изборите
миналия месец и се готви
да състави правителство.
Пакистанската мюсюлманс-
ка лига на бившия премиер
Наваз Шариф, който е в
ареста по обвинение в
корупция, получава 82
места на изборите, беляза-
ни от обвинения в измами.

Иранските власти
съобщиха, че са арестували
67 души, заподозрени във
финансови измами.
"Арестувани бяха 67
заподозрени. Някои от тях
бяха пуснати под гаранция.
Повече от 100 души, сред
които държавни служители
и работещи в частния
сектор, имат забрана за
напускане на страната",
заяви говорител на съдеб-
ната власт. Сред задържа-
ните е бивш зам.-председа-
тел на иранската централна
банка. Някои от арестува-
ните ги заплашва смъртна
присъда.

При рухването
на дървена платформа на
концерт в испанското
крайморско градче Виго в
североизточната област
Галисия пострадаха над 300
души,  девет от тях -
тежко. Общо 316 души са
получили медицинска
помощ. Изградената на
морския бряг платформа,
дълга 30 и широка 10 м,
била пълна с хора, дошли
на рапконцерт от фестива-
ла "О Марискиньо". Малко
преди полунощ тя рухнала
вероятно поради претовар-
ване. Предстои да се
установят причините за
случилото се. Според
очевидци платформата
поддала при първата песен
на рапъра Реис Б, който
поискал от публиката да
скача.

Íàêðàòêî

Русия планира да
намали инвестициите си в
американски държавни
ценни книжа и да спре да
плаща в щатски долари в
отговор на новите санк-
ции, които Вашингтон й
наложи, предаде ДПА.

"Ограничихме инвести-
циите си в американската
икономика и в американс-
ки ценни книжа до мини-
мум и ще продължим да
го правим", каза финансо-
вият министър Антон
Силуанов в интервю за
телевизия "Россия 1". "Ще
спрем да използваме
щатския долар и ще си
ползваме националната
валута, както и други
валути, включително
европейската", каза той.

САЩ обявиха нови
санкции срещу Москва в
сряда. Те казват, че при-
чината е отговорността на
Русия за покушението,
извършено по-рано тази

Ðóñèÿ ñïèðà ïëàùàíèÿòà â ùàòñêè
äîëàðè çàðàäè ñàíêöèèòå íà ÑÀÙ

година срещу бившия
двоен агент Сергей Скри-
пал и дъщеря му в Обеди-
неното кралство. Москва
отрича да има нещо общо
със случая.

Санкциите, които ще
влязат в сила на 22 ав-
густ, се очаква да засег-
нат редица продукти в
областта на сигурността и
отбраната.

Руската валута се
понижи при обявяването
на санкциите до най-
ниската си стойност за
последните две години от
68 рубли за долар.

Руският президент
Владимир Путин засега не
е давал нареждане да се
подготви нов пакет ответ-
ни мерки, след като
Вашингтон анонсира нови
санкции, съобщи прессек-
ретарят на Кремъл Дмит-
рий Песков. "Имаше
информация, че пакетът
се готви или вече е под-

готвен, но те засега не са
наложени", уточни Песков.
"Без точна информация
какви поредни рестрикции
е измислил Вашингтон би
било некоректно да се
говори за някакви отгово-

ри", добави той.
Говорителят на Путин

припомни, че в подобни
ситуации най-често "осно-
вополагащ е принципът за
взаимност, за огледален
подход".ç

Френският исторически тема-
тичен парк "Пюи дю Фу" е обучил
гарвани да събират фасове и
дребни отпадъци и да ги поставят
на определите за боклук места
срещу храна, пише британският
безплатен вестник "Метро".

За оборката на парка всеки
ден се грижат шестима пернати
хигиенисти. Директорът на пар-
ка Никола дьо Вилие споделя, че
целта на занятието не е само
опазване на чистотата.

Обикновено посетителите на
атракционния парк пазят чисто
и изхвърлят отпадъците си на оп-

Ôðåíñêè óâåñåëèòåëåí ïàðê
îáó÷àâà ãàðâàíè çà ÷èñòà÷è

ределените места. Нарушенията
са сравнително редки. Именно
тогава се включват гарваните.

"Ние искаме да докажем, че
природата сама може да ни под-
скаже как да я опазим чиста!",
коментира Дьо Вилие.

Пернатите получават от спе-
циална кутия любимите си ла-
комства всеки път, когато депо-
зират фас или салфетка в спе-
циалния контейнер. Директорът
не пести похвалите си за птици-
те и ги определя като високоин-
телигентни. Една от тях е истин-
ски умник - нарекли са я Руки. ç

Снимки Пресфото БТА /
Интернет

Турция направи достатъчно, за
да подобри отношенията си

със САЩ, заяви турският
външен министър Мевлют
Чавушоглу. Той посочи, че

Вашингтон е действал против
техния алианс по въпроси,
свързани със сигурността.
Чавушоглу държа реч пред

посланици в Анкара. Той каза
също така, че САЩ трябва да
научат, че няма да постигнат

никакъв резултат, като
заплашват Турция. Според
него Вашингтон действа в
разрез с техния съюз по

основните въпроси в областта
на сигурността.

Âëàäèìèð Ïóòèí çàñåãà íå å ðàçïîðåäèë
îòâåòíè ìåðêè, çàÿâè Ïåñêîâ

Гарванът забелязва отвисоко изхвърлена от посетител в парка "Пюи дю Фу"
пластмасова чинийка за еднократна употреба, грабва я с човката си и я
отнася до най-близкия контейнер за отпадъци. При определени обстоятел-
ства гарваните тук търсят контакти с хората за игра.

Казахстанският президент Нурсултан Назарбаев бе домакин на регио-
налната среща на върха в град Актау, Казахстан. Каспийската "петорка"
Иран, Русия, Казахстан, Азербайджан и Туркменистан постигнаха спора-
зумение за подялбата на значителните залежи от петрол и газ в Каспий-
ско море, проправяйки пътя за нови енергийни проучвания и изгражда-
не на тръбопроводи.
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Демонстранти излязоха
по улиците на Букурещ и
други големи румънски
градове за трети пореден
ден на протести срещу
корупцията и с призиви
към правителството да
подаде оставка, съобщи
ДПА. Около 10 000 души
се събраха пред централа-
та на правителството на
площад "Виктория" в
Букурещ.

Организаторите на
протестите искат лявоцен-
тристкото правителство да
се оттегли от власт зара-
ди неотдавна приетите
закони и други мерки,
които според тях са
прокарани в интерес на
корумпирани политици.

10 000 ðóìúíöè ñå ñúáèðàò â Áóêóðåù
íà íîâ ïðîòåñò ñðåùó êîðóïöèÿòà
Âåðà Éîóðîâà ïðèçîâà Âèîðèêà
Äúí÷èëà äà ïðåðàçãëåäà
ïëàíîâåòå ñè

Демонстрантите настоя-
ват и за произвеждането
на предсрочни избори.

Според някои информа-
ции на площада е имало
по-малко полицаи, откол-
кото в петък и събота.

Най-малко 450 души се
наложи да получат досега
медицинска помощ заради
травми, получени при
сблъсъци между демонст-
рантите и полицията.

Протести имаше в
неделя още в градовете
Клуж-Напока, Сибиу и Яш.

Предвожданото от
премиера Виорика Дънчи-
ла бе яростно разкритику-
вано за прокарването на
закони, ограничаващи
правомощията на Нацио-

По случай Международен ден
на леворъките, отбелязван от
1984 г. на 13 август, специали-
зираният сайт Leftyfretz предла-
га няколко любопитни факта:

- Най-много леворъки хора
има днес в Холандия.

- При леворъките по-често се
проявяват алергии, мигрени, без-
съние, заекване, дислексия.

- В света има повече лево-
ръки мъже, отколкото жени.

- Често леворъките са нада-
рени с изключителен интелект.
Пример за това са Исак Нютон
и Бенджамин Франклин.

- Леворъките имат по-добро
триизмерно възприятие и мис-
лене, а заниманието с повече
задачи наведнъж им идва естес-
твено.

- Смята се, че продължител-
ността на живота им е по-крат-

Ëåâîðúêèòå ñúñòàâëÿâàò îêîëî
12 ïðîöåíòà îò õîðàòà â ñâåòà

ка в сравнение с тази на хора-
та, които си служат главно с дяс-
на ръка.

- Леворъките са особено доб-
ри бейзболисти, тенисисти, плув-
ци, боксьори и фехтовачи.

- Леворъките по-често упраж-
няват и творчески професии.

- Хората, при които водеща
е лявата ръка, се възстановяват
по-бързо след прекаран инсулт.

- Някои хора се боят от ле-
воръки индивиди. Страхът е из-
вестен като синистрофобия.

- Ноктите на лявата ръка рас-
тат по-бързо, отколкото на дяс-
ната.

- В Библията за дясната ръка
се говори близо 100 пъти, при
това в позитивен аспект. Лява-
та ръка се споменава само 25
пъти, за сметка на това - "с ло-
шо".ç

Около 500 души на гръцкия
остров Евбея, където  избухнаха
силни пожари, бяха евакуирани,
съобщи АФП.

250 пожарникари и 62 пожар-
ни автомобила бяха изпратени
към засегнатата зона на 90 км
северно от столицата Атина.

Движението по основното шо-
се, преминаващо през дългия 180
км остров, бе частично спряно,
съобщи полицията.

Хората, които искат да стиг-
нат с коли до Атина от северната
част на Евбея, са призовани да
използват фериботи, които ще

Îêîëî 500 äóøè îò 2 ñåëà íà ãðúöêèÿ
î-â Åâáåÿ ñà åâàêóèðàíè ïðè ïîæàð

работят по определен часови гра-
фик и нощем.

Евакуацията на селата Кондо-
деспоти и Ставрос е превантив-
на мярка, посочи правителство-
то в Атина, което бе силно кри-
тикувано от опозицията за начи-
на, по който действаше в края
на юли по време на най-тежките
пожари в историята на Гърция.

94 души загинаха тогава в ог-
нената стихия, която опустоши
на 23 юли огромен район, нами-
ращ се на изток от Атина, в това
число курортното селище Мати.

Над 30 души са все още в

румънското правителство
да преразгледа законода-
телните мерки, които
доведоха до масови
протести.

"Приетият неотдавна
закон декриминализира
някои корупционни дейст-
вия на политици. Той
заплашва независимостта
на съдиите, ограничава
властта на прокуратурата
и подкопава общественото
доверие в съдебната
система, каза Йоурова в
интервю за  германския в.
"Велт". Ще бъде от полза
правителството в Букурещ
да преразгледа плановете,
добави тя.

Румънското коалицион-
но правителство прие по-
рано закони, ограничава-
щи правомощията на
Националната дирекция
за борба с корупцията и
уволни директорката й
Лаура Кодруца Кьовеши.ç

Демонстрантка против правителството в Букурещ носи надпис на челото си
"Не на престъпниците". На маската си е изписала "Оставка!", което е призив
към кабинета на Виорика Дънчила. Протестиращите размахваха румънски
знамена и знамена на ЕС, докато скандираха "Няма да си тръгнем!".

болница след бедствието.
Гръцкото правителство смени

междувременно шефовете на по-
лицията и на службата за пожар-
на безопасност след оставката
на министъра, отговарящ за по-
лицията и за вътрешната сигур-
ност.

Опозиционни партии обвини-
ха правителството, че не е пре-
дупредило населението за опас-
ността, че не е взело достатъчни
мерки за евентуална евакуация
и че се е опитало да скрие от
медиите в продължение на часо-
ве мащаба на бедствието.ç

Вертолети и над 250 огнеборци участват в гасенето на големия пожар,
избухнал в неделя на гръцкия остров Евбея, на 92 км от до Атина. Огънят
е разпалван от бурния вятър, който може да се засили, опасяват се
местните власти.

Снимки Интернет / Пресфото БТА

налната дирекция за
борба с корупцията и за
отстраняването на дирек-
торката й Лаура Кьовеши.

Същевременно евро-
пейската комисарка по
правосъдието Вера Йоу-
рова призова от Брюксел

Бившият президент Барак Обама пише с лявата си ръка. Поне четирима от най-популярните президенти на САЩ
са били леворъки. Използването на водеща лява ръка се предава по наследство. Пример за това са британс-
ката кралица Елизабет II, покойната й майка, принц Чарлз и синът му принц Уилям. Същевременно някои от най-
големите престъпници, сред които Джак Изкормвача, са били леворъки.
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Григор Димитров
контузи глезена си по
време на тренировка в
Синсинати. Българинът
падна на земята и се
сгърчи от болка, а ведна-
га след инцидента напус-
на корта. За момента не
е ясно доколко сериозна
е травмата му и дали той
ще може да защити
титлата си от миналата
година.

Григор Димитров е
поставен под №2 и по
програма трябва да
започне участието си от
втория кръг срещу побе-
дителя от мача между
Миша Зверев или Дамир
Джумхур.

От надпреварата  вече
се оттегли лидерът в
световната ранглиста
Рафаел Надал, който иска
да си почине след "Ро-
джърс Къп" в Торонто и
да се подготви добре за
последния през този
сезон турнир от Големия
шлем - US Open, който
започва на 27 август в
Ню Йорк.

В същото време дома-
кините на турнира в
Синсинати се стараят да
направят страхотен
престоя на Григор Димит-
ров в града. Българският
тенисист посети грънчар-
ска  фабрика, където
собственоръчно изработи
мини копие на трофея,
който спечели миналата
година. 27-годишният
тенисист първо направи
отливка от гипс, а след
това оцвети купата.

Григор Димитров се
изкачи с четири места в

Българският
тенисист стана
грънчар,
изработи мини
копие на
трофея в
Синсинати

Êîíòóçèÿ ñòðåñíà
ùàáà íà Ãðèãîð

класацията, която ще
определи участниците във
финалния турнир на АТР в
Лондон през ноември.
Въпреки че вече е 14-и с
актив от 1600 точки,
българинът все още е

Отборът на Иртиш продъл-
жава с ужасяващото си пред-
ставяне във футболното пър-
венство на Казахстан. Воде-
ният от българския треньор
Димитър Димитров тим запи-
са поредна загуба на сметка-
та си с 0:2 като гост на Ати-
рау. Така отборът от Павлодар
се намира в серия от 9 по-
редни мача без успех на смет-
ката си във всички турнири.

Атирау стигна до победата
в този мач с голове на Хайру-
лин в 39-ата и бившия напа-
дател на Левски Бабатунде
Адениджи в 46-ата минута. Та-
зи победа изведе Атирау на 9-
ото място в класирането с 22
точки.

Иртиш пък е на дъното на
таблицата с 19 точки в акти-
ва си.ç

Èðòèø íà Õåðî

ñ íîâà èçäúíêà
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далеч от 8-ата позиция -
последната, която дава
право на участие в анг-
лийската столица. На нея
е Доминик Тийм с актив
от 3005 точки.

Българинът се предста-

ви по-добре от миналата
година на "Роджърс Къп"
в Торонто (четвъртфинал),
а през тази седмица ще
защитава титлата си от
Синсинати, неговата
дебютна в турнирите от
сериите "Мастърс".

Рафаел Надал е първи-
ят, който си осигури
участие в Лондон. Испан-
ската легенда е спечелил
6760 точки в 8-те турнира,
в които е участвал през
този сезон. Втори в
класацията е Александър
Зверев с 4265, а на
третата позиция е Роджър
Федерер с 4020 точки. В
осмицата влизат още
Хуан Мартин дел Потро с
3530, Новак Джокович с
3445, Кевин Андерсън с
3180, Марин Чилич с 3095
и Доминик Тийм.ç

Отборът на Царско село
запази еднолично лидерска-
та си позиция и след тре-
тия кръг във Втора лига. Фут-
болистите на Никола Спа-
сов спечелиха без пробле-
ми с 2:0 гостуването си край
морето на Несебър. По то-
зи начин "царете" продължа-
ват да бъдат единственият
отбор в групата, който е с
пълен актив от 9 точки.

На две зад столичния тим
продължават да бъдат със-
тавите на Струмска слава
(Радомир) и ЦСКА 1948, ко-
ито спечелиха с минимал-
ното 1:0 двубоите си. И до-
като Славата стигна срав-
нително по-лесно до пълния
комплект точки при дома-
кинството си на Ботев (Гъ-
лъбово), то "червените" от-
ново се добраха до успеха
с 1:0 по крайно драматичен
начин след гол в добавено-

Öàðñêî ñåëî çàïàçè ïúðâîòî
ìÿñòî âúâ Âòîðà ëèãà

то време при визитата си
на Кариана (Ерден).

Четвърти във временно-
то класиране вече е съста-
вът на Поморие, който по-
беди с 2:0 като гост Пирин
(Благоевград) и вече има 6
точки в актива си. Футбо-
листите на Радослав Боянов
не срещнаха проблеми на
стадион "Христо Ботев" и за-
писаха втори пореден успех.
Завърналият се в професи-
оналния футбол тим на Доб-
руджа пък се добра в про-
дълженията до точката като
гост на Локомотив (Горна
Оряховица) - 1:1.

Борещият се за промо-
ция в Първа лига отбор на
Монтана не можа да побе-
ди при визитата си на Чер-
номорец (Балчик), като за-
върши 0:0. Така Монтана е
на пето място в класиране-
то с актив от пет точки.ç

Григор Димитров контузи глезена си по време на тренировка в Синсинати

Футболистът на Манчестър Сити Бернардо Силва (вляво) празнува със съотборника си Бенджамин Менди,
след като отбеляза втория гол във врата на Арсенал. Резултати от първия кръг на Висшата лига: Арсенал -

Манчестър Сити 0:2,  Ливърпул - Уест Хям 4:0, Саутхямптън - Бърнли 0:0, Нюкасъл - Тотнъм 1:2, Хъдърсфийлд
- Челси 0:3 и Манчестър Юнайтед - Лестър Сити 2:1.

                                                                                                      Снимка Пресфото БТА

Äèìèòðîâ îñòàâà ¹5 â ñâåòà
Григор Димитров запази петата си позиция в световната ранглис-

та на АТР. Българинът надгради на "Роджърс Къп" в Торонто, след
като тази година достигна до четвъртфиналите на "Мастърс" турни-
ра. Миналия сезон той отпадна в третия кръг. Така 27-годишният
хасковлия увеличи актива си на 4700 точки.

Рекордно класиране в своята кариера записа Хуан Мартин дел
Потро. Аржентинецът се възползва от загубата на Александър Зве-
рев на 1/4-финалите в Торонто и го измести от третото място.

 На върха остава шампионът от Торонто Рафаел Надал, който
увеличи шансовете си да завърши годината като №1 за пети път в
своята кариера. Испанецът има 10 220 точки, а далеч зад него е
Роджър Федерер с 6480 точки. Дел Потро е трети с 5410, Зверев е
четвърти с 4845, а Димитров е пети с 4700. Топ 10 допълват Кевин
Андерсън с 4535, Марин Чилич с 4085, Доминик Тийм с 3665, Джон
Иснър с 3570 и Новак Джокович с 3445 точки.

Отборът на Палермо прик-
лючи безславно участието си
в турнира за Купата на Ита-
лия. Сицилианци загубиха с
1:2 в дербито срещу Каляри
от 3-тия кръг. Българинът Ивай-
ло Чочев не попадна в група-
та за двубоя.

Домакините от Сардиния
поведоха с попадение на Ле-
онардо Паволети в 31-вата ми-
нута, но в 52-рата Палермо
получи дузпа, която бе реа-
лизирана от Илия Несторовс-
ки за 1:1. В 73-тата минута
обаче отново Паволети доне-
се успеха на Каляри за край-
ното 2:1.

Така сардинци продължават
напред в турнира и на 1/16-
финала ще гостуват на Киево.ç

Ïàëåðìî
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05.00 Съкровище в двореца - тв филм
/21 епизод/п/

06.05 Телепазарен прозорец
06.20 Съкровище в двореца - тв филм

/22 епизод/п/
07.20 Диноотряд "Кунг Фу" - 40-сериен

анимационен филм /1 и 2 епи-
зод/

08.10 Отрядът - тв филм /16, последен
епизод/п/(12)

09.00 По света и у нас
09.10 Фильо и Макензен - тв филм /4

серия/
10.15 Семеен бизнес - тв филм /10

епизод/
10.40 Златният век - тв филм /7 серия/
12.00 По света и у нас
12.30 Спасителен отряд "Калифорния"

- тв филм /5 епизод/
13.15 Моменти от Ишикава
13.30 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за

душата" /п/
14.00 Туристически маршрути
14.30 Сагуа - сиамската котка - анима-

ционен филм
14.45 Сид - дете на науката - анимаци-

онен филм
15.10 Сребристият жребец - анимаци-

онен филм
15.35 Лошите добри приятели - анима-

ционен филм
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Капри - тв филм /73 епизод/
17.20 Светът на Япония: Малки компа-

нии със световно значение
17.30 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за

душата" - кулинарно предаване с
водещи Елене Петрелийска и Ни-
колай Петров

18.00 По света и у нас
18.20 Холивудски знаменитости - доку-

ментална поредица
18.45 Лампедуза на хоризонта - 4-

сериен тв филм /Италия, 2016
г./, 1 епизод, режисьор Марко
Понтекорно, в ролите: Клаудио
Амендола, Каролина Крешенти,
Марта Гастини и др.(12)

19.35 Животни по пижами - анимаци-
онен филм

19.50 Лека нощ, деца! Заливът на сък-
ровищата

20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 Съкровище в двореца - тв филм

/23 и 24 епизод/
22.55 По света и у нас
23.15 Череп и кости - тв филм /2

епизод/(12)
00.00 Капри - тв филм /73 епизод/п/
00.55 Здравето отблизо /най-доброто/
02.05 Семеен бизнес - тв филм /10

епизод/п/
02.30 Холивудски знаменитости - доку-

ментална поредица/п/
03.00 Череп и кости - тв филм /2

епизод/п/(12)
03.45 Туристически маршрути /п/
04.20 Спасителен отряд "Калифорния"

- тв филм /5 епизод/п/

bTV

05.30 "Комиците и приятели"/п./
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" -

анимация
06.30 "Приятели" - сериал, с. 4, еп. 12
07.00 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещ Антон Хеки-
мян

09.30 "Преди обед" - най-доброто от
токшоуто с водещи Десислава
Стоянова и Александър Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави" /п/
13.30 Премиера: "Висше общество" -

сериал, с. 1, еп. 37

15.00 Премиера: "Шест сестри" - сери-
ал, с. 3, еп. 66

16.00 Премиера: "Алиса в страната на
любовта" - сериал, с. 1, еп. 65

17.00 bTV Новините
17.30 "Комиците и приятели"/п./
18.00 "Опасни улици" - сериал, с. 12,

еп. 17
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Семейни тайни" - се-

риал, с. 1, еп. 12
21.30 "Всичко може да се случи" -

сериал, с. 2, еп. 5
22.30 "Тежки престъпления" - сериал,

с. 4, еп. 2
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Загадките на Лора" - сериал, с.

2, еп. 6
01.00 "Друговремец" - сериал, с. 1, еп. 2
02.00 bTV Новините
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Опасни улици" - сериал, с. 11,

еп. 32

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сериал, с. 2,
еп. 9

06.00 "Кунг фу панда - легенди за
страхотния боец" - анимация

08.00 "Стоте" - сериал, с. 4, еп. 13
09.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 2,

еп. 9
10.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 15
11.00 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 4
12.00 "Твърде лично" - сериал, еп. 1
13.00 "Лавантула 2" - ужас (САЩ, 2016),

режисьор - Ник Саймън, актьори
- Стийв Гутенберг, Майкъл Уинс-
лоу, Мишел Уийвър и др.

15.00 "Готъм" - сериал, еп. 1
16.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 2,

еп. 10
17.00 "Твърде лично" - сериал, еп. 2
18.00 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 5
19.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 16
20.00 "Кости" - сериал , с. 10, еп. 19
21.00 bTV Новините
22.00 "Заличителят"- екшън (САЩ,

1996), актьори - Арнолд Швар-
ценегер, Ванеса Уилямс, Джеймс
Каан, Джеймс Кобърн, Робърт
Пасторели и др.

00.15 "Кости" - сериал, с. 10, еп. 19
01.15 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 16
02.15 "Последователите" - сериал, с. 3,

еп. 1
03.15 "Твърде лично" - сериал, еп. 2
04.15 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 5

bTV COMEDY

05.00 "Шегаджии" - сериал
06.00 "Шегаджии" - сериал, с. 3
07.00 "Учителката по френски" - сериал
08.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
09.00 "Комиците и приятели" - коме-

дийно шоу
09.30 "Домашен арест" - сериал, с.1
10.00 "Семейство Милър" - комедия,

криминален (САЩ, 2013), актьо-
ри - Дженифър Анистън, Томас
Ленън, Лаура-лей, Уил Поутрол,
Моли С. Куин, Ема Робъртс и др.

12.00 "Моите мили съседи" - сериал
14.00 "Страхотни новини" - сериал
15.00 "По средата" - сериал
16.00 "Двама мъже и половина" - сери-

ал
17.00 "Шоуто на Слави"
18.00 "Моите мили съседи" - сериал
19.30 "Учителката по френски" - сери-

ал, с. 1
20.00 "По средата" - сериал, с. 8
21.00 "Двама мъже и половина" - сери-

ал, с. 2
22.00 "Страхотни новини" - сериал, с. 1
23.00 "Двама бащи, двама синове" -

сериал, с. 3
00.00 "Семейство Милър" - комедия,

криминален (САЩ, 2013), актьо-

ри - Дженифър Анистън, Томас
Ленън, Лаура-лей, Уил Поутрол,
Моли С. Куин, Ема Робъртс и др.

02.00 "Шегаджии" - сериал
03.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
04.00 "Двама бащи, двама синове" -

сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" - сериал,
с. 1

08.00 "Ризоли и Айлс: Криминални до-
сиета" - сериал, с. 6

09.15 "Ондин" - драма, фентъзи (Ир-
ландия, САЩ, 2009), актьори -
 Колин Фарел, Тони Куран, Али-
сия Бачледа и др.

11.30 "Седем часа разлика" - сериал, с.
1, еп. 10, 11

13.30 "Ризоли и Айлс: Криминални до-
сиета" - сериал, с. 6, яп. 12

14.30 "Перфектният ритъм 2" - коме-
дия, музикален (САЩ,2015), ак-
тьори - Ана Кендрик, Ребел Уил-
сън, Хейли Стейнфелд, Британи
Сноу, Скайлър Остин, Кейти Сей-
гъл,  Елизабет Банкс, Хана Мей
Ли, Адам Дивайн и др.

17.00 "Целувка под имела" - драма, ро-
мантичен (Канада 2006), актьо-
ри - Джейми Рей Нюман, Майкъл
Шенкс, Конън Греъм, Ръсел Пор-
тър и др.

19.00 "Шефове гадняри" - комедия
(САЩ, 2004), актьори - Джон
Франсис Дейли,Джули Боуен,
Джейсън Бейтман, Чарли Дей,
Джейсън Съдейкис, Дженифър
Анистън, Колин Фарел, Кевин
Спейси,Доналд Съдърланд, Джей-
ми Фокс и др.

21.00 "Добри момчета" - биографи-
чен, драма, криминален, (САЩ,
1990), актьори - Робърт де Ни-
ро, Рей Лиота, Джо Пеши, Ло-
рейн Брако, Пол Сорвино, Чък
Лоу, Франк Сиверо, Тони Дароу
и др.

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

01.45 "Седем часа разлика" - сериал,
с. 1

03.45 "Ризоли и Айлс: Криминални до-
сиета" - сериал, с. 6

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Специален отряд" - сериал /п/
06.00 "Тайнствени афери" - сериал/п/
07.00 "Здравей, България"

09.30 "Сезони на любовта " - сериал
11.30 "Бон Апети" - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Войната на розите" - сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) - се-

риен филм
14.30 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериал
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

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

ване на NOVA, избрано
21.00 "Скорпион" (премиера) - сериал
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Специален отряд" (премиера) се-

риал
23.30 "Незабравимо" - сериал
00.30 "Тайнствени афери" - сериал
01.30 "Докоснати от слънцето" - сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04.00 "Войната на розите" - сериал/п/

Êèíî Íîâà

05.45 "Касъл" - сериал, сезон 5 /п/
06.45 "Непорочната Джейн" - сериал,

сезон 1
07.45 "София - Ден и Нощ" - риалити

сериал /п/
08.45 "Дивото момиче" - драма с уч. на

Джордж Молина, Лола Таш, Бра-
ян Грийн, Греъм Грийн и др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон 5
12.00 "Маймунски приключения" - се-

мейна комедия с уч. на Ларке
Милър, Майкъл Тайджен, Скай-
лър Астин, Крис Копола, Кейдън
Магнусън и др.

14.00 "Тежка категория" - екшън-коме-
дия с уч. на Кевин Джеймс,
Салма Хайек, Хенри Уинклър,
Грег Джърман, Джо Роугън и др.

16.00 Игрален филм /п/
19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити

сериал
20.00 "От местопрестъплението: Мая-

ми" - сериал, сезон 1
21.00 "Интернешънъл" - криминален ек-

шън с уч. на с уч. на Клайв Оуен,
Наоми Уотс, Армин Мюлер-Стал,
Улрих Томсен, Патрик Балади и
др.

23.20 "От местопрестъплението: Мая-
ми" - сериал, сезон 1 /п/

00.20 "Затворът на миналото" - драма
с уч. на Антон Йелчин, Робин
Уилямс, Теа Леони, Дейвид Ду-
ховни, Ерика Баду, Франк Лан-
гела и др.

Тв програма - вторник, 14 август ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Горещо
Днес и утре промяна на време-

то няма да настъпи. Ще остане слън-
чево, горещо и сухо, с температури
от 29 до 34 градуса, в София около 30.

В четвъртък ще има малко повече купеста облач-
ност и в следобедните часове и преди полунощ над
Рило-Родопската област и Стара планина на отделни
места ще превали и прегърми. Температурите ще бъ-
дат от 30 до 35 градуса.

Слънчево и горещо ще остане времето и в петък и
през почивните дни. Температурите ще бъдат от 30 до
35, на места в низините до около 36 градуса. В събо-
та и неделя привечер на отделни места са възможни
съвсем слаби краткотрайни локални превалявания.

Горещо, без съществени валежи, според сегашни-
те прогнози, остава времето и в началото на следва-
щата седмица.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 153

ВОДОРАВНО: "Заровеното дете". Ротан. Толиман. Докер. Линин.
Мо. Демони. Енева (Лили). Пер. Шавар. ВЕРО. Набат. Талин.
"Кика". Анали. "Ена". Араб. Калин. Напев. Кавал. Си. Сузана.
Икили. БТР. Томас. "Нали". Салам. Капак. Тоно. Изида. Ино (Бер-
нар). Фалит. КАЛОС. Динар. Таман (Густав). Но. Зараза. Ананим.
Рил. Лиман. Саки (Ариго). "Караман". Ликок (Стивън). Кала.
Атанасова (Сидония). ОТВЕСНО: "Мародери". Астрофизика. Ро-
кер. Капур (Радж). Наналал (Далпатрам). Тотем. Нарез. Солар.
Ра. Вароша. Авата. Ирала (Доминго). Фен. Набаб. "Нолит". Зи-
ма. Ливан. КАМАЗ. ТАМАТ. Готи. "Атака". "Амика". "Ана". Тонер.
Лавис. Даман. Колин (Владимир). Тилак. Калан. Ла. Динева (Ка-
тя). Илина. Онасис (Аристотел). Рем. Велен. Лапис. Нако. Тама-
рин. Силан. Ников (Петър). Дено. Онари. Икономика.

bTV Cinema, "Добри момчета" - биографичен, дра-
ма, криминален, с актьори Робърт де Ниро, Рей
Лиота, Джо Пеши, Лорейн Брако, Пол Сорвино,

Чък Лоу, Франк Сиверо, Тони Дароу и др., 21,00 ч.

ОБЯВА

ЗЕМЯ търси да назначи вестникарски страньор.
За справки: 0887 981 320
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ЦСКА загря за реванша
срещу ФК Копенхаген от
III кръг на Лига Европа с
победа 2:1 над Славия на
"Българска армия". И
двете попадения бяха
дело на Мауридес, който
вкара след асистенции на
Кирил Десподов. "Белите"
пък отбелязаха първо
попадение за сезона във
вратата на "червените".

24-годишният Мауридес
заяви след победата над
Славия, че "армейците"
винаги се борят докрай,
както и че зад тайната на
успеха му стои целият
отбор, който много му
помага.

"Ние сме отбор, който
се бори винаги до края.
Боря се много и головете
го доказват. Целият тим
ми помага и затова съм в
добра форма. Влизаме
спокойни в предстоящите
два мача срещу ФК
Копенхаген и Лудогорец.
Всеки един двубой е
труден. Ние сме готови за
тези две срещи. Ще
оставя всичко от себе си
на терена, за да победим

ÖÑÊÀ çàãðÿ çà ÔÊ Êîïåíõàãåí
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в следващите два мача",
каза героят за ЦСКА.

Проблемите при "черве-
ните" с контузии и наказа-

ния на футболисти нямат
край. Сега на "Армията" са
на тръни заради Жоржи-
ньо. Футболистът беше

Íàêðàòêî

Лудогорец пусна в
продажба билетите
за мача от петия кръг на Първа
лига срещу ЦСКА. Двубоят е в
неделя (19 август) от 21 часа
на "Лудогорец Арена". Феновете
на ЦСКА ще имат възможност
да си закупят билети за сектор
"Г" в деня на мача след 17 часа
от касата, която се намира на
новата трибуна за гостуващи
привърженици. Важно е да се
знае, че билетното гише и
целият сектор "Г" са под
постоянен видеоконтрол.
Пропускателният режим става
посредством турникети. По тази
причина е необходимо привър-
жениците на ЦСКА да дойдат на
стадиона по-рано, за да се
избегне струпване по входовете
на влизане в сектора.

Барселона обърна
Севиля с 2:1
в Мароко, където тази година
се проведе двубоят за Суперку-
пата на Испания. Точни за
"каталунците" бяха Жерар Пике
и Усман Дембеле, за "белите"
голмайстор бе Пабло Сарабия.

Байерн (Мюнхен)
спечели Суперкупата
на Германия след разгром над
Айнтрахт (Франкфурт) с 5:0.
Хеттрик записа Роберт Леван-
довски, а по едно попадение
добавиха Кингсли Коман и Тиаго
Алкантара. Това е първият
трофей на баварския тим под
ръководството на Нико Ковач.

:

Бразилецът Мауридес отново над всички, отбелязва два гола
заменен принудително в
52-тата минута на срещата
със Славия след брутално
нарушение. Главният
съдия Волен Чинков обаче
отсъди само фаул, без да
покаже картон за очевид-
но грубите действия
срещу футболиста на
ЦСКА. Според лекарския
щаб крилото със сигур-
ност отпада за следващи-
те двубои. В четвъртък (16
август) от 19:30 часа
"червените" гостуват в
Дания на Копенхаген в
реванш от третия квали-
фикационен кръг на Лига
Европа. Тимът на Ел
Маестро загуби злощаст-
но първата среща в
София с 1:2.

В следващия кръг от
Първа лига ЦСКА гостува
в Разград. Мачът е на 19
август (неделя) от 21:00
часа.

Контузии лекуват още
няколко играчи на "армей-
ците" - Жеферсон, Енрике
Рафаел и Едвин Джеси.ç

ЦСКА - Славия 2:1
1:0 Мауридес 45+3, 1:1 Янис Карабельов 67, 2:1 Мауридес
90

Витоша (Бистрица) - Лудогорец 0:2
0:1 Върджил Мисиджан 65, 0:2 Клаудиу Кешеру 75

Берое - Ботев (Пд) 2:1
0:1 Стивън Петков 78, 1:1 Рубен Бригидо 83, 2:1 Костадин
Ничев 85-автогол

Дунав (Рс)- Левски 1:2
1:0 Божидар Васев 53-дузпа, 1:1 Жерсон Кабрал 59, 1:2
Холмар Ейолфсон 78

Етър - Черно море`` 1:1
1:0 Даниел Младенов 10, 1:1 Патрик Андраде 51

Локомотив (Пд) - Верея 3:0
1:0 Абделхаким Буна 16, 2:0 Парвиз Умарбаев 33, 3:0
Симеон Райков 75-дузпа; червен картон - Иво Иванов
(Верея) 32

Септември - Ботев (Вр) след приключване
 на броя

Класиране
1. ЦСКА 9-1 12
2. Левски 7-3 10
3. Берое 6-3 8
4. Лудогорец 4-2 7
5. Ботев (Пд) 5-3 6
6. Локомотив  (Пд) 6-6 6
7. Витоша 4-5 6
8. Черно Море 6-9 5
9. Септември 5-3 4
10. Славия 6-7 4
11. Етър 2-4 4
12. Дунав 5-8 3
13. Верея 0-6 1
14. Ботев (Вр) 2-7 0

Ïúðâà ëèãà - 4-òè êðúã

Принцесата на Катар Шейха ал Тани и президентът на БФС Борислав Михайлов дадоха старт на второто
издание на Световната купа за деца в неравностойно положение SATUC. Фондация SATUC и Българският
футболен съюз са съорганизатори на състезанието, чийто финал ще се проведе на 15 август в Дома на

футбола в София. Специално за последния ден от турнира ще пристигне португалската легенда Нуно Гомеш,
който ще вземе участие и в демонстративната среща на посланиците на SATUC.

 "Червената" деветка Мауридес отбеляза два гола във вратата на
Славия

                                                          Снимка Пресфото БТА

Треньорът на ФК Копенхаген
Столе Солбакен изрази недовол-
ство от трудния път на тима към
групите на Лига Европа. Датча-
ните са редовен участник в гру-
пите на евротурнирите в пос-
ледните години, но въпреки то-
ва изтеглиха труден жребий и
ако отстранят ЦСКА, в плейофа
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за групите на Лига Европа ще
срещнат неудобен съперник ка-
то италианския Аталанта.

Копенхаген победи Брьондби
в дербито на датската Суперли-
га с 3:1 и оглави класирането в
шампионата, но след мача Сол-
бакен поиска да бъде на място-
то на Брьондби заради значи-

телно по-лесния път на тима към
групите на Лига Европа.

Брьондби играе със сръбс-
кия Спартак (Суботица) в тре-
тия предварителен кръг и спе-
чели първия мач с 2:0 като гост,
а в плейофа ще срещне побе-
дителя от мача Генк - Лех (Поз-
нан).ç


