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След известно затишие вчера бе обяве-
но ново огнище на африканска чума по
домашно прасе в землището на град
Кресна. Това е първият случай на зара-
зено животно в област Благоевград, съ-
общават от Българската агенция по бе-
зопасност на храните. Определена е 3-

километрова предпазна зона около ог-
нището, в която влизат стопанствата в
град Кресна. На умъртвяване подлежат
всички заразени и контактни домашни
свине в огнището, както и домашните
свине тип заден двор и нерегистрирани
обекти в тази зона.
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росветното министерство е одобрило новите
учебници по история, в които комунизмът е
представен като "престъпен" режим. Така пре-
ди време поискаха двама пещерни антикому-
нисти на грантова хранилка. Даже изпълзели-
ят от политическото небитие корифей на ев-
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латното в посока София на АМ "Стру-
ма" при Дупница ще бъде пуснато най-
рано след 2-3 седмици. Това каза инж.
Иван Досев от Управителния съвет на
Агенция "Пътна инфраструктура" в сут-
решния блок на "Нова тв". По думите
му има достатъчно добър контакт между
АПИ и общините и институциите. "Ко-
муникираме постоянно. Направили сме
множество проверки, но само тази на
АМ "Струма" ни е протоколирана. Пра-
вим ежемесечни обходи. Може да е има-
ло случаи, в които да са се виждали от-
падъци при автомагистралата, но ние
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такива в нашия сервитут не сме устано-
вили в онзи момент при подадения сиг-
нал от Община Дупница", добави До-
сев. По думите му ако мостът на АМ
"Струма" не се ползва, не може да пад-
не. "Проблемът е, че не може да се пол-
зва в момента. Без да се изготви проект,
няма да се започнат ремонтни дейности.
Имаме два предварителни огледа, днес
колеги пак ще ходят. Платното в посока
София ще бъде пуснато най-рано след
2-3 седмици. В другата посока пускането
на движението ще отнеме повече време",
каза още инж. Досев.

магистрала „Струма“
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Кремъл ще връчи държав-
ни отличия на двамата пи-
лоти, приземили аварий-
но самолет край Москва,
предаде ТАСС. Говорите-
лят Дмитрий Песков пох-
вали пилотите, спасили
живота на пътниците в
самолета. Аварийното ка-
цане се наложи, след като
самолетът с 226 пътници
и седемчленен екипаж
излетя от летище „Жуков-
ски“ край Москва за Сим-
феропол в Крим, но при
излитането се сблъска с
ято чайки и в двигатели-
те попаднаха птици. Пи-
лотите успяха да извър-
шат кацането с 2 отка-
зали двигателя. ç

Валери Божинов води
преговори с отбор от Тур-
ция. Очаква се развръз-
ката да настъпи до ня-
колко дни. Затова и Ва-
лери продължава да се
дърпа от договор с Бо-
тев (Bp), където води
подготовка, след като се
раздели с Левски. Спо-
ред информации от Вра-
ца треньорът на местния
Ботев Сашо Ангелов ще
разчита на Божинов  за
гостуването на Славия
днес, но това едва ли ще
се случи. До този момент
Божинов е играл в Ита-
лия, Англия, Португалия,
Китай, Сърбия, Хърватия
и Швейцария. ç

ро-атлантизма Цв. Цв. изрази във Фейсбук бурна ра-
дост, съотносима с тази на покупката на нов луксозен
апартамент… Но истината е, че бе извършен нагъл прев-
рат срещу историческата истина, че историята бе изна-
силена от политическата целесъобразност. Тъжно е, че
държавните институции скачат според техните прищев-
ки, тъжно е, че издатели и автори на учебници се огъ-
наха пред рекета. Тъжно е, че честни, обективни и без-
пристрастни историци не бяха чути, а противно на зако-
на, политически послания влизат в класната стая. А
истината, е че не може едни 45 години от живота на
един народ да бъдат пакетирани като "лоши" и "прес-
тъпни", защото историята, както и животът са пъстри -
изпълнени са с добри и лоши неща, с грешки и успехи.
Че за такъв дълъг исторически период държавата, об-
ществото, управлението, идеите се видоизменят и раз-
виват. И че се развиваха към по-добро, че през 70-те и
80-те години на ХХ век България бе в апогея на разви-
тието си. Няма как да обяснят как в онзи "ад" на
социализма бяха построени две Българии, как населе-
нието стигна до 9 милиона, как бяхме 27-и в света по
развитие, как бяхме една от най-знаещите и четящи
нации, как бяха построени модерни заводи, градове,
жилищни комплекси, как имахме истински Златен век
на духовността. Нима в един "концлагер" може да се
създаде всичко това. И да, имало е служби за сигур-
ност, но те са работили в рамките на тогавашната кон-
ституция и закони, а корупцията и престъпността бяха
минимални, особено на фона на днешните. Защо не
можаха да пренапишат учебниците по история по-рано?
Ами защото живите свидетели бяха огромното мнозинс-
тво от българите. А днешните млади ще изучават исто-
рията по черно-белите картинки на пещерни озлобени,
отдавна купени за 30 сребърника антикомунисти. Но
лошата новина за тях е, че истината винаги си пропра-
вя път през купищата лъжи, че социалното чувство и
каузата на социалната държава са живи и ще надживе-
ят бесните антикомунистически клишета.

Д-р Теофан ГЕРМАНОВ
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Да обичаме Света
Богородица и да
следваме нейния
добър пример. Да
живеем достойно,
каза Негово Светей-
шество българският
патриарх Неофит,
който пристигна в

Село Орешак. В Троянския манастир „Успение Богородично”  патриарх Неофит оглави светата литургия за храмовия празник.

Ïàòðèàðõ Íåîôèò: Äà ñëåäâàìå ïðèìåðà
íà Ñâåòà Áîãîðîäèöà
Äà æèâååì äîñòîéíî êàòî õðèñòîâè ñëóæèòåëè, ïðèçîâà Íåãîâî Ñâåòåéøåñòâî

Троянския манастир,
където оглави праз-
ничната света литур-
гия на Голяма Бого-
родица, предаде
БГНЕС.

Следвайте примера
на Света Богородица,
нейния път, в който

тя се утвърждаваше,
така и ние да живеем
достойно за нашето
звание на христови
служители, каза
патриарх Неофит.

Запитан какво е
неговото послание в
днешните времена на

бури и катаклизми,
патриарх Неофит
каза: Бог ще даде
възможност да се
изгладят трудностите.
Да обичаме Бога и
Света Богородица и
да следваме нейния
добър пример. < 2
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Да обичаме Света
Богородица и да следваме
нейния добър пример. Да
живеем достойно, каза
негово Светейшество
българския патриарх
Неофит, който пристигна в
Троянския манастир,
където ще оглави празнич-
ната света литургия на
Голяма Богородица, преда-
де БГНЕС.

Следвайте примера на
Света Богородица, нейния
път, в който тя се утвърж-
даваше, така и ние да
живеем достойно за
нашето звание на христо-

ви служители, каза патри-
арх Неофит.

Запитан какво е негово-
то послание в днешните
времена на бури и катак-
лизми, патриарх Неофит
каза: Бог ще даде възмож-
ност да се изгладят труд-
ностите.

Да обичаме Бога и
Света Богородица и да
следваме нейния добър
пример, каза още веднъж
патриарх Неофит.

Хиляди миряни и духов-
ници от цялата страна
пристигнаха вчера в
Троянския манастир

Íåãîâî Ñâåòåéøåñòâî ïàòðèàðõ Íåîôèò:

Áîã ùå äàäå âúçìîæíîñò äà ñå èçãëàäÿò òðóäíîñòèòå
Äà îáè÷àìå Áîãà è Ñâåòà Áîãîðîäèöà
è äà ñëåäâàìå íåéíèÿ äîáúð ïðèìåð,
êàçà äóõîâíèÿò âîäà÷ íà íàöèÿòà íà
ãîëåìèÿ ïðàâîñëàâåí ïðàçíèê

Платното в посока София на
АМ "Струма" при Дупница ще бъ-
де пуснато най-рано след 2 - 3
седмици. Това каза инж. Иван До-
сев от Управителния съвет на
Агенция "Пътна инфраструктура"
в сутрешния блок на "Нова ТВ".
По думите му има достатъчно до-
бър контакт между АПИ и общи-
ните и институциите. "Комуники-
раме постоянно. Направили сме
множество проверки, но само та-
зи на АМ "Струма" ни е протоко-
лирана. Правим ежемесечни об-
ходи. Може да е имало случаи,
в които да са се виждали отпа-
дъци при автомагистралата, но

Ïëàòíîòî íà ÀÌ "Ñòðóìà" îñòàâà çàòâîðåíî 2-3 ñåäìèöè

православни, католици, и
от други християнски
деноминации. Този ден е
посветен на смъртта на
Божията майка или на
успението й.

Според преданието на
този ден апостолите се
събрали от местата, където
проповядвали, за да се
простят със Света Богоро-
дица и да погребат пре-
чистото й тяло.

Според Светото писа-
ние това е денят, в който
Божията майка, на 64-
годишна възраст, напуска
земния живот и отива при
сина си. Три дни преди
смъртта Архангел Гавраил
й съобщава, че Бог е
пожелал да я вземе при
себе си в своето царство,
за да царува вечно с него.
Последното й желание е
да види Светите апостоли
заедно. По чуден начин те
се пренасят пред вратите
на дома й в Йерусалим.

Три дни след това сам
Исус Христос в небесна
слава, обкръжен от ангелс-
ки ликове и светци, слиза
от небесата за душата на
Света Богородица. Погреб-
ват я в една пещера край
Гетсимания и затварят
входа с камък. Когато
няколко дни по-късно го
отварят, за да се поклони
пред светицата закъснели-
ят апостол Тома, намират
само плащаницата й.

Ставайки от трапезата,
апостолите чуват ангелско
пеене и виждат в облаците
пречистата Божия майка,
обкръжена от ангели,
която им казва: "Радвайте
се, защото съм с вас през

В Троянския манастир "Успение Богородично" българският патриарх Неофит оглави Светата литургия за храмовия празник. По традиция чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица
беше изнесена от манастира и с литийно шествие пренесена до параклиса на място, където е станало първото чудо, извършено от нея.

В Арбанаси беше почетен храмовият празник на манастира "Успение на Св.
Богородица". Хиляди вярващи се помолиха на чудотворната икона "Света
Богородица Троеручица" и опитаха от курбан чорбата, раздадена за здраве.

С тържествена архиерейска Света
литургия в Катедралния храм

"Успение Богородично",  издигне
флага на града и литийно шествие
с чудотворната икона на Света

Богородица започнаха честванията
за празника на Варна.

"Успение Богородично" на
храмовия му празник, за
да се поклонят пред
чудотворната икона на
Пресвета Богородица
Троеручица и да участват
в богослужението. Веднага
след светата литургия,
оглавена от патриарх
Неофит, започна лития с
чудотворната икона "Прес-
вета Богородица Троеручи-
ца" от храма до мястото
на първото чудо, извърше-
но от иконата.

Вчера православната
църква чества Успение на
Пресвета Богородица,
Успение Богородично или
Голяма Богородица. Това е
един от най-големите
християнски празници,
честван еднакво и от

всичките дни." В памет на
явяването й пред апосто-
лите, църквата определя в
този ден да се отслужва
тържествена литургия и да
се прави "въздигане на
хляба".

Според народната
традиция, празникът се
нарича Голяма Богороди-
ца, за разлика от Малката
Богородица, когато се
чества рождението на
Христовата майка. На
Голяма Богородица, след
тържествена литургия в
църквата, се освещават
обредни хлябове, които
жените след това разда-
ват за здраве и за почи-
налите близки. Вярващите
търсят покровителството
на Света Богородица в
житейските проблеми.

 На този ден правят
родови срещи, свързани с
жертвоприношение -
курбан за живот, за
здраве, за плодородна
година, против премеждия
и болести. Традиционни
ястия на трапезата са
прясна питка, украсена с
орнамент, пиле каша,
варено жито, царевица и
тиква. Непременно се
ядат диня и грозде. Разре-
шава се риба. Вярващите
даряват на църквата
свещи, домашно тъкано
платно, месал, кърпа и
пари.

Имен ден празнуваха
кръстените с имената:
Мара, Мария, Марийка,
Мари, Марин, Мариян,
Марияна, Мариана, Мари-
ан, Маша, Мика, Мира,
Мариета, Мариела, Марио,
Преслав и Преслава. ççççç

ние такива в нашия сервитут не
сме установили в онзи момент
при подадения сигнал от Общи-
на Дупница", добави Досев.

"Имаме изрична заповед от
председателя на АПИ от деня след
инцидента на АМ "Струма" целево
да се обходят всички съоръжения.
Ние не подхождаме с актове и
предписания, а си почистваме об-
хвата на пътищата. За съжаление,
ще трябва пак да разходваме ед-
ни бюджетни средства за почист-
ване. Колегите от областните път-

ни управления са всеки ден на
терен и знаят къде може да се
случи замърсяване. Имаме срок
до 23 август да се обходят всич-
ки пътища", посочи Досев.

По думите му, ако мостът на
АМ "Струма" не се ползва, не мо-
же да падне. "Проблемът е, че не
може да се ползва в момента.
Без да се изготви проект, няма да
се започнат ремонтни дейности.
Имаме два предварителни огле-
да, днес колеги пак ще ходят. Плат-
ното в посока София ще бъде пус-

нато най-рано след 2 - 3 седми-
ци. В другата посока пускането
на движението ще отнеме повече
време. С цел да облекчим трафи-
ка и да не допускаме слаби мес-
та по републиканската пътища, ще
започнем отстраняване на отпа-
дъците с нашия бюджет", каза още
инж. Досев.

Ситуацията в момента с не-
законното сметище до АМ "Стру-
ма" е абсурдна. Това каза дирек-
торът на Главна дирекция "Пожар-
на безопасност и защита на на-

селението" Николай Николов в
предаването "Тази сутрин" по бТВ.
По думите му има няколко въз-
можности за това как е станал
пожарът. "Едната възможност е
да е умисъл, за да се накаже соб-
ственикът. Другото е при извър-
шването а товарно-разтоварни
дейности да е изхвърлена цига-
ра - това са леснозапалими ве-
щества и материали", посочи той.
Николай Николов добави, че по-
жарникарите бързо са реагира-
ли и са поставили измервателни
станции. "Получихме увереност,
че не е опасно за хората", заяви
комисарят. ççççç

Снимки Пресфото БТА



ÁÚËÃÀÐÈß 16.08.2019
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

3
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Позиция на Кристиан
Вигенин от името на ПГ
на "БСП за България":

Колко важен трябва да
е Пламен Георгиев, прова-
леният председател на
злощастната КПКОНПИ?

1. Подиграха се на
партията ГЕРБ, която беше
принудена мълчаливо да
му бере срама насред
предизборна кампания, за
да бъде скрит дълбоко
няколко месеца.

Ñêðèâàò íàäàëå÷ áèâøèÿ øåô íà
ÊÏÊÎÍÏÈ, êàòåãîðè÷íè ñà îò ëåâèöàòà

Íà òîçè äåí

Събития
” 1861 г. - По време на
Гражданската война между
Севера и Юга в САЩ (1861
- 1865 г.) президентът на
САЩ Линкълн забранява
търговията с щатите на
Конфедерацията.
” 1868 г. - Мощно земет-
ресение, последвано от
цунами, става причина за
смъртта на около 70 000
души в Перу и Чили, от
които 25 000 в град Арика.
” 1896 г. - В един от
притоците на река Клондайк
в Канада е открито злато,
което поставя начало на
златна треска.
” 1960 г. - Кипър придоби-
ва независимост от Вели-
кобритания.
” 1960 г. - Американецът
Джоузеф Китингър скача с
парашут от балон, намиращ
се на височина 31 330 м,
установявайки три рекорда -
за най-голяма височина на
парашутен скок, за най-
продължително свободно
падане и за най-висока
скорост на свободно падане.
” 1979 г. - В София е
открита първата междуна-
родна детска асамблея
"Знаме на мира" (16-25
август), заедно с това е
открит комплекса "Камбани-
те" в едноименната мест-
ност край София.

Родени
” 1888 г. - Томас Лорънс,
британски военен, участвал
в Арабското въстание
” 1913 г. - Менахем Бегин,
министър-председател на
Израел, Нобелов лауреат
” 1920 г. - Чарлз Буковски,
американски писател
” 1938 г. - Йорданка
Кузманова, българска
актриса
” 1982 г. - Теодор Салпа-
ров, български волейболист

Починали
” 1965 г. - Константин
Кисимов, български актьор
” 1977 г. - Елвис Пресли,
американски певец и актьор
” 1987 г. - Андрей Миро-
нов, руски актьор
” 2003 г. - Иди Амин,
угандийски диктатор

:
Äîéäå õëàä, ñëåä äâà
äíè îòíîâî æåãà

Валежи прогнозират си-
ноптиците за днес, жегата
ни дава глътка въздух.

Западен вятър носи по-
хладен въздух, ще има по-
вече облаци и на много мес-
та ще превали.

Максималните темпера-
тури ще са между 25 и 30
градуса, според прогнозата
на НИМХ.

В планините облачност-
та ще е променлива, често
значителна. На много мес-
та от запад на изток ще има
краткотрайни, временно ин-
тензивни валежи и гръмо-
тевици. Ще духа умерен и

силен вятър от запад-севе-
розапад и с него темпера-
турите ще се понижат. мак-
сималната температура на
височина 1200 метра ще е
около 22, на 2000 метра -
около 14 градуса.

Край морето ще става
за плаж до обяд, после об-
лаците се увеличават. Мак-
сималните температури ще
са между 26 и 30 градуса,
до 27 ще се качат термо-
метрите сред вълните  от
1-2 бала.

Превалявания ще има и
утре, после слънцето и го-
рещините се завръщат. ç

ÍÀÃÐÀÄÀ ÇÀ ÌËÀÄ ÆÓÐÍÀËÈÑÒ "ÑÒÅÔÀÍ ÏÐÎÄÅÂ"
Íàöèîíàëíèÿò ñúâåò íà Áúëãàðñêàòà ñîöèàëèñòè÷åñêà ïàðòèÿ è Óïðàâèòåëíèÿò ñúâåò íà Ñúþçà íà
áúëãàðñêèòå æóðíàëèñòè ó÷ðåäèõà ÍÀÖÈÎÍÀËÍÀ ÍÀÃÐÀÄÀ ÇÀ ÌËÀÄ ÆÓÐÍÀËÈÑÒ "ÑÒÅÔÀÍ ÏÐÎÄÅÂ".
Носители на наградата могат да бъдат млади журна-

листи, които от позициите на социалистическите идеи са
посветили своите професионални и творчески изяви на
значими обществени проблеми; с публикациите си за-
щитават националното достойнство и силата на левите
политически и социални  идеи; последователно отстоя-
ват съвременните патриотични и нравствени ценности в
политическия.

Право да бъдат номинирани имат млади журна-
листи, които през последните години се  изявяват ре-
довно в печатните и електронните медии и в социалните
мрежи и разработват задълбочено и аргументирано от
позицията на левите ценности и политики значими за
обществото проблеми.

Право да номинират имат ръководствата и колекти-
вите на печатните и електронните средства за масова

информация, изявени журналисти и публицисти, ръко-
водствата и членовете на дружествата на СБЖ, орга-
низации на БСП, творчески съюзи и неправителствени
организации и др. подобни на тях.

За всеки номиниран за наградата до 31 август 2019
г. в НС на БСП и в УС на СБЖ трябва да бъде изпрате-
но на материален и електронен носител мотивирано
предложение, придружено с биографична и  творческа
справка за кандидата.

За повече информация и справки за конкурса се
обръщайте към Съвета на НС на БСП по духовна сфе-
ра, култура и медии (София 1000, ул."Позитано" №20,
телефони 02/8107330 и 02/8107219 и е -mai l
kulturaimedii@abv.bg) и към Отдел "Организационен" на
СБЖ (София 1000, ул."Граф Игнатиев" №4, телефон 02/
9882697 и e-mail: petyapeycheva@yahoo.com)

2. Подиграха се на
Народното събрание, като
вкараха оставката му
извънредно, минути след
подаването й, като послед-
на точка преди ваканцията
и я приеха без дебат, за
да го скрият отново от
публичност.

3. Подиграха се на
Висшия съдебен съвет,
който беше събран спешно
и извънредно, за да го
възстанови като прокурор.

4. Подиграха се на

Министерството на външ-
ните работи, което го
предложи по принуда и
абсолютно необосновано
за генерален консул във
Валенсия, за да го скрият
далеч.

5. Подиграха се на
целия кабинет, който го
одобри в екстремно кра-
тък срок, за да няма
време за обсъждане, пак с
цел да го скрият от пуб-
личност.

6. Подиграха се на
българската общност в

Испания, като пращат там
човек, който няма понятие
от дипломатическа и
консулска дейност, само и
само да не дразни с
присъствието си в София.

Е, явно е много важен.
И кой се подиграва с хора
и институции ли? Има
само един, който може да
осигури тази светкавична
поредица от абсурди -
Бойко Борисов. Браво за
ефективността! Но помне-
те - трупът е скрит, но
уликите остават! ç

Владеене на испански език и добра работа с правоохранител-
ните органи - това е в основата на решението на Министерст-
вото на външните работи да номинира бившия председател на
Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) Пламен Георгиев
за генерален консул на България в испанския град Валенсия.
"Той е работил до момента изключително добре с испанските
правоохранителни органи, а работата на генералния консул в
този консулски окръг изисква изключително добра координация
с местните служби, той владее и испанския език", обясниха
пред bTV от пресслужбата на МВнР.

Âúíøíî: Ïëàìåí Ãåîðãèåâ ñòàâà
êîíñóë, çàùîòî çíàå èñïàíñêè

В Деня на спасението с едноминутно мълчание беше почетена паметта
на лекари, медицински сестри, полицаи и доброволци, загинали при
спасяването на човешки живот. Отдаване на почит и поднасяне на
венци и цветя се състоя пред Паметника на медицинските чинове,

загинали във войните, който се намира пред сградата на Военномеди-
цинска академия (ВМА).

Кристиaн Вигенин Пламен Георгиев
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Вирусът на АЧС се възвръща
в области, които преди това са
били обявени за свободни от
вируса. Д-р Силвия Пеева от
Центъра за оценка на риска по
хранителната верига (ЦОРХВ) към
Земеделското министерство съ-
общи това в седмичния обзор
на епизоотичната ситуация у нас
и в Европейския съюз. Експер-
тът цитира публикация на извес-
тния полски професор Зигмунт
Пейсак - началник на отдела
по инфекциозни заболявания
по свинете към Националния
ветеринарномедицински инсти-
тут в Полша, че не може да
спре разпространението на ви-
руса на АЧС сред популацията
от диви свине.

В дивата природа инфекци-
ята се разпространява с не осо-
бено голяма скорост - около 5
км за месец, но вирусът се от-
личава с високата си патоген-
ност. Например, ако ловец или
шофьор изхвърли част от санд-
вич, съдържащ заразен колбас,
тогава вирусът може да се раз-
несе много бързо, буквално до
следващия ден.  Комбинацията
от висока плътност на попула-
цията от диви свине, подхран-
ването им от ловците, благоп-
риятните климатични условия,
обширните полета със селскос-
топанска продукция и трайни
насаждения, както и забраната
за лов, водят до това, че женс-
ките екземпляри раждат до два
пъти годишно. За сравнение ми-
налата година опрасванията са
били по веднъж и по-малък брой
новородени прасенца са успя-
вали да оцелеят.

Професорът съветва да се
извършва усилен лов в райони,
в които не е обявено заболява-
нето, за да се намали попула-
цията. Организационно фокусът
трябва да бъде към отстрел пре-
димно на женските екземпляри.

В случаите, когато вече има
заболяване, се пристъпва към
ограничаване на движението
през засегнатите зони - ако е
възможно, да бъде оградено мяс-
тото с електро пастир. Учените
подчертават необходимостта от
щателно претърсване на мест-
ностите и вземане на проби за
лабораторно изследване.хЗа жи-
вотновъдните обекти, в които се
отглеждат домашни свине, пол-
ският експерт препоръчва да се
използва "датският метод" на
мерките за биосигурност.

По данни на Информацион-
ната система на ЕС за обявя-
ване на някои опасни болести
по животните (ADNS) само през
миналата седмица са регистри-
рани нови случаи на Африкан-
ска чума при диви и домашни
свине в осем страни - Унгария,
Полша, България, Латвия, Лит-
ва, Румъния, Украйна и Слова-
кия. Най-засегната е съседна Ру-
мъния, където през седмицата
са обявени 176 огнища при до-
машни свине и 23 случая при
диви прасета. ç

Áëèçî 1.5 ìëðä. ëâ. òúðãîâñêè äåôèöèò óäðÿ áúëãàðñêèòå àãðî
õðàíè ïðåç ÷óæäèòå âåðèãè

×óìàòà ïðîïúëçÿ è äî Þãîçàïàäà
Ñëåä êàòî â Ðóñåíñêî ëèêâèäèðàõà 70 000
ïðàñåòà, ïðàâÿò îïèòè äà âúçñòàíîâÿò
ðàáîòàòà íà êîìïëåêñèòå

След известно затишие
вчера бе обявено ново
огнище на Африканска
чума по домашно прасе в
землището на град Крес-
на. Това е първият случай
на заразено животно в
област Благоевград, съоб-
щават от Българската
агенция по безопасност на
храните (БАБХ). Определе-
на е 3-километрова пред-
пазна зона около огнище-
то, в която влизат стопанс-
твата в град Кресна. На
умъртвяване подлежат
всички заразени и контак-
тни домашни свине в
огнището, както и домаш-
ните свине тип заден двор
и нерегистрирани обекти в
тази зона.

На 10 км от огнището е
определена наблюдавана
зона, която включва
следните села в областта -
Сливница, Стара Кресна,
Ощава, Влахи, Долна
Градешница, Будилци,
Струмяни, Горна Крушица,
Каменица, Илинденци,
Кърпелево и Вракуповица.
Там ще се извършва

С 8% се увеличава вноса
в България на агро храни и
животни в рамките на вът-
решната търговия на ЕС, се
посочва в актуални данни на
НСИ. Ръстът е на база срав-
нение с предходната 2018-а
година. Търговския дефицит
с агро стоки е в размер на
рекордните 1 млрд. 458
млн.лв., като вносните сто-
ки се продават предимно
чрез големите чужди търгов-
ски вериги.

Липсата на стратегичес-
ка аграрна политика в тър-
говията и маркетинга с агро
храни и липсата на силен
контрол от страна на митни-
ците и БАБХ върху вноса (+
контрабандата) и търговия-

преброяване на животни-
те, вземане на кръвни
проби и ежеседмични
клинични прегледи.

Забранява се движени-
ето на хора, животни и
превозни средства, вклю-
чително селскостопанска
техника, без разрешение
на БАБХ, в района на
обектите. В цяла Благоевг-
радска област спира
търговията и транспорти-
рането на домашни свине
с изключение на тези от
индустриалните свинеком-
плекси и ферми тип А. Ще
бъдат поставени дезинфек-
ционни площадки на
входовете и изходите на
населените места в трики-
лометровата зона. Собст-
вениците на умъртвени
животни от регистрирани
стопанства ще бъдат
обезщетени от държавния
бюджет.

В Русенска област,
която пострада най-много
от болестта Африканска
чума по свинете (АЧС),
вече са унищожени 70 006
прасета. В момента се

извършва дезинфекция на
обектите и се пристъпва
към възстановяване на
дейността. Във всички
животновъдни обекти, в
които вече няма животни,
е преминала първичната
дезинфекция и се подгот-
вят поетапно към възста-
новяване на дейността.
Това стана ясно по време
на днешното заседание на
Областната епизоотична
комисия:"Процедурата си е
разписана. Тя не е толкова
бърза. След това се насел-
ва този обект с животни,
които са чисти за вируса,
престояват там още два
инкубационни периода,

пак се взимат проби.
Всичко трябва да гаранти-
ра, че когато се закупят
новите животни, които са
достатъчно скъпи и започ-
на да се развъждат, да не
стане наново и да излезе
вирусът от някъде и да се
претърпят нови загуби".
Това каза д-р Николай
Ненов от Областната
дирекция по безопасност
на храните и поясни, че в
русенско няма домашни
прасета и не се очаква
поява на нови огнища, но
е намерено болно диво
прасе на дунавския остров
Батин. Ловът в района е
ограничен. ç

та с агро храни и селскосто-
пански суровини са сред ос-
новните причини от страна -
традиционен производител,
България да се превърне в
нетен вносител на селскос-
топански продукти и особе-
но агро продукти с добаве-
на стойност.

Основният внос на агро
стоки е от Германия, Фран-
ция, Испания, Италия и Гър-
ция. Именно първите в кла-
сацията са тези, които оп-
ределят водената аграрна
политика в ЕС, упражнява-
ните икономически лостове,
усвояването на методиките
за контрол чрез субсидира-
не на т.нар. "неправителст-
вени" организации и браншо-

Îïàñíîñò: ×óìàòà ñå
âðúùà â ðàéîíè,
èç÷èñòåíè îò âèðóñà

ви такива. Техни са и голе-
мите търговски вериги. Фак-
тите са ясни. България загу-

би много повече от ЕС, от-
колкото спечели. Спечелиха
тесни кръгове. ç

Ñëåä ìàñèðàíà ïîëèöåéñêà àêöèÿ ïàäíà áëîêàäàòà íà
ñâèíåâúäèòå êðàé Êðóøàðå Падна блокадата на

свиневъдите до сливенско-
то село Крушаре, съобща-
ва bTV. 15 дни след нача-
лото на гражданското не-
подчинение, което беше
определено като безсроч-
но, протестиращите все
пак се оттеглиха. Област-
ният управител на Сливен
Чавдар Божурски съобща-
ва, че напрежение не е
имало. Той се извини на
жителите на Ямбол и Сли-
вен, както и на всички шо-
фьори, които две седмици
трябваше да използват
обиколни пътища. Припом-
няме, протестиращите зат-

вориха пътя с искане за
отмяна на заповедта за
доброволно умъртвяване
на домашни прасета.

Преди дни обаче някол-
ко стопани от Крушаре
обявиха, че се оттеглят от
протеста, защото искани-
ята им били подменени с
политически.

Протестиращите твър-
дят, че до отварянето на
пътя се е стигнало след
масирана полицейска ак-
ция. Те все още не са ре-
шили дали окончателно ще
прекратят протеста си, или
ще го продължат макар и
не на самия път. ç
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Общият доход средно на
човек от домакинство през
второто тримесечие на
2019 г. е 1547 лв. и спрямо
същия период на 2018 г. се
повишава с 4.9 на сто,
съобщи Националният
статистически институт.
Общият разход на човек от
домакинство през второто
тримесечие на 2019 г. е 1
402 лв. и се увеличава с
5.3 на сто спрямо същото
тримесечие на 2018 г. В
структурата на общия
доход с най-висок относи-
телен дял e доходът от
работна заплата (57.8 на
сто), следван от доходите
от пенсии (27.6 на сто) и от
самостоятелна заетост (6.2

Äîõîäèòå ñ 4.9 íà ñòî íàãîðå,
à ðàçõîäèòå - ñ 5.3 íà ñòî
Áëèçî åäíà òðåòà îò ïàðèòå
áúëãàðèíúò äàâà çà õðàíà, à
äðóãàòà åäíà òðåòà çà æèëèùå,
äàíúöè è ñîöèàëíè îñèãóðîâêè

През септември мобил-
ни екипи на Националния
осигурителен институт от-
ново ще консултират граж-
даните с цел да ги подпо-
могнат при избора на по-
благоприятен вариант за
пенсиониране. Графиците
за посещенията на мобил-
ните екипи в общинските
центрове по места ще бъ-
дат оповестени до края на
август в приемните на вся-
ко ТП на НОИ.

От НОИ напомнят, че та-
кава кампания е била про-
ведена и през май. Тогава
над 1500 бъдещи пенсио-
нери са се консултирали
за вариантите за изчисля-
ване на индивидуалния ко-
ефициент на бъдещата им

Ìîáèëíè åêèïè íà ÍÎÈ ïîìàãàò ïðè èçáîðà íà ôîðìóëà çà ïåíñèîíèðàíå

В над 80 % от провер-
ките на НАП по Черно-
морието не са открити
нарушения, което е по-
казател за подобряване
на доброволното спаз-
ване на законовите
изисквания, сочат дан-
ните на приходното ве-
домство от лятната кон-
тролна кампания до мо-
мента. Това съобщиха от
пресцентъра на Нацио-
нална агенция за прихо-
дите. От извършените до
сега близо 5000 провер-
ки, 800 открити наблю-
дения и мониторинг
чрез патрули на дей-
ността на над 8000 тър-

Â ÍÀÏ äîâîëíè,
õâàëÿò òúðãîâöèòå
ïî ×åðíîìîðèåòî

Ïðèêëþ÷èõà êðúñòîñàíèòå ïðîâåðêè çà Êàìïàíèÿ 2019

на сто). Спрямо второто
тримесечие на 2018 г.
относителният дял на
дохода от работна заплата
нараства с 1.1 процентни
пункта, доходът от пенсии
намалява с 0.5 процентни
пункта, а доходът от самос-
тоятелна заетост намалява
с 0.4 процентни пункта. В
структурата на общия
разход с най-голям относи-
телен дял са разходите за
храна (31.4 на сто), следва-
ни от разходите за жилище
(15.5 на сто), данъци и
социални осигуровки (14.2
на сто) и разходите за
транспорт и съобщения
(11.7 на сто).

През второто тримесе-

чие на 2019 г. настъпва
промяна в потреблението
на основни хранителни
продукти средно на човек
от домакинство в сравне-
ние със същото тримесе-
чие на 2018 година. Увели-
чение се отчита в потреб-
лението на месо - от 8.6 на
8.9 кг, и яйца - от 39 на 40
броя. При повечето храни-
телни продукти има нама-

ление на консумацията. По-
съществено намалява
потреблението на: хляб и
тестени изделия - от 21.3 на
20.4 кг, зеленчуци - от 19 на
18 кг, кисело мляко - от 7.9
на 7.5 кг, и плодове - от 8.9
на 8.5 килограма. Без
промяна остава потребле-
нието на месни произведе-
ния, сирене, зрял фасул и
захар. ç

пенсия чрез мобилните
групи. За да се изчисли
правилно индивидуалният
коефициент, бъдещите пен-
сионери трябва да предс-
тавят всички необходими
документи за доход и
стаж, за да стане ясно кой
е по-благоприятният вари-
ант за тях. От началото на
2019 г. близо 52 000 души
са подали заявления за от-
пускане на трудова пен-
сия.

От НОИ напомнят, че
лицата с подадени заявле-
ния в периода от 1 януари
2019 г. до 3 май 2019 г. за
отпускане на трудова пен-
сия с начална дата след
31 декември 2018 г., както
и тези от тях, на които е

била отпусната такава пен-
сия до 4 май 2019 г., могат
да изберат по-благоприят-
ния за тях начин за изчис-

ляване на индивидуалния
им коефициент. До момен-
та 2200 души са се възпол-
звали от този ред. ç

ДФ "Земеделие" приклю-
чи кръстосаните проверки по
подадените заявления от зе-
меделските стопани за под-
помагане по схемите и мер-
ките на директните плаща-
ния за Кампания 2019. В ре-
зултат на проверките в за-
явленията на 10 992 бенефи-
циенти са установени двой-
но декларирани площи в раз-
мер на 5901 ха. За сравне-
ние за Кампания 2018 зас-
тъпвания бяха констатирани
при 9456 кандидати с обща
площ 5457 ха.

Информация за установе-
ните застъпвания е публику-
вана в раздел "Справки", сек-
ция "Двойно декларирани
площи", в индивидуалния
профил на всеки земеделс-
ки стопанин  в Системата за
електронни услуги на ДФЗ.

С цел намаляване на ад-
министративната тежест не
се налага земеделските сто-

пани да се явяват в област-
ните дирекции на ДФЗ за
предоставяне на документи
за изясняване принадлеж-
ността на двойно деклари-
раните площи. При обработ-
ката на тези площи ДФЗ ще

ползва данни за регистри-
рано правно основание, пре-
доставени от Министерство
на земеделието, храните и
горите.

ДФЗ информира бенефи-
циентите, че в срок до 1 де-

кември 2019 е възможно по-
даване на искания за оттег-
ляне по подадените през
кампания 2019 заявления
при спазване на реда и ус-
ловията на Наредба № 5 от
2009 г. ç

говски обекти, делът на
нарушенията трайно на-
малява до 640. Издаде-
ните заповеди за запе-
чатване на обекти са
119, сочи статистиката
на данъчните.

Най-често срещаното
нарушение е несъответ-
ствието на наличността
в касата с отчетеното на
фискалното устройство,
следвано от неиздаване
на касова бележка. От
началото на лятната кон-
тролна кампания до мо-
мента са открити 9 обек-
та, които изобщо нямат
касов апарат, и те се за-
печатани. На 90 търгов-
ци с обекти по морето,
които са имали стари
неплатени задължения
към бюджета, са били
запорирани сумите, на-
лични в касите им, на
обща стойност близо 100
000 лв.

"Проверките на НАП
ще продължат и в разга-
ра на летния сезон, под-
помагани от колегите ни
във Варна и Бургас. Ра-
ботим заедно с други ве-
домства, за да гаранти-
раме , че законът се
спазва. Съотношението
между проверки и нару-
шения показва по-добра
данъчна дисциплина
през този сезон, което
беше и основната ни цел
преди началото на кам-
панията", каза директо-
рът на "Фискален конт-
рол" Спас Шишков. ç
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Твърдението от послед-
ните дни, че превеждане-
то на 2,2 млрд. лева за
бойни самолети F-16 ни из-
стрелва на второ място в
НАТО по военни разходи
като дял от БВП с 2,61%
след САЩ с 3,42 %, е срав-
нимо с моментната реак-
ция на дете, наблюдаващо
изстрелян фойерверк.
От пиар гледна точка е

крайно неприемливо за
интелигентната част от
българската читателска
публика.
Но познавайки българс-

ката действителност, може
да очакваме, че това ще
се повтаря упорито и през
следващите години.
Такъв еднократен акт не

е за хвалене.
Нито пък дискутираният

вече въпрос за еднокра-
тен разход, а не за разс-
рочено плащане за про-
дукт, който ще получим
след 4-5 години и въоръ-
жение и боеприпаси, чии-
то доставки ще зависят не
от фирма, а от съгласието
на Конгреса, чийто състав
и политика не могат да ни
бъдат предварително из-
вестни.
Първата причина за не-

оправданата еуфория е, че
когато става дума за изг-
раждане на способности,
това е комплексен процес.
Може да си вложил ми-

лиард в една от колоните
на новострояща се сгра-
да, но докато не налееш
основите и на останалите
3 колони, което трябва да
става едновременно, няма
още сграда и не можеш ни-
то да забиеш знамето, ни-
то да отвориш бутилката.
Правилният подход е

поддържането на един пос-
тоянно растящ дял военни
разходи, а в български ус-
ловия първоначално по-ви-
сок, за да постигнем ре-
ално превъоръжаване в
рамките на 7-8 години,
след което той ще спадне
отново под 2%.
За причините защо това

не е направено досега, се
мълчи или се обвиняват не
тези, които трябва.
Втората причина е, че е

фундаментално погрешно
икономическа величина
като развитието на БВП да
се използва като опреде-
лящ централен критерий
при вземане на военно-по-
литически решения.
През 2018 г. Гърция пос-

тигна 2,4 % дял от БВП за
военни нужди, но разходи-

Íå å ãåðîéñòâî!
À ñëåä F-16
òðÿáâà äà å
ÿñíî, ÷å èìà
îùå ðåäèöà
íåîòëîæíè
íóæäè âúâ
âñè÷êè âèäîâå
âúîðúæåíè ñèëèСимеон НИКОЛОВ

те й за въоръжените сили
през последните 8 години
намаляха с 1/3. Използва-
нето на такъв показател
създава впечатление, че
служи само за отклонява-
не вниманието от пробле-
мите, както в случая с бъл-
гарската теза за "скок", из-
стрелващ ни до САЩ.
Не е правилно да се

сравняват военните разхо-
ди като дял от БВП, защо-
то за страните с голям
БВП като Германия напри-
мер, която едва през 2023
г. ще достигне 1,37%, това
ще означава 44 млрд. ев-
ро, докато за България, ко-
ято и днес "изпреварва"
Берлин, означа 1,4 млрд
лева.
А българският военен бю-

джет е 8 пъти по-нисък от
този на Гърция и 7 пъти от
този на Португалия.
Третата причина е свър-

зана с решението на гор-
ния проблем, към което
през последните години
упорито избягваме да се
връщаме, защото би разк-
рило истинската картина
не само за състоянието, на
отбраната ни. Става дума,
че отчитайки горното на
срещата на върха на НА-
ТО в Уелс бе взето реше-
ние за въвеждане на 11
входно-изходни измерите-
ля за оценка приноса на
съюзниците.
Процентът от БВП, заде-

лян за военни нужди, е са-
мо един от критериите.
Много по-важни са оста-
налите, а именно делът на
разходите за нова бойна
техника и въоръжение;
процентът от личния със-
тав, самолети и кораби, ко-
ито имат готовност да бъ-
дат използвани извън на-
ционалните предели (от
СВ-50%, от ВВС - 40%, от
ВМС - 80%); процентът от
силите, които могат да бъ-
дат поддържани в опера-
ции (за СВ - 10%, за ВВС -
8%, за ВМС - 28%). След-
ва група от критерии, от-

читащи фактическия при-
нос в НАТО.
Четвъртата причина се

крие в един също премъл-
чаван факт, който би пре-
дизвикал и въпроси за ви-
ната и неспособността да
се осигури пълноценно
развитие на българската
армия.
Най-верният показател

за състоянието и правил-
ното финансиране на вся-
ка армия е съотношение-
то между разходите за
личния състав, текущата
издръжка на армията и ка-
питаловите разходи, т. е.
закупуване на основно въ-
оръжение и техника.
В Плана за развитие на

отбранителните способ-
ности - 2020 е предвидено
това съотношение да дос-
тигне 60%-20%-20%, но
тръгнахме 2015 г. от 75,3-
21,3-3,4%, а теоретично би
трябвало да се преследва
недостижимата за сега цел
33%-33%-33%.
Това показва, че сме

ориентирали правилно це-
лите си, но сме много да-
леч от изпълнението.
Постоянните спорове

около трите големи проек-
та (самолети, бойни бро-
нирани машини и кораби)
създават погрешно впечат-
ление, че с това се изчер-
пват нуждите на армията.
А трябва да е ясно, че

има още редица неотлож-
ни нужди във всички видо-
ве въоръжени сили, да не
говорим за технологични-
те промени във въоръже-
нията и произтичащите от
това предизвикателства и
нови форми на защита.
Преодоляването на изос-

таването изисква общ пер-
спективен план, какъвто
имаше след 2004 г. за 36
проекта, от които 11 прио-
ритетни, и съобразено с
този план дългосрочно фи-
нансово планиране.
Освен това забавянето

на паралелното придвиж-
ване на модернизационни-

те проекти се отразява на
желанието на военните да
останат на служба и на по-
тенциалните кандидати да
постъпят в армията. Не-
комплектът на личен със-
тав пък прави небоеспо-
собни българските фор-
мирования.
Неизпълненито на съюз-

нически ангажименти ло-
гично подкопава доверие-
то в нас като генератор
или консуматор на сигур-
ност.
Всичко това пък изиск-

ва единни позиции на уп-
равляващи и опозиция по
най-важните въпроси на
националната сигурност и
приемственост между пра-
вителствата, а не полити-
зиране на проблемите,
действия напук в Парла-
мента и междуинституци-
онални войни.
Основата за тези решения

ще бъде зададена от резул-
татите от протичащия Стра-
тегически преглед на отбра-
ната, но срокът му за завър-
шване е едва през 2020 г.
Поради всичко това не

е геройство изтъкването
на големия еднократен
разход.
Необходим е държавни-

чески подход за създава-
не на едно балансирано и
трайно във времето финан-
сиране на модернизация-
та на армията.
Защото ни остават само

няколко месеца, през ко-
ито да се "хвалим" неос-
нователно с направения
голям еднократен разход,
а делът на военния бюджет
през 2020 г. отново ще е
на старите позиции, далеч
под 2%.
Разбира се, че с разхо-

дите за проекта на СВ за
150 бойни бронирани маши-
ни за пехотата, възлизащ
на 1,464 млрд. лева, които
ще се изплащат разсроче-
но в следващите 10 г., и за
проекта за 2 многоцелеви
кораби (а ни трябват 6) за
984 млн. лв. този процент

леко ще се повиши.
Формално погледнато,

ние наистина сме в "злат-
ната среда" сред страните
- членки на НАТО, по раз-
ходи за военни нужди, но
не класацията е основно-
то тук, а способността на
ВС да изпълняват задачи-
те си по защита на сигур-
ността и териториалната,
цялост на страната, както
разбира се, и изпълнени-
ето на поетите съюзничес-
ки ангажименти. А иначе
сме на 15-о място от 29
държави с 1,61% от БВП,
като само първите 6 стра-
ни надхвърлят границата
от 2% от своя БВП (САЩ,
Гърция, Естония, Великоб-
ритания, Румъния, Полша),
а ни изпреварват дори
страни като Черна гора,
Словакия, Хърватия.
Проектът за бойни бро-

нирани машини за пехо-
тата отново повтаря греш-
ките на проекта за много-
целеви изтребител. А точ-
но той е добър пример за
това, че именно със съз-
даването на батальонните
групи, снабдени с тези ма-
шини, ние постигаме спо-
собностите, според изис-
кванията на онези 11 кри-
терия на НАТО, с които за-
почнахме този коментар и
те са решаващи, а не про-
центът от БВП. Освен то-
ва цената на една от ма-
шините на избраните от
нас 4 фирми скочи двой-
но, а и за ББМП напира
пак американска фирма.
Увеличеното нарастване

на БВП на страната през
последните 10 години с 30
млрд. лв. би трябвало да
допринася също за пови-
шаване на дела на разхо-
ди за военни нужди, ако
не бяха огромните загуби
в сивия сектор, наливане-
то на пари в приближени
на управлението фирми и
невлизането в бюджета
над 10 млрд лева.
Рисковете да не се слу-

чи финансирането на след-
ващите модернизационни
проекти са в две посоки:
очакваната икономическа
стагнация в международен
план, която ще ни се от-
рази, макар и със закъс-
нение, от 6 до 8 месеца и
евентуално отлагане както
на оставащите два големи
проекта, така и на чака-
щите други такива вследс-
твие на политически при-
чини или лобистки проти-
вопоставяния и създаване
на пречки.
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- Доц. Банкова, на 15 август Пра-
вославната църква отбеляза празника
Успение Богородично. Какво място
заема този ден във фолклорния кален-
дар на българите?

- На 15 август християните, и като-
лици, и православни, отдават почит
към Божията майка - Мария. Наричана
още Богородица и Пресвета майка.
Празникът Успение на Пресветата
Богородица" е установен от апостолите.
Разказите за чудесното възнасяне в
плът на Божията майка на небето се
отнасят към IV век. От далечни времена
празникът се предшества от пост, който
съединява в себе си два древни поста:
някога едни християни са постили
преди празника Преображение Господ-
не, а други - преди Успение на Пресве-
тата Богородица. Константинополският
събор, свикан през XII век, по времето
на патриарх Лука, определя, всички
християни да спазват Успенски пост -
от първи до петнадесети август.

Според църковния канон празникът
продължава девет дни; неговото отдая-
ние се извършва на 23 август. Празну-
ващите по Юлиянския календар отбе-
лязват празника на 28 август, затова и
в България част от тържествата като
общоселските събори, посветени на
светицата, се празнуват на този ден.
Празникът е известен и още с названи-
ето Голяма Богородица, което го отли-
чава от Рождество на Пресвета Богоро-
дица, Малка Богородица, който се
празнува на 8 септември. Обикновено
краят на поста се отбелязва с богата
трапеза, на която задължително присъс-
тват обредни хлябове, богато украсени,
курбан от агне или пилешки гозби,
жито, царевица и много плодове.

Приема се, че Богородица е покрови-
телка на пчелите, затова на трапезата
задължително се слага и мед. Както
пише доц. Валентина Шарланова от
Института за етнология и фолклористи-
ка с етнографски музей към БАН:
"Култът към Богородица е дълбоко
вкоренен и всеобхватен по цялата
българска етническа територия. Божия-
та майка е почитана като лечителка,
като покровителка на майчинството,
брака и семейството, като защитница
на бедни и онеправдани. Вярва се, че
светицата помага на бездетни невести
да се сдобият с рожба. Затова на Голя-
ма Богородица младите булки или
жените, които още не са родили, не
трябва да похващат ръчна женска
работа. Те отиват в черквата, палят
голяма свещ за Божията майка и
поднасят дарове - домашно изработени
кърпи, престилки, чорапи. Окичват
иконата с цветя, най-често богородички.
На нея закачат и специални вотиви -
малки метални изображения на бремен-
на жена или на пеленаче. Правят това
с надеждата, че скоро ще забременеят и
ще родят.

 След тържествената празнична
служба жените раздават за здраве
богородични пити с пожелание: нека
Света Богородица да ни е на помощ!".
Култът към Божията майка можем да
видим и в личните имена. Затова на
Голяма Богородица празнуват тези,
които носят името на Светата майка.
Стремежът към брак, бременност и
майчинство по традиция откриваме в
съвременните пожелателни лични
имена, както и потребността да обичаш
и да бъдеш обичан е издигната на

своеобразен пиедестал. Ярко доказателс-
тво за това е честата употреба на името
Мария - от еврейски произход, със
значение "любима, желана, възлюбена,
силна, постоянна".

Според данните на ономастите само
допреди 25 години то е било най-често
срещаното женско име. В традицията са
познати и многобройни варианти на
името - Марийка, Мика, Мара, Мими,
Мима. Днес обаче предпочитани са
производните, които звучат така:
Мар(к)а, Маша, Мариам, Мари(ан)(а),
Марлен(а), Марион, Мариша, Мариса,
Маринела, Маруся. Разбира се, приема-
ме и някои по-рядко срещани в Бълга-
рия форми на името като Мия, което е
датската форма на Мария, или Мойра -
съответно ирландски вариант, а още
повече за едно от най-харесваните
имена - Моли. Последното име има
английски произход и е добило популяр-
ност във Великобритания след публику-
ването на новелата на Даниел Дефо
"Мол Фландърс" в 1722 г. Името Мария
често пъти участва и в т. нар. композити
или двойни и тройни съставни имена.
Да припомним, че по време на комунис-
тическия режим в България се въвежда
официална забрана да се дават двойни
лични имена на новородени деца, фик-
сирана в редица нормативни документи
като Наредба за гражданското състояние.
Въпреки това изследванията на ономас-
тите показват, че за периода 1901-1970 г.
в 99 бивши околийски града на страната
са узаконени с актове за раждане 1353
двойни лични имена. От тях 528
(39.02%) са мъжки и 825 са женски
(60.97%). Сред тях са имена като Иван-
Александър, Петър-Георги, Стефан-
Атанас, Радост-Радо, Иван-Асен, Божи-
дар-Георги, които се повтарят по два
или повече пъти. При женските имена
със същата честота са Ана-Мария,
Димитринка-Митра, Ева-Мария, Евдо-

кия-Дока, Елиза-
бет-Мария, Мария-
Магдалена, Ма-
рия-Маргарита,
Роз-Мари, Дона-
Мила, Вяра-Анка
и Пролет-Мария.
Може да се напра-
ви констатацията,
че при мъжките
лични имена най-
значителна валент-
ност показва името
Иван с втори
лични имена
Георги или Петър,
а при женските -
Мария с второ име
Ан(н)а.

Празникът е
много тачен,
харесван и обичан
не само след
именниците, а
сред цялата общ-
ност - с големите
събори, с посеще-
нието на църкви и
манастири, чиито
патронен празник
е в този ден.
Мисля, че светли-
ят образ на Прес-
ветата Божия
майка може да
намери отражение
в добрите ни дела
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След търже-
ствената
празнична
служба
жените
раздават
за здраве
богородични
пити с
пожелание:
"Нека
Света
Богородица
да ни е
на помощ!".

етнолог

Доц. Петя

БАНКОВА

и добрите ни помисли в този ден.
- С какви названия е известен този

празник?
- Най-често срещано е Голяма

Богородица или Голяма чорква. Именно
защото е задължително посещението на
черква в този ден и изслушването на
тържествената литургия и даряването
на иконите на Пресвета Богородица със
съответните дарове.

- Какви забрани съществуват в този
ден и има ли вярвания с апотропейна
насоченост?

- Правилата и забраните, които
регулират поведението на индивида в
традиционната култура винаги са
свързани с някаква предпазваща сила.
В този случай тя е насочена към млади-
те жени, към бъдещите майки, към тези,
които са родили, защото Богородица е
закрилница на майчинството. Прието в
някои части на страната по традиция,
която срещаме само в архивните източ-
ници и в изследванията на етнографи-
те, от Голяма Богородица до Малка
Богородица жените не подхващат
дейности, свързани с тъкане, предене,
шиене в домашни условия, защото се
приема, че това се прави в почит и
чест на Божията майка

- Какви предхристиянски елементи
откриваме в образа на Св. Богородица?

- Във всяка една вяра и във всеки
един култ можем да открием и по-
древни пластове и по съвременни. В
крайна сметка вярата трябва да бъде
разглеждана в един контекст. В култа
към Пресветата майка ние откриваме
онзи тип древни поверия, култове,
легенди, които са свързани със създа-
телката на земята, с майката природа, с
онова, което отъждествява женското
начало в различни култури и има
универсална стойност.

Интервюто е на Агенция "Фокус"

Áîãîðîäèöà å çàêðèëíèöà íà
ìàé÷èíñòâîòî è ñåìåéñòâîòî
Áîãîðîäèöà å çàêðèëíèöà íà
ìàé÷èíñòâîòî è ñåìåéñòâîòî
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На 17 август т. г. своя
седемдесетгодишен юби-
лей ще отпразнува извес-
тният учен, общественик
и убеден русофил проф.
Захари Захариев. Той е
един от ярките привърже-
ници на идеята за балан-
сирана външна политика
на нашата страна, която
е отворена за контакти с
основните фактори в
новия многополюсен свят.
Тези идеи защитаваше
неизменно, и когато
еднополюсният глобален
ред ни бе представян
като неотменим и безал-
тернативен.

Проф. Захари Захариев
е роден в София, син е на
журналиста и общественик
Михаил Захариев, от ко-
гото наследява родолюбие-
то, обичта към братския
руски народ, страстта към
знанието и връзката със
социалните идеи. Завършил
политехническо училище в
столицата, а по-късно и
специалността "Междуна-
родни отношения" във ВИИ
"Карл Маркс" (днес УНСС).
Трудовият си път, който
продължава и до днес,
започва през 1971 г., когато
е назначен в Държавния
комитет за наука и техни-
чески прогрес. Това е
държавната институция,
призвана да отговаря за
науката, висшето образова-
ние, внедряването на
високите технологични
постижения в българската
икономика, индустрия и
земеделие. Преминал по-
късно на работа като
заместник главен редактор
в Комитета за телевизия и
радио, през 1974 г. Захари
Захариев се отдава на
научна дейност като докто-
рант в Университета на
Бон, тогавашна Федерална
република Германия.
Защитил успешно своя
дисертационен труд, Заха-
риев става научен сътруд-
ник в Института по история
на БКП и преподавател в
Академията за обществени
науки и социално управле-
ние (АОНСУ). Освен най-
престижна школа за
ръководни кадри в държав-
ното управление, АОНСУ е
и основен мозъчен тръст в
помощ на висшите партий-
ни и държавни органи.

×åñòèò þáèëåé
íà ïðîôåñîð
Çàõàðè Çàõàðèåâ
Òîé âèíàãè å áèë ïðèâúðæåíèê íà èäåÿòà,
÷å ñâåòúò å ïîëèöåíòðè÷åí, à áúëãàðñêàòà
âúíøíà ïîëèòèêà òðÿáâà äà å áàëàíñèðàíà

Великобритания, САЩ,
Италия, Испания, Китай,
Тунис, Йордания, Палести-
на, Белгия, Куба, Венецуе-
ла, Кипър и др. Специали-
зирал е във ФРГ, Великоб-
ритания, Холандия и САЩ.

Тази активна междуна-
родна дейност се съчета-
ва с научни занимания.

Автор е на 11 само-
стоятелни моногра-
фични изследвания,

30 брошури, повече от 50
студии. Участвал е в
редица колективни научни
трудове, съставител е на
сборници и автор на
много статии в периодич-
ния печат. Негови матери-
али са публикувани във
всички български централ-
ни издания. Има публика-
ции в ГДР, Русия, Украйна,
Беларус, Казахстан и
другите страни от бившия
Съветски съюз, Унгария,
ФРГ, Чехия, Словакия,
Полша, Франция, Китай,
Индия, Сърбия, Черна
гора, Хърватия, Гърция,
САЩ и др. Тези публика-
ции касаят сферата на
политическите науки и
международните отноше-
ния. Значителна част от
тях са свързани с полити-
ческия и културен диалог,
с отношенията  и сътруд-
ничеството между народи-
те. Награден е с българс-
ки правителствени и
държавни награди и
отличия, с държавната
награда на Руската феде-
рация - орден "А. С. Пуш-
кин" и с награди и отли-
чия от научни, културни,
държавни институции,
правителствени и непра-
вителствени организации
от Русия, Украйна, Бела-
рус, Казахстан, и други
страни от ОНД,  Грузия,
Полша, Палестина, Герма-
ния и от други държави.

ЗЕМЯ честити юбилея
на проф. Захари Захари-
ев и му желае крепко
здраве, успехи и в мно-
гостранната му обществе-
на дейност.

На многая лета!

Той е сред водещите
инициатори на Фондация
"Славяни" и за създаване-
то на Славянския универ-
ситет. Трудно изброими
са инициативите и участи-
ята на проф. Захариев в
международни форуми:
професор в Държавния
институт по културата,
Харков, Украйна, от
1993 г.; председател на
Международната асоциа-
ция "Славянска култура,
образование и наука";
основател и председател
на създадения през
1997 г. Дискусионен клуб
"Политика-21"; академик
на Европейската акаде-
мия за наука, култура и
хуманизъм при ЮНЕСКО;
член на Европейската
академия по социално
управление; член на
Постоянния междунаро-
ден консултативен съвет
на Асоциацията за външ-
на политика на ФРГ
(Мюнхен); експерт-консул-
тант на Китайския център
за съвременни световни
изследвания при ЦК на
ККП; академик на Сла-
вянската академия "Свети
свети Кирил и Методий" -
Москва; академик на
Международната кадрова
академия, Украйна; един
от инициаторите и създа-
телите на Международно-
то движение "Духовно
близки народи" през
1992 г. В последните
години проф. Захариев
посвети себе си и на
една друга важна кауза -

участието на България
в епохалната
инициатива „Един
пояс, един път“,

която е еманация на
миролюбивата политика
на Китай в съвременния
многополюсен свят.

Проф. д-р Захари
Захариев е изнасял
лекции като гост-препода-
вател и участвал в конфе-
ренции в Русия, Украйна,
Беларус, Казахстан и
други страни от ОНД и
Прибалтика, Германия,
Холандия, Финландия,
Франция, Гърция, Турция,
Полша, Унгария, Чехия,
Словакия, Сърбия, Черна
гора, Словения, Хърватия,

Захариев нееднократно е
привличан като консултант
по външнополитически
теми в подготовката на
доклади, анализи и разра-
ботки на Политбюро на ЦК
на БКП, на Държавния и
Министерски съвет. В
същия период чете лекции
и в Софийски университет
"Св. Кл. Охридски", придо-
бива научното звание
"доцент".

През 1986 г. е привле-
чен за генерален директор
на ГД "Международна
културна дейност" към
Комитета за култура. Под
ръководството на един
изключително успешен
министър, какъвто е Георги
Йорданов, международно-
то ни културно сътрудни-
чество достига световни
нива и контакти. България
тогава продължава започ-
натите от Людмила Живко-
ва инициативи на светов-
ните писателски срещи и
детските асамблеи "Знаме
на мира", културната ни
дипломация покорява нови
хоризонти, свързани с
творчески изяви на све-
товни имена на музиката,
киното, литературата,
изобразителното изкуство
в България. Това е и
период на визити на ниво
министър на културата в
редица водещи европейс-
ки държави, които дават
основа на активен култу-
рен диалог.

Разбира се,
надгражда се и
културния ни обмен
със Съветския съюз.

В края на 80-те години
Захари Захариев се
включва активно в работа-
та на Общонародния
комитет за българо-съветс-
ка дружба. Тази авторитет-
на и масова организация е
общественият орган, който
отговаря за всестранните
връзки между България и
тогавашния СССР с него-
вите 15 републики, десетки
националности, с техните
културни традиции. Наис-
тина масова любовта на
българите към православ-
на и славянска Русия и
днес - след много години
масирана прозападна и
русофобска пропаганда -

остава крепка, тя е в
сърцата на 80 процента от
българите. Дейността на
Общонародния комитет,
тогава с почетен председа-
тел ветеранката на българ-
ската антифашистка съпро-
тива Цола Драгойчева и с
председател дългогодиш-
ния партиен и държавен
деец Начо Папазов, е
многостранна и ползотвор-
на, тя е част от народната
дипломация, важен еле-
мент от която са духовни-
те връзки. Именно в този
ресор в Комитета се труди
Захари Захариев. След
промените - през 1990
година - на него се пада
отговорността да оглави
Общонародния комитет в
търсенето на нови пътища
на българо-руското сътруд-
ничество, за адаптация
към новите условия -
разпад на тогавашния
Съветски съюз, разделяне-
то на България от традици-
онните ни връзки и умиш-
леното й тласкане от
външни сили към евро-
атлантическия вектор на
развитие и към дивия,
неолиберален капитали-
зъм. Като председател на
Федерация за приятелство
с народите на Русия и
ОНД Захариев работи
активно за запазване на
връзките с Русия и с
другите народи, които
поеха по пътя на незави-
симостта, но останаха част
от постъветското прост-
ранство.

Наред с тази широко-
обхватна дейност Захари
Захариев се отдава и на
активна обществено-
политическа работа. Той е
част от Движението за
радикална промяна в БСП,
член на Висшия (от 2005 г.
Национален) съвет на
партията и е един от
малцината, преизбиран
във всички състави на
този висш партиен орган.
Участник в Националната
кръгла маса,

Народен представител
от БСП в 36-ото
народно събрание,

в което ръководи Групата
за приятелство с Държав-
ната дума на Руската
федерация.

Издателите и
редакционните екипи
на ЗЕМЯ, "Русия днес-
Россия сегодня"
и "Китай днес"
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приложение 10. ÌÓÇÈÊÀ

Най-обичаното мецосопрано в света
Елина Гаранча с галаконцерт в НДК

Елина Гаранча,
признатата в цял свят
притежателка на
уникален тем-
бър и чувствен глас,
ще пее в зала 1 на
НДК на 23 септември.
Поканата идва от
Софийската филхар-
мония, а концерта на
красивото мецосопра-
но ще дирижира един
от най-обичаните
съвременни диригенти
Карел Марк Чичон.

За почитателите
на класическата
музика събитието с
участието на звезда
от ранга на Гаранча
е истински празник.
Неповторимото
мецосопрано идва у
нас в разцвета на
своята кариера. Само
преди няколко месеца
Елина откри сезона
на Метрополитън
опера с новата про-
дукция на "Самсон и
Далила", диригент
Яник Незе-Сеген.
Красивата визия,
изключителната
техника и искреност
на изпълненията й
осигуряват чести
гостувания във
Виенската щатсопера,
Берлинската щатсопе-
ра, Баварската опера
в Мюнхен, Карнеги
хол в Ню Йорк и
Уигмор хол в Лондон,
участия в различни
галавечери и фести-
вали във всички
точки на света.
Любими на публика-
та са съвместните
концерти с руското

сопрано Анна Нет-
ребко, с която в
момента са най-
популярните женски
оперни вокали в
света.

За концерта си в
София Елина Гаран-
ча е подготвила
любими оперни арии
на Верди, Пучини и
Чилеа, както и песни
на Гардел, Гасталдон
и други. Професио-
налният й глас на
певицата позволява
тя да изпълнява и
най-сложния реперто-
ар с лекота и изящес-
тво, излъчвайки
абсолютна женстве-
ност и оставяйки
публиката без дъх.

В света на операта
не е рядкост сцената
да събере двама души
и в живота, както се
случва с Елина
Гаранча и британския
диригент Карел
Мария Чичон, с
когото имат щастлив
брак и две дъщери.
Семейството продъл-
жава да концертира
заедно, както ще се
случи и на сцената
на Зала 1.

Гаранча е родена в
музикално семейство
в Рига, Латвия.
Учила е в Латвийска-
та музикална акаде-
мия, където е препо-
давала нейната
майка. Елина Гаран-
ча печели Междуна-
родния конкурс за
певци "Мириам
Хелин" през 1999 г.,
а две години по-

късно, става фина-
лист в престижния
BBC Cardiff Singer of
the World Competition.

Гаранча започва
професионалната си
кариера през 1999 г.,
като гостуващ артист
в Щатсопера Май-
нинген, където из-
пълнява много глав-
ни роли. След това тя
гостува често на
Франкфуртската
опера. За кратко
време Елина се
утвържава като една
от най-големите
оперни знаменитости
в света с участието си
в главните роли на
много престижни
оперни сцени и
изпълненията си с
най-добрите симфо-
нични оркестри. Тя
завладява сърцата на
публиката с красивия
си глас, интелигент-
ност, музициране и
въздействащи сценич-

ни превъплащения.
През септември

2005 г. Гарача под-
писва ексклузивен
договор с Deutsche
Grammophon (DG).
Нейният първи
самостоятелен звуко-
записен проект Aria
Cantilena е издаден
през март 2007 г., а
отзвукът от него е
изцяло положителен.
Албумите й също
печелят адмирациите
на критиката и почи-
тателите на оперното
изкуство. Последният
албум на Елина
Гаранча Revive беше
издаден в края на
2016 г. и единодушно
похвален от критика-
та: "вълнуващ диск, с
изобилие от разкошно
качество" (The Tele-
graph).

Последните новос-
ти около Елина
Гаранча включват
положителните отзи-

ните й участия в
галаконцерти и
рецитали е изпълне-
нието й във Вердие-
вия "Реквием" в Ла
Скала - Милано с
диригент Даниел
Баренбойм и с учас-
тието на Аня Харте-
рос, Йонас Кауфман,
Рене Папе, като
записът е издаден на
CD/DVD от Decca.

През май 2013 г.
Виенската щатсопера
удостоява Елина
Гаранча с почетната
титла "камерзинге-
рин", с която се
награждават изклю-
чителни оперни
гласове. Елина е един
от най-младите
носители на награда-
та, почетена заради
отдадеността й към
оперния театър,
нейните над 1040
изпълнения и 11
оперни роли на
неговата сцена от
дебюта й през 2003 г.

Понастоящем
Карел Марк Чичон е
главен диригент и
артистичен директор
на Филхармоничния
оркестър на Гран
Канария. В продълже-
ние на 6 години е
главен диригент на
Филхармоничния
оркестър на Дойче
радио. Британският
маестро е възпитаник
на Кралската музи-
кална академия и
Университета за
музика и изпълнител-
ски изкуства във
Виена.

"Постарайте се
да сте по местата
си точно в 20:00 ч.",
цигуларят е точен
като швейцарски
часовник. Оркестъ-
рът на Рийо изпъл-
нява композиции не
на кой да е, а на
сър Антъни Хоп-
кинс. Както е из-
вестно, Хопкинс
впечатлява всички
зрители не само в
"Мълчанието на
агнетата", но е
отличен пианист,
който композира.
На 8 юни кралят
на валса Андре
Рийо и неговият
оркестър "Йохан

Андре Рийо: Ние идваме
от Холандия и пак сме
по-навреме

ви след дебюта й в
ролята на принцеса
Еболи в "Дон Карлос"
на Националната
опера - Париж и
ролята й на Далила
във Виенската щатс-
опера в "Самсон и
Далила". Тя участва и
в продукцията на
Метрополитън опера
"Кавалерът на роза-
та", която се излъчи
на живо от Ню Йорк
в киносалоните по
цял свят.

Гаранча е носител
на много награди,
сред които "Певица
на годината" на
наградите МИДЕМ
за класическа музика
в Кан и "Певица на
годината" на прес-
тижните награди
ECHO Klassik (2007),
"Вокалист на година-
та" на специализира-
ното издание Musical
America през 2010 г.

Сред забележител-

Щраус" взривиха
препълнената зала
"Арена Армеец" на
концерта си, сви-
рейки близо 3 часа.

Хуморът e в
основата на концр-
тите, като публиката
и артистите не
престават да се
заливат от смях,
усмихват, танцуват
и гримасничат.
Нещо, което конт-
растира ярко с
величието и сериоз-
ността на редица от
класическите мело-
дии и арии. Точно
това е и тайната на
успеха на Рийо и
неговия оркестър

вече над
30 години на сцена-
та - те превръщат
класическата музика
в съвременен спек-
такъл, на който
да се забавляват
малки и големи с
валсове, филмова
музика. Рийо жевее
в замък, както се
полага на крал на
валса със семейст-
вото си. Запис от
валса, на Шостако-
вич се използва
като музикално
оформление на
филма на Стенли
Кубрик
"Широко отворени
очи".
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Кийра Найтли, която
е родена на 26 март
1985-а в Лондон в се-
мейството на театрални-
те дейци Шърман Мак-
доналд и Уил Найтли,
решава, че иска да е
актриса още на 3 годи-
ни. На 6 вече участва в
телевизионни сериали и
реклами. През тийней-
джърските си години
влиза в аматьорски
продукции по сценарий
на майка си и учителка-
та по драма в школото.
Кийра е толкова убедена
в кариерата си, че на-
пуска колежа "Ешър"
само година след като я
записват в него.

Кинодебютът й през
1995 г. е в романтичната
драма "Селска работа".
През 1999 г. Кийра се
мярка в "Междузвезди
войни: Епизод I". Първа-
та й главна роля е през
2001 г. в "Принцесата на
крадците", където е
дъщерята на Робин Худ.
През 2002 г. Найтли
успява да се докосне до

световната слава с учас-
тието си в спортната
комедия "Ритай като
Бекъм". Хонорарът й е
$ 40 милиона.

През 2003-та тя вече е
стабилен кадър на Холи-
вуд, включвайки се в
култовата поредица на
Дисни "Карибски пира-
ти". Кийра блести и в
две от продълженията -
през 2006 и 2007 г. От
2003-та всяка година я
гледаме в един от най-
известните коледни
филми на Европа -
"Наистина любов", къде-
то си партнира със своя
идол Ема Томпсън.
През 2005 г. играе в
"Гордост и предразсъдъ-
ци", зад камерата се
сближава с Рупър
Френд, но връзката не
издържа на професио-
налния стрес. За Елиза-
бет е номинирана за
"Златен глобус" и "Ос-
кар". През 2008-а списа-
ние "Форбс" обявява
Кийра за втората най-
добре платена актриса.

Дейвид Рубин e но-
вият президент на аме-
риканската Академия за
кинематографично из-
куство и наука, която
присъжда водещите
филмови отличия в све-
та - наградите "Oскар",
предаде AP.

Рубин e първият кас-
тинг режисьор, избран
на поста. Той наследя-
ва оператора Джон Бей-
ли, който изпълняваше
длъжността от август
2017 г.

Дейвид Рубин e кас-
тинг режисьор на над
100 продукции, сред ко-
ито "Английският паци-
ент", "Мъже в черно",
"Четири сватби и едно
погребение" и хитовата
поредица "Големите
малки лъжи" на телеви-
зия HВО.

Той поема поста в
момент, в който амери-
канската киноакадемия
продължава да полага
усилия за разнообразя-
ване на членството си
и повишаване на гле-
даемостта след рекордно
нисък зрителски инте-
рес към наградите
"Oскар" през последни-
те две години.

Мел Гибсън е роден на 3
януари 1956 година в Пий-
кскил, щата Ню Йорк,
САЩ. Актьорът е шестото
от 11 деца.

В дългата кариера на но-
сителя на "Оскар" има десет-
ки филмови продукции, в ко-
ито се изявява като актьор,
режисьор и продуцент. Сред
най-големите хитове с него-
во участие са "Лудият Макс",
"Смело сърце", поредицата
"Смъртоносно оръжие", "Те-
ория на конспирацията",
"Маверик", "Откуп", "Какво
искат жените", "Следите".

Но извън шеметната ка-
риера Мел Гибсън живее жи-
вот, изпълнен със скандали,
алкохолна зависимост, жени
и... девет деца. Най-малкото
дете на актьора е синът му
Ларс от 30 години по-млада-
та му приятелка Розалинд
Рос. Той се роди през 2017
година.

Гибсън има още осем де-
ца - дъщеря му Лусия от Ок-
сана Григориева, Робин от
гримьорката Хана, близнаци-
те Едуард и Крисчън, Уилям,
Луис и Томас.

Днес Гибсън със съжале-
ние си спомня за лошите
дни, през които е преминал
и как всички негови дегра-
диращи постъпки са става-
ли достояние на медиите.

Актьорът споделя, че до-
ри и след като станал трез-

Мел Гибсън - 9 деца, шеметна
кариера и спорна репутация

превъзходно както в екшъ-
ни и комедии, така и в дра-
ми. Получава международ-
на известност след изпъл-
нението на главната роля в
австралийския филм "Лудия
Макс", а три години по-къс-
но и в продължението "Лу-
дия Макс 2". Признанието,
което австралиецът Гибсън
получава в Америка, е мно-
го по-голямо от полученото
в собствената му страна.
Истината обаче е, че митът
за австралийския произход
е създаден и поддържан от
самия актьор. Защото Гиб-
сън всъщност е роден в Пик-
скил, щата Ню Йорк, САЩ,
но самият никога не е имал
нищо против да бъде смя-
тан за австралиец.

Причината да се премес-
тят в Австралия е в жела-
нието на бащата да пред-
пази своите синове от учас-
тие във войната във Виет-
нам. Така, ненавършил 12
години, Мел се оказва в
Сидни и скоро става авст-
ралийски гражданин.

Много по-късно той зая-
ви във връзка с участието
си във филма за Виетнам
"Бяхме войници" следното:
"Моят баща се е сражавал
за Америка по време на Вто-
рата световна война и може
би заради това никога не
одобряваше войната".

На самия Гибсън не се
налага да решава "да ходи
или да не ходи в армията".
Войната във Виетнам прик-
лючва, когато е 16-годишен
и въпросът отпада от само
себе си.

Кийра Найтли иска да е актриса
още на 3 години
Кийра Найтли иска да е актриса
още на 3 години

Наградите
„Оскар“ имат
нов шеф

веник, той непрекъснато бил
обвиняван, че злоупотребя-
ва с пиенето, което счита
за крайно несправедливо.
Особено след трудния път,

през който е преминал, за
да си върне достойнството.
Той e смятан за универса-
лен актьор, на когото се уда-
ват всякакви роли. Играе
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"Аз съединявам харак-
терните, често невидими
черти на един герой в едно
цяло и тогава той ни става
познат, вече някъде видян и
срещан", пише писателят
Михаил Зошченко.

Той е заслужил призна-
нието и уважението в
литературните кръгове и
любовта на многобройните
си читатели. Талантлив
писател сатирик, той оставя
много разкази, фейлетони,
повести, пиеси, сценарии за
киното. И все пак най-
много известност му донасят
разказите - кратки, ударни,
светещи от хумор, в който
силно проявява таланта си
като достоен последовател
на Гогол, Чехов, Салтиков-
Шчедрин.

Преди да се заеме с
литературна дейност, сменя
много професии, общува от
юношеските си години с
много хора, изучава ги и
се мъчи да разбере причи-
ните за несправедливостта
и жестокостта, царящи в
света.

Смехът на Михаил Зошченко
воюва с бюрокрацията

Емил Зола: В твореца има
двама души - поет и занаятчия

Писателят се учудва, че
хората хабят време и
енергия в борба с дребни
житейски неуредици. Той
показва в разказите си
такива хора отстрани, за да
се смеят над себе си, да се
разделят с миналото.

Неслучайно В. Шклов-
ски казва, че "Зошченко
пише за човека, който
живее във велико време, а
преди всичко е загрижен за
стотинки, канализация,
водопроводи. Човек от
боклука не може да види
гората". И в решението на
тази задача писателят
вижда мисията си.

Лично той е уверен, че
говори на народа си разби-
раемо и близко и изучава
точно този сочен и разгово-
рен език. Читателите на
разказите му вярват, че
това е свой човек, а случки-
те са на обичайни места -
трамваи, кафенета, бани,
магазини. Сюжетите му са
много прости и винаги
актуални.

Твърде навреме започва

Авторът на "Нана" и "Вертеп" се жени
за бившата приятелка на Пол Сезан.
Емил-Едуар Шарл Антоан Зола е роден
на 2 април 1840 г. в Париж, на улица
"Сен Жозеф" 10. Баща му Франсоа Зола,
е виден инженер-конструктор от далматин-
ски произход, роден във Венеция през 1795
г. Майка му Емилия, по баща Обер, е
родена във Венеция през 1820 г. Баща му
си отива от този свят, когато Зола е още
дете. Прекарва детството си в Екс ан Про-
ванс. Зола е романтичен младеж, който
чете и пише поезия. Като ученик се увли-
ча от поетите романтици Алфонс дьо Ла-
мартин, Виктор Юго, Алфред дьо Мюсе.

Емил Зола e основател на натурализма
и става световноизвестен като автор на ли-
тературните шедьоври "Терез Ракен", "Вер-
теп", "Пари", "Човекът звяр" и "Жерминал".

Зола се увлича и от живописта, става
близък с Едуард Мане, Писаро, Реноар,

да говори на висок глас за
жилищната криза, равноду-
шието на чиновниците,
бюрокрацията, с които се
сблъсква. Автор е на "Пад-
нал от луната", "Маймунски
работи", "Кучешки нюх",
"Щастие", "Аристократка",
"История на болестта",
"Светлините на големия
град". Творчеството му е
обагрено с остра ирония,
дълбоко демократично,
оригинално, поднася под
прожекторите образи,
станали известни като
"герои на Зошченко".

Оставя вечни афоризми
и прозрения:

"Животът е твърде
кратък, за да се устройваме
в него така окончателно и
сериозно."

"Ако жената е доброде-
телна, за това знае само тя.
Ако е порочна, всеки знае."

"Спи бързо. Твоята
възглавница трябва и на
друг."

"Любовта, колкото и да е
странно, е свързана с
огромни неприятности."

Любимецът на бедните
и клетниците Виктор Юго
никога не е бил нито бе-
ден, нито клетник.

Виктор Юго познава
вкуса на славата

Сисле. Мане успял да нарисува няколко
портрета на Зола, а Сезан дълги години е
негов близък приятел, помагат си и фи-
нансово, пишели си писма.

След публикуването на романа "Твор-
чество", в който Сезан разпознава себе
си в образа на художника Клод Лантие,
на дружбата е сложен кръст.

Любими мисли на писателя:
Ако накарате истината да замълчи и я

погребете дълбоко под земята, тя ще по-
никне, набрала такава експлозивна сила,
че ще помете всичко по пътя си.

В твореца има двама души - поет и
занаятчия. Един се ражда поет, а друг става
занаятчия.

Истината е в настъпление и нищо ня-
ма да я спре.

По мое мнение не може да твърдите,
че сте видели нещо, преди да сте го фо-
тографирали.

попречи на егото си да се
раздува, когато е толкова из-
вестен. Улицата, на която
живее, e преименувана на

ни на остров Гърнзи, къде-
то пише поезия и завърш-
ва по-голямата част от "Клет-
ниците". Той е толкова про-
чут там, че почитателите му
събират камъчета, на които
е стъпвал, за спомен.

На своите приеми Юго
изрежда пред гостите с как-
во превъзхожда Балзак, Ра-
син и всички други френс-
ки писатели. През 1881 г.
денят на 80-годишния му
юбилей е обявен за наци-
онален празник и се орга-
низират всенародни чества-
ния. Всички училищни на-
казания са премахнати, а
Юго седи пред дома си и
маха на шествието от бли-
зо 600 хиляди души, което
минава покрай входната му
врата.

от Юго около 6.5 милиона
лева до ден днешен остават
най-високата сума, която ня-
кога е плащана за литерату-
рен труд.

За късмет на издателя
инвестицията се изплаща.
"Клетниците" са толкова
дългоочаквани, че париж-
ките работници се нареж-
дат с колички пред книжар-
ниците, за да закупят но-
вите екземпляри, които
впоследствие препродават
на колегите си за допълни-
телна печалба. Вероятно не
това е имал предвид Юго,
когато си е представял ре-
шение на проблема с бед-
ността в града.

Писателят се наслажда-
ва се на славата
Трудно му е трудно да

При до-
говарянето
на хонорара
за "Клетни-
ците" Юго
се прочува с
изискването
си издателят
да му плати
повече, от-
колкото на
всеки друг
човек, писал
книга до мо-
мента. Биог-
рафът Дей-
вид Белос
твърди, че
получените

него. Юго
прекарв а
последните
години от
живота си
на булевард
" В и к т о р
Юго", а
писмата до
него са ад-
ресирани с
"До госпо-
дин Виктор,
на неговия
булевард ,
Париж".

П р е д и
това прекар-
ва 15 годи-Виктор Юго
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Мъж отива при кварталния и
се оплаква от жена си:

- Инспекторе, жена ми иска
да ме отрови.

- Как разбрахте?
- Ами видях я да сипва отрова

в яденето. Дори вкусът на хра-
ната се измени от това.

- Добре. Ще видя какво мога
да направя. Елате утре пак.

На следващият ден човекът от-
ново отива при кварталния. Квар-
талният седи зад бюрото, косата
му рошава, очите изцъклени, ръ-
цете му треперят….

- Инспекторе, аз таковата, де-
то вчера идвах...

- Да, говорих с жена ви по те-
лефона. Три часа си говорихме.
Три часа!!! Ще приемете ли един
съвет от мен?

- Ама, разбира се, имам ви
доверие…

- Човече, изяж отровата!

  

- Какво четеш?
- Стивън Хоукинг. За вселена-

та и точката на сингулярността!
- А каква е тази точка на син-

гулярността?
- Това е място, в което никак-

ви закони не действат.
- Че Хоукинг кога пък е идвал

в България?

  

Лекция за политика. Лекторът:
- Уважаеми слушатели, предс-

тавете си свинеферма. Обаче ко-
панките са само 5, а прасетата
20. Тези, които са на копанката,
лочат и мълчат. Останалите кви-
чат... Това е всичко, уважаеми
слушатели, което трябва да зна-
ете за политиката...

  

Женски размисли...
- Имам мъж - имам куп проб-

леми. Нямам мъж - имам един
проблем - НЯМАМ МЪЖ!

  

Кавалер пита дамата, с която
току-що се е запознал:

- На колко години сте?
- Няма да ви кажа направо, са-

мо ще ви намекна - кокетничи тя.
- Дъщеря ми е в детската гра-

дина.
- Браво! Сигурно е директор-

ка там?

  

Дете пита майка си:
- Мамо, защо цар Соломон е

бил толкова мъдър?
- Защото е имал 300 жени и

всяка една от тях му е давала
съвети…

Анекдоти

Христо СМИРНЕНСКИ

Вие имате понятие от благотворителност, нали й Естествено! Вие виждате
всеки ден на всеки ъгъл афиш: "Група младежи", "Дружество еди-кое си", "Група
еди-коя си", "Забава от ученички" и пр., и пр., с благотворителна цел. Днес за
Червения кръст, други път за сираците, трети път за фронта и т. н. Стените едвам
се виждат от афишите. И ако Червеният кръст получаваше само парите за обяв-
ленията и афишите, той би процъфтял. Ако войниците биха получили поне от едно
представление чистата печалба, те биха разбрали, че въпреки скъпотията бълга-
ринът не жали пари за… развлечения. Той отива на театро, макар че в къщи
жената му ще устройва после театра от друг род, той отива на концерт, макар че
и стомахът му изпълнява великолепни композиции от български композитори.

Както и да е… Да се даде благотворително представление, не е бозна каква
работа. Стига да имаш желание да помогнеш. Да речем, че сте намислили да
дадете в четвъртък или петък забава. Най-напред избирате рано разпоредителна
комисия, която да изработи програма и уреди всички въпроси. Най-напред трябват
афиши. Комисията отива в някоя печатница.

- Добър ден, господин Скубачев…
- О, заповядайте, заповядайте - вика радостно печатарят, който вижда да се

върти пред него една доста тлъстичка сумичка.
- Ние - почва комисията - решихме да дадем за в полза на Червения кръст…
- О, великолепно, славно, възхитително! Браво, браво! Така! Да се помогне на

милите герои, на легендарните, на храбрите наши братя, които… - Печатарят е
развълнуван от умиление и задъхващ се вече, не може да продължава на тази
тема разговора и затова почва: - Колко афиши, какви, за кога и пр. ще ви бъдат
нужни?

Комисията казва, но иска предварително да уреди въпроса и с цената им.
- Лесно, лесно, лесно е! - вика Скубачев. - Ще дадете 80-90 лв.
- Много скъпо! Вие знаете, че това е с благотворителна цел.
- Именно, именно. Аз иначе бих взел 200 лв. Но вие… Впрочем, отстъпвам на

78 лв. Понеже толкоз ще костуват мене. Аз не искам печалба. Никаква печалба!
Щом е за милите…

Въпросът с афишите е нареден. Ще му се съобщи дали в петък, или четвъртък
е датата на представлението, та да се приготвят афишите.

Сега трябва да се уреди друг важен въпрос - салонът. Естествено, този на
"Модерния" или "Одеон". Комисията е неспокойна. Тя крачи бързо, трескаво, мис-
лейки, че именно в този момент може би други да ангажирват салона и… Боже мой,
по-скоро! Горките войници и благотворители…

- Добър ден, господин директоре!
Господин директорът скача и се покланя до земята.
- Боже мой! Аз съм възхитен. Ох, ох, как тупа сърцето ми от радост! Ай, ай, ай!

Милите юнаци. Ох! Браво, господа! Много хубаво сте намислили! Възхитително!
Господин директорът от вълнение също не може да продължава и гледа по-

скоро да свърши.
- Тъй че аз не ви искам някаква облага за себе си! Но от 450 лв. салонът по-

доле не мога да го отстъпя, по простата причина, че ще губя. А пък ако всяка
вечер почна тъй да губя, то понятно ви е, аз, господа…

- Но моля ви се, туй е за Червения кръст.
- Именно! Аз съм най-големия патриот в България, но… Аз даже бих го отстъпил

безплатно, но…
Комисията разбира туй "но" и съобщава, че е съгласна.
И туй е свършено. Сега трябва да се купят някои знаменити артисти, понеже

тяхната групичка или тяхната гимназия, или каквото и да е не ще може тъй хубаво
да изнесе всичко, ако няма някои по-известни хора. За тази цел комисията се
отправя към господин Дивногласов, прочут български оперен певец. Господин пе-
вецът не може сега да ги приеме, но нека почакат 20-30 минути, докато се
обръсне. Комисията сяда. Господин Дивногласов пее в стаята си.

- Колко хубаво! - шепне комисията. - Не трябва да го изпускаме!
След 30 м. певецът, лъснат, влиза в салона, здрависва се най-вежливо с

всички и пристъпя към дело.
- Как сте се сетили пък за мене, скромния, неизвестния и пр., пр.
- А, напротив, г-н Дивногласов. Вие сте най-известният български артист. Вие…
- Моля, моля, без комплименти…
Както и да е, господин певецът е съгласен, но малко е неразположен, слаб.

Комисията се взира в биволското му телосложение, във вълчия му врат и си
подсмига.

- Както виждаме и ние, господине, това е тъй, но целта на представлението е
благотворителна.

- Как? (Това "как" вий, вярвам, сте го чували, господа читатели, много пъти и
знаете, че произнасящият непременно се хваща за челото, гледа някъде в небе-
сата и едвам се задържа на крака.) Как?… Защо не казвате! Боже! Творецо! Царю
на царете! (Господин артистът изпява последните думи. Комисията го гледа възхи-
тена.)

Въпреки неразположението си Дивногласов също е съгласен да изпълни дълга
към Родината - майка свята, - и то само за 150 лева.

- Да идем сега при някой хуморист или трагик - съвещава се комисията на
улицата. Добре. Отиват в къщата на някой от българските актьори-хумористи. Няма
го. Отиват при друг. Няма го. Най-после намират в бирарията един. Но той е с чаша
в ръка. Братовчед му си е дошел от фронта и той 200 лева да му дават, едва ли
ще мръдне.

- Ний ви даваме 250 лева, и при това целта…
- А да, да… целта! Аз забравих. Щом е тъй, съгласен съм… Тъй, тъй, отечеството!
Комисията отива при някой художник, който също само от любов към милите и

"легендарните" Крали Маркови и Аспарухови потомци е съгласен да вземе само
150 лв. за концертното си рисуване. И тъй нататък, и тъй нататък…

Представлението се дава. Приход значителен. Вие сте възхитени от делото си.
Изваждате "някой лев" за труда си, т. е. за чаша бира, и на другия ден правите
сметка. Вадите разхода и учудени се почесвате по тила. Чудно! Вие трябва да
занесете на Червения кръст 7 лв. и 25 стотинки. Словом: седем лева и двадесет
и пет стотинки.

  

- Като бяхте на море, защо
сте толкова бели?

- Одраха ни кожите.

  

Процесът на умиране започва
от момента, когато се появим на
този свят, но бракът определено
го ускорява.

  

Кога се е родила демокрация-
та?

Когато Бог завел Адам пред Ева
и казал:

- "Ха сега, избирай жена!"

  

- Здравей, Генчо! Как си?
- Жена ми ме напусна!
- Боже, вземи си някакъв ал-

кохол, да удавиш мъката...
- Няма да стане!
- Нямаш пари?!
- Пари има, мъка няма!

  

Китаец към българин:
- Вие колко милиона сте?
- Почти седем.
- Сигурно се знаете по физио-

номия?
- Не, но си знаем егнтата и

заплатите.

  

Поляк на очен тест трябва да
прочете:

C Z W I N O S T A C Z
- Можете ли да го разчетете

спокойно?
- Дали мога?! Та аз го позна-

вам човека...

  

Не мрънкайте... новият закон
за пенсиониране на 65 години да-
ва възможност да се чувствате
тийнейджъри до 50...

  

Върви лекция за вредата от
алкохола. Лекторът казва:

- Много жени напускат мъже-
те си, защото пият.

От задния ред пита мъж:
- Колко трябва да пием, за да

се случи това?

  

Семеен разговор преди лягане:
- Жена, ще спим ли или как-

во?
- Най-напред "или какво", а

после и ще спим...

  

Днес шефът толкова дълго ви-
ка по мен, че накрая неволно въз-
кликнах:

- Да, скъпа!

Благотворителност
Анатолий

СТАНКУЛОВ



СЪБОТНИК
14. . . . . ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏприложение

ЗЕМЯ 16 август 2019

23-годишният актьор
трябва да се превъплъти в
кожата на току-що короня-
сания Хенри V. Любопит-
ното в случая е, че той е с
четири години по-млад от
Хенри, когато владетелят
получава короната си.

За снимките на филма
се заговори още в начало-
то на миналата година, ко-
гато стана ясно, че имен-
но Шаламе ще изиграе
престижната роля. Актьо-
рът от френско-американ-
ски произход е едно от най-

големите млади дарования
в киното. Талантът му оце-
ни и киноакадемията в
САЩ - Шаламе бе номи-
ниран за "Оскар" заради
участието си в "Призови
ме с твоето име".

Самата продукция "Кра-
лят" е изградена върху пи-
есите на Шекспир "Хенри
IV" и "Хенри V".

С режисурата се е заел
Дейвид Мишод. Младият
Шаламе показва бъдещия
владетел в един от най-
трудните моменти в живо-

"Всичко в живота е
въпрос на нюанси", пише
големият писател. Френс-
кият класик натуралист
Анри Рьоне Албер Ги дьо
Мопасан е роден на 5
август.

"Познавам силни хора,
които са ридаели безутеш-
но. И слаби, които носят
кръста си. Не отсъждайте
за нещо, в което не сте
сигурни. Не обещавайте,
ако сте решили да излъ-
жете. Не проверявайте,
когато вече сте се довери-
ли. И не подарявайте
нещо, планирайки да си
го вземете обратно."

Освен бохем, Ги дьо
Мопасан е потомствен
аристократ - твърди се, че
е роден в замък в Нор-
мандия, а предците му
идват от стар лотарингски
род. Майката на Мопасан
била изтънчена дама и
напуснала съпруга си,
защото често й изневеря-
вал. Своя непримирим
нрав тя предала на сино-
вете си Ерве и Анри, а
вторият, преди да стане
прочут писател, изгонили
от семинарията, която по
никакъв начин не съответ-
ствала на страстната му
натура.

Темите за лудостта и
самоубийството често
занимавали ума на творе-
ца, който се славел като
добър любовник и запален
пътешественик. Мопасан
завършва средно образо-
вание в най-реномирания
лицей на Руан, после учи
право в Сорбоната, запис-
ва се доброволец в армия-
та по време на Френско-
Пруската война, работи
като чиновник в две
министерства, занимава
се с журналистика.

Съзвездие от ярки
личности формира средата
му -Флобер, Зола, Турге-
нев. Заобиколен е от
красиви жени и подобаващ
за времето си лукс, прите-
жава къща в Кан и дори
яхта, която кръщава на

та му - когато разбира, че
ще бъде коронясан за крал.

Междувременно мания-
та по Шаламе набира ско-
рост. Преди време в инс-
таграм се появи профил, в
който се появяваха карти-
ни на известни художници,
но с лицето на младия ак-
тьор. "Тимъти Шаламе
вдъхновява художниците
още от времето на Леонар-
до да Винчи", се обяснява
в профила му, който бързо
натрупа голяма популяр-
ност.

своя шедьовър "Бел Ами".
Жизненият път на Мопа-
сан приключва рано - той
умира едва 42-годишен, в
частен приют близо до
Париж, но оставя значите-
лен обем литература -
около 300 разказа, шест
романа, три пътеписа,
един сборник с поезия.

Днес липсват творци от
висок ранг, които да
надживеят слабостите,
болестите, върховете и
спадовете в своя живот с
такъв замах, че накрая
честно да кажат за себе си
- "Влязох в литературата
като метеор, ще изляза
като мълния."

"Думите имат душа.
Повечето от читателите,
дори от писателите, искат
от тях само смисъл. А
трябва да се открие тази
душа, която се явява при
съприкосновението с други

Безграничната Туве Янсон

думи, която разцъфва и
грее в някои книги с
непозната, трудна за
изтръгване светлина. В
езиковите съчетания,
употребени от някои
писатели, има цял поети-
чен свят, който светските
хора вече нито забелязват,
нито проумяват. Когато
им се спомене за това, те
се обиждат, философстват,
спорят, отричат, карат се и
искат да им го покажем.
Безполезно е да се опит-
ва. Те не усещат и затова
никога няма да разберат.
Образовани, умни хора,
дори писатели, също се
учудват, когато им се
говори за тази тайна,
която не познават. Усмих-
ват се и свиват рамене.
Впрочем какво от това? Те
са невежи. Все едно да
говориш за музика с хора,
лишени от слух."

105 години от рождението на писателката
"Обичам границите - казва Туве Янсон. - "Август е границата

между лятото и есента - това е най-красивият месец, който
знам." На 9 август станаха 105 години от деня, в който се е
родила.

Финландката пише и рисува едновременно, в кръвта й е,
защото е родена в артистично семейство - бащата на Туве
Янсон е скулптор, майка й художник-илюстратор на комикси.
Двамата са сред малцината шведско говорещи във Финландия,
затова муминтроловете, героите с които Туве Янсон става из-
вестна, проговарят първо на шведски.

Дундестите, бели създания, с малки уши и големи глави,
сякаш направени от преспи сняг, имат свой живот в къща в
Муминската долина - символично убежище срещу заглъхващия
ужас на Втората световна война. Туве Янсон ги измисля именно
през 1945 г., като и до днес мумините се открояват в пейзажа
на скандинавската литература.

Далеч от врявата на деня, Янсон си купува малък остров в
Балтийско море, близо до Финландия. Там прекарва и най-хуба-
вите си години със своята любов Туулики Пиетила - графичен
дизайнер и прототип на Тоо Тики от книгата "Омагьосана зима". В
края на 90-те Туве прехвърля острова на държавата с условието
къщата й да стане музей.

Тимъти Шаламе
впечатлява като Хенри V

Роден е на 21 юли 1951 г. в
Чикаго, Илинойс.

Носител е на "Оскар" за най-
добра поддържаща мъжка роля
за участието си във филма "Доб-
рият Уил Хънтинг", на две награ-
ди "Еми", шест награди "Златен
глобус" и четири награди "Гра-
ми". Той е на 13-о място в спи-
съка на "100-те най-големи ко-
мици за всички времена". Макар
да си отиде от света, неговата
кино личност вълнува още зри-
телите.

Започва кариера си от една
църква. За малко, някъде през
1974 г., е бил мим в Сентръл
парк. Любимият му образ за ими-
тиране е бил този на Джак Ни-
кълсън.

Харесвал е още да влиза в

Робин Уилямс - един от
големите комици на света

образите на Кристофър Уокън, Ал
Пачино, Арнолд Шварценегер, Кийт
Ричардс. Обичал е видеоигрите.
Много често са го питали дали е
кръстил дъщеря си Зелда на по-
пулярната видеоигра "Легендата
за Зелда".

Когато получава "Оскар", заб-
равя да благодари на майка си
в речта си на церемонията, тол-
кова е притеснен.

Докато е в училище, съуче-
ниците му са гласували за това,
че има най-голяма вероятност
"той да НЕ успее", но са го про-
възгласили и за "най-смешния"
си съученик. Много е обичал ку-
четата. Обожавал е колоездене-
то и е бил приятел с Ланс Армс-
тронг. Дебютната му роля в ки-
ното е като Попай моряка.

169 години от рождението
на Мопасан
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Авторката на све-
товния бестселър
"Красиви момичета"
Карин Слотър се зав-
ръща с майсторски
композиран и спиращ
дъха психотрилър, из-
пълнен с драматични
обрати. "Добрата дъ-
щеря" излезе на 9 ав-
густ с клеймото на из-
дателство "Колибри".

Спокойният живот
на тийнейджърките
Шарлот и Саманта
Куин в малък град е
съсипан от брутално
нападение над дома
им, при което майка
им умира. Баща им,
известен сред съграж-
даните си адвокат, е
покрусен. Семейство-
то е непоправимо бе-
лязано от ужаса и
тайните на въпросна-
та нощ.

Двайсет и осем
години по-късно
Шарлот е тръгнала по стъпките на баща
си и също е станала адвокат - съвърше-
ната дъщеря. Но ето че Пайквил отново е
сцена на насилие и разигралата се траге-
дия потриса целия град, а Шарлот за по-

Постройката на брега на
езерото Лаго Маджоре е на
площ от 1400 кв. м, в него
има 20 стаи и 12 бани. Най-
ценното нещо в шикозната
вила обаче са автографите
на такива знаменитости от
литературния свят като
Жорж Сименон, Реймънд
Чандлър и Томас Ман. Под-
писите им стоят над ками-
ната от времената, когато са
гостували на фамилия Мон-
дадори - потомствени собст-
веници на издателския биз-
нес в Италия.

Преди няколко години
част от издателството пре-
мина в ръцете на Силвио
Берлускони. Това предизви-
ка недоволството на много
писатели, като живият по
онова време Умберто Еко об-
вини "Мондадори" в моно-
пол на пазара и убиване на
малките издателства.

Компанията е основана
в началото на миналия век
от 19-годишния Арнолдо
Мондадори. Тя тръгва като
малка издателска къща, но
оцелява през войните, раз-

Карин Слотър се завръща с майсторски композирания
и спиращ дъха психотрилър „Добрата дъщеря“

Донатела Версаче купи литературно имение

реден път преживява
кошмар. Тя не само е
непосредствен свиде-
тел на убийството, но
случаят отприщва у
нея спомени, които
напразно се е опит-
вала да заглуши. За-
щото шокиращата ис-
тина за престъплени-
ето, разрушило се-
мейството й преди
толкова години, ня-
ма да остане завина-
ги погребана...

Карин Слотър е
една от най-популяр-
ните и ценени автор-
ки на трилъри в све-
та, приветствана от
имена като Майкъл
Конъли и Джилиан
Флин. Има две ус-
пешни поредици -
"Грант Каунти" и
"Уил Трент", както и
шест самостоятелни
романа.

 Книгите й съчета-
ват готика и черно криминале, преведени
са на 36 езика в тираж над 35 милиона
екземпляра. През 2015 г. романът "Кра-
сиви момичета" е обявен от "Амазон" за
"книга на месеца".

Как възникват заглавията
на известни романи

раства се и отдавна е надх-
върлила границите на Ита-
лия. Мондадори сключват
сделки с Уолт Дисни, изда-
ват седмичника "Еспресо",
всекидневника "Република" и

някои областни вестници,
купуват правата на хитови
автори от целия свят и въп-
реки съдебните битки успеш-
ната марка отдавна работи
сама за себе си.

Заглавието и корицата на
една литературна творба са
първото нещо, което грабва
нашето внимание, защото се
явяват един вид обещание
за съдържанието вътре.

Историята познава загла-
вия, които до такава степен
са влезли в колективното съз-
нание на обществото, че са
заживели собствен живот ка-
то фразеологизми. Изрази
като "Параграф 22", "Моби
Дик" и Оруеловата "1984" се
използват дори от хора, кои-
то не са чели самите книги.

Габриел Гарсия Маркес и
"Любов по време на холера"
- зад заглавието не стои ни-
що друго освен хитра игра
на думи. На испански език
"colera" означава както бо-
лестта "холера", така и "гняв".
На древногръцки "холера" е
словосъчетание на думите
khole - жлъчка, и rheo - тека.
Древноримският лекар Елий
Гален е вярвал, че темпера-
ментът на личността е свър-
зан с четирите "човешки теч-
ности". Но какво общо има
любовта? Всъщност любов-
та, холерата и гневът са вза-
имосвързани в сюжета на ро-
мана - симптомите на болест-

та са сравнени с първите
признаци на влюбването.
Нещо повече, нека не забра-
вяме, че именно любовта по-
ражда гнева на Флорентино
Ариса към съперника му док-
тор Хувенал Урбино.

Джоузеф Хелър и просло-
вутият "Параграф 22", нав-
лязъл във всекидневната реч
като синоним на житейски
парадокс, е можел да бъде
"Параграф 18". Това е работ-
ното заглавие на романа на
Джоузеф Хелър, останало
непроменено през целия пе-
риод по написването на твор-
бата от 1953 до 1961 г.

Точно преди издаването
на "Параграф 18" обаче на
пазара излиза романът "Mila
18" от Леон Юрис.

Издателите на Хелър ре-
шават, че две книги с "18" в
заглавието са много и искат
промяна. Хелър споделя в ин-
тервю: "Винаги съм мислел,
че 18 е единственото подхо-
дящо число". Така започва
дълъг период на нумероло-
гична агония, като числата
11 и 14 са последователно об-
мислени и отхвърлени. Ро-
бърт Готлеб предлага като ва-
риант числото 22.

Кои са най-богатите писатели според „Форбс“
Джеймс Патерсън за десети пъти огла-

ви класацията със заработените 86 милио-
на долара. Джоан Роулинг и Стивън Кинг
също не отстъпват.

Патерсън за период от 12 месеца е зара-
ботил 86 милиона долара, а от книгите му
в САЩ са се продали 4,8 милиона екземп-
ляра.

Джоан Роулинг е заработила 54 милио-
на долара. Миналата година тя зае първо
място в класацията с 95 милиона долара.
За една година от книгите й в Америка са
продадени 2,9 милиона екземпляра. Писа-
телката е получила постъпления от увесе-

лителния тематичен парк, посветен на ге-
роя й Хари Потър. Стивън Кинг остава на
трето място със заработени 27 милиона до-
лара. За година са били продадени 2,7 ми-
лиона негови книги. На четвърто място се
подрежда Джон Гришам с 21 милиона до-
лара, на пето място са Дан Браун и Джеф
Кини с по 18,5 милиона долара. Следват
Майкъл Улф заради скандалната книга за
Тръмп "Огън и ярост" - 13 милиона дола-
ра, Нора Робъртс и Даниел Стил с по 12
милиона долара и накрая Рик Риърдън и
Ерика Ленард Джеймс с по 10,5 милиона
долара.

Джоан
Роулинг
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Режисьор на култовата
лента е Владимир Мен-
шов, а филмът му е най-
търсен на канала "Мос-
филм" в YouTube, с повече
от 20 милиона гледания.
Второ и трето място
заемат комедията на
Леонид Гайдай "Иван
Василевич сменя професи-
ята си" и "Операция "Ы"
и други приключения на
Шурик", събрали повече
от 18 милиона гледания
всеки. В рейтинга влизат
също "Диамантената
ръка", "Белият тигър",
"Служебен роман", телеви-
зионната версия на фил-
ма "Решение за ликвида-
ция", "Джентълмени с
късмет".

Световноизвестен е и
филмът на Меншов "Мос-
ква не вярва на сълзи"
(1979), удостоен с награда-
та "Оскар" на Американс-

Филмът „Любов и гълъби“ е най-гледаният
на канала „Мосфилм“

ката академия за кинема-
тографично изкуство.

Римейкът на "Цар Лъв"
на "Дисни" изпревари
"Замръзналото кралство"
по приходи и стана най-
касовата анимация на
всички времена.

Фотореалистичната
версия на "Цар Лъв"
излезе на екран през юли
тази година. През уикенда
приходите от римейка в
международния бокс-офис
са надхвърлили 1,3 мили-
арда долара.

"Замръзналото кралст-
во" държеше първенството
сред анимациите с глобал-
ни постъпления в размер
на 1,2 милиарда долара.

Досегашната най-
касова анимация "Замръз-
налото кралство" излезе на
екран през 2013 г. Продъл-
жението й ще тръгне по
кината на 22 ноември.

Брад Пит, макар и
култов актьор също съ-
жалява за пропуснати
възможности в киното

Той е искал да се сни-
ма в скандалния "Послед-
но танго в Париж" през
1972 г. на режисьора
Бернардо Бертолучи.
"Веднага си спомням за
този филм, когато става
дума за пропуснати въз-
можности. Не зная как
ме характеризира това,
но съжалявам винаги",
каза той пред канал
Heatworld.

Това споделя в интер-
вю с Марго Роби по слу-

Какво пропусна да играе Брад Пит

43-годишната актриса
публикува снимка в Инстаг-
рам, за да разкрие, че очак-
ва третото си дете. Със съп-
руга й Пол У. С. Андерсън
имат вече две деца - Евър,
на 11, и Дашиел, на чети-
ри години. Йовович съоб-
щи на феновете си, че очак-
ва момиче. На снимката се
вижда, че актрисата е в нап-
реднала бременност. Под
нея тя написа: "След като
разбрах, че съм бременна
преди 13 седмици, изпитах
смесени чувства, които ва-
рираха от пълна радост до
пълен ужас. Поради възраст-
та и загубата на последно-
то ми бебе не исках да се
привързвам. Това очевидно
не беше забавно и през пос-
ледните няколко месеца се-
мейството ми и аз живяхме
на тръни, в очакване на ре-
зултати от изследвания и
престои по лекарски каби-
нети. Слава богу, че всичко
е наред и разбрахме, че сме

Мила Йовович очаква трето дете

чай премиерата на фил-
ма "Имало едно време в
Холивуд". Роби заяви, че
не е чувала дори за та-
къв филм. "Трябва да го
гледаш", казва Пит, там
играе Брандо, това е те-
жък филм".

Истината е, че около
лентата "Последно танго
в Париж" се разразява
скандал през 2007 г. ко-
гато Мария Шнайдер
признава, че сцената с из-
насилването на нейната
героиня липсва в ориги-
налния сценарий. Марлон
Брандо измисля това на
снимачната площадка.

Дейвид Барбер е кралс-
ки преброител на лебеди-
те, който участва в ежегод-
ната церемония по преб-
рояване на птиците по
Темза. Дейвид заема тази
длъжност от 1993 г., но той
е професор по орнитоло-
гия във Факултета по зо-
ология в Оксфорд. Опис-
ването на лебедите се про-
вежда всяка година през
третата неделя на юли.
Всяка птица се преглежда
за болести, измерват се

Кралски преброител
на лебедите

били благословени с още ед-
но момиче! Както и да е,
пожелайте на мен и на мо-
ето бебе късмет! Изпращам
на всички много любов и
ще ви държа в течение". Ак-

трисата от "Заразно зло" се
занимава с градинарство,
храни се по-здравословно и
ходи на фитнес всеки ден,
защото не иска да посяга
към антидепресанти.

главата, дължината на
клюна, претегля се. Един
пораснал лебед тежи око-
ло 15 килограма, а раз-
махът на крилата е 2,3
метра.

В днешно време човек
може да плати за всичко,
за да намери услугата, ко-
ято му е необходима. Има
хора, които плащат, за да
им разхождат кучетата,
други търсят човек, който
да им сглоби новите ме-

бели.
В САЩ има една инте-

ресна нова професия - мо-
же да си наемеш някой, кой-
то да те прегръща. Услуга-
та се предлага за един час
и струва 60 долара. Сигур-
но не знаете, че има и гмур-
кач, който доставя пици.
Подводен хотел във Флорида
получава пиците си чрез дос-
тавчик, който е принуден да
се гмурка на 6.4 метра дъл-
бочина. Човек, наблюдаващ
изсъхването на боята - то-

ва е британец, прекарващ
времето си, следейки кол-
ко време е необходимо на
боята да изсъхне. Докато
боядисва парчета твърд
картон, той периодично ги
докосва, за да провери сме-
сицата.

Финландски хотел нае-
ма човек, който да прове-
ри колко удобни са легла-
та в него. Работникът е
спял във всяка една стая
и си е водил записки.
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В средата на миналия

век, през 30-те години,
Обществен комитет в село
Драганово, Горнооряховс-
ко, начело с учителя по
телесно възпитание Петър
Петров, се захваща да
издигне в центъра на
селото паметник на заги-
налите драгановчани в
Балканската и Първата
световна войнa.

Спомени за това съби-
тие остави Божана Петро-
ва, дъщеря на председате-
ля на обществения коми-
тет: "Беше лятото на 1937
г. Бях ученичка в прогим-
назията. Още не бях
ходила в София, а мечта-
та ми бе да посетя сто-
личния град. Имах обеща-
нието на родителите си,
че ще ме заведат там при
първия удобен случай.
Очаквах го с нетърпение.

Този летен ден, както
обикновено, татко излезе
да пазарува. Не се забави
много. Завърна се, зага-
дъчно усмихнат. Така се
усмихваше баща ми,
когато се готвеше да
съобщи нещо интересно.
Поговори малко с майка
ми и после дойде при
мене. Бродирах си на
сянка под сайванта.  Татко
подхвана:  "Утре замина-
вам за София да транс-
портирам фигурата за
паметника на площада.
Ще дойдеш с мене!"
Подскочих от радост и
хвърлих ръкоделието. Най-
после дългоочакваният
случай беше дошъл.
Отивам в София."

Баща и дъщеря пътува-
ли на другия ден през
нощта, за да са сутринта
в София. Нощното пътува-
не било изморително и
отегчително, но малката
пътничка дори не мигнала
от вълнение. От гарата
направо се озовали в
една къща с малък двор
пред нея, който й напра-
вил силно впечатление -

навсякъде били разхвър-
лени  парчета суха глина
и гипс, греди и дъски с
различни размери, стълби
- малки и големи. В центъ-
ра на двора Божанка
вижда нещо интересно -
грамадна бронзова фигура
на войник, застанал в
позата "на нож". От къща-
та излезли две млади
усмихнати жени, които

посрещнали дошлите
гости. След представянето
Божанка разбира, че това
са творците на паметника
- скулпторките Мара
Георгиеви и Васка Еману-
илова. Баща и дъщеря
заобикалят и разглеждат
бронзовата фигура. На
дъщерята е много инте-
ресно как  тези малки
жени са направили този
грамаден войник. На
въпроса "Знаеш ли кой е
този войник", зададен от
едната скулпторка, Божан-
ка казва, че не знае.
"Това е един драгановски
войник, загинал за Роди-
ната"-последвал отговор.

Тя помислила, че това
може да е нейният чичо
Христо, брат на баща й,
загинал във войната. А
това може да е някой
незнаен за нея. 130 драга-
новчани са оставили
костите си по бойните
полета. Докато тези мисли

Ние от Съюза на офице-
рите и сержантите от за-
паса и резерва - Балчик и
Историческия музей - Бал-
чик организирахме излож-
ба, за да поздравим свои-
те колеги от ВМС по повод
техния юбилей.

Откъде дойде идеята?
Та, нали толкова години,

повреме на Студената вой-
на работихме съвместно и
охранявахме границите на
Родината? Нали от въздуш-
ната база в Балчик изпъл-
нявахме задачи за воен-
номорския ни флот? Годи-
ни, години Като днес си
спомням времето, когато
със специално пригоден за
това самолет влачих конус
за стрелба по въздушна ми-
шена от корабите? Като
днес си спомням прелита-
щите снаряди край мен при
грешка на млад боец. Как-
ва по-голяма връзка може
да има между нас? Годи-
ни, години. Когато в Бълга-
рия имаше авиация, кога-
то в България имаше ВМС.

Сегашното поколение от
ВМС и от ВВС не е винов-
но за това.

За изложбата. Бе осъ-
ществена с усилията на
много от нас. И най-вече с

Èçëîæáà ïî ïîâîä 140 ãîäèíè ÂÌÑ â Áúëãàðèÿ

усилията на художника
Венцислав Марков, който
организира свои колеги от
Варна. Прекрасни платна
на морска  тематика. Не-
гова скулптура на кораб от
метал.

Имаше гости от: Герма-
ния, Русия, САЩ и Румъ-
ния с представители на
Лигата на моряците в Ман-

галия с нейните президент
и вицепрезидент Dl. Mir-
cea Barbu si Dl. Alexandru
Baciu.

Започнахме с "Велик е
нашият войник". Това съз-
даде атмосфера на уваже-
ние към нашата армия.

 Кулминация на програ-
мата бе изпълнението на
ученици от училище "Антим

Първи" - Балчик с класен
ръководител г-жа Пенка
Николова. Учениците, обле-
чени с моряшки фланелки,
под звуците на подбрана
музика рецитираха стихо-
ве за морето.

Капитан Първи ранг По-
пов от Областния съвет на
СОСЗР - Варна награди
всички художници с грамо-

ти и фланелки с емблема
на ВМС.

Доктор Мирча Барбу от
името на тяхната органи-
зация награди художници-
те с грамоти, а за Щаба на
ВМС предаде прекрасно
изработен плакет на морс-
ка тематика.

А сега най-трогващото за
деня бе: ръководството на
нашата организация реших-
ме на групата ученици да
дадем пари, за да се по-
черпят. Когато г-жа Апосто-
лова им предаде парите,
една ученичка каза:

- Госпожо, може ли да
задържим парите, че като
започне новата учебна го-
дина, с тях да почерпим це-
лия клас?

Това бе мнението и на
останалите ученици.

Каква по-голяма награ-
да за учебно-възпитателна-
та дейност на учителката,
училището? Каква по-голя-
ма награда за нашата ор-
ганизация за работата ни
с този клас?

Това, уважаеми колеги,
е следствие на работата на
семейство, училище, об-
щество.

Полковник от запаса
Иван АПОСТОЛОВ

минават през главата й,
едната скулпторка  изчез-
ва някъде и след малко се
появява с фотограф.
Решили да направят
снимка на своето творе-
ние, преди да замине на
местоназначението си. До
грамадния войник поста-
вили нея - малката драга-
новчанка. Снимка за
спомен, която тя пази и
до днес в ученическия си
албум.

Войникът отпътувал за
Драганово, натоварен на
камион, а тя с баща си се
върнали с влака. Още
щом пристигнали вкъщи,
Божанка изтичала на
улицата да се похвали на
децата в махалата, че е
била в София, и най-
важното, че първа е
видяла бронзовия войник
за новия паметник. Тя
признава, че такива са
били нейните детски
вълнения тогава. Замина-
ва на ваканция при баба
си във В. Търново, а
когато се връща, паметни-
кът бил готов. "Издигаше
се гордо насред площада".

 Години по-късно, като
студентка в София, отиш-
ла да потърси къщата,
където е бил изработен
войникът, но не открила
нищо. Бомбардировките
по време на войната в
този квартал са оставили
много разрушения, но
споменът за срещата й
със скулпторките  остава
незабравим.

Никола ЧОЛАКОВ,

Горна Оряховица
 Божанка Петрова

до войника
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Известната френска
актриса Изабел Юпер
заяви, че би била щастли-
ва да се снима във фил-
ми на руски режисьори,
тъй като уважава съвре-
менното руско кино.
"Отраснала съм с класи-
чески кинотворби като
"Летят жерави", с лентите
на Тарковски и съм убе-
дена, че руското кино
заслужава внимание",
заяви актрисата.

Тя разказа за възхище-
нието си от филмите на
Андрей Звягинцев, преда-
ва ТАСС.

"Заслужава внимание и
последната работа на
Кантемир Благов, това за
мен е едно много интерес-
но име", коментира френс-
ката екранна звезда.

Юпер обърна особено
внимание и на филма на
Кирил Серебренников
"Лято", който според нея
е изключително интерес-
на кинотворба. Изабел
Юпер на 8 и 10 септемв-
ри ще представи в два

Íîñèòåëèòå íà "Ãðàìè" Äæîí Ñêîôèéëä è Äæîí Êëèúðè
ùå ñâèðÿò â Ïëîâäèâ

Двама носители на "Гра-
ми" - Джон Скофийлд и
Джон Клиъри, са сред
звездите на джаз феста от
31 октомври - 2 ноември в
дома на културата "Борис
Христов".

Хедлайнерите ще изля-
зат заедно на сцената на
1 ноември. Легендарният
китарист Джон Скофийлд
и един от най-интересни-
те певци и пианисти в ис-
торията на съвременния
блус. С Джон Клиъри са
дългогодишни приятели.
Започват да свирят заед-
но през 2008 г., а от 2015 г.
са първите им концерти ка-
то дует. Тази година те пра-
вят турне в Европа и САЩ.

Вечерта ще открие аме-
риканският китарист и ком-

"×åêïîéíò".íà Æàí
Êðèñòîô Ðþôåí
ðàçêàçâà çà Áîñíà

На български език излиза
книгата на Жан-Кристоф Рю-
фен "Чекпойнт", изд. "Пара-
докс". Авторът, който е съос-
новател на хуманитарната ор-
ганизация "Лекари без грани-
ци", ни пренася в зимата на
1995 г. В романа малък кон-
вой с хуманитарна помощ се
движи от Франция към Какан,
в разкъсваната от война Бос-
на и Херцеговина. В охраня-
ваните от сини каски рудни-
ци край града са намерили
убежище няколкостотин бе-
гълци от войната, застраше-
ни да станат жертви на етни-
ческо прочистване.

С войната в Босна авто-
рът поставя универсални въп-
роси - първо от гледната си
точка на лекар. Избрал e кон-
фликта в Босна, за да лиши
разказа си от всякакъва ази-
атска или африканска екзо-
тика. Да покаже, че пробле-
мите на войната и на нейни-
те последствия, на жертвите,
са много по-близко до Евро-
па. Те са в самата Европа, в
нейния епицентър. Авторът
поставя ключови въпроси, ко-
ито един роман му дава въз-
можността да каже. Нещо, ко-
ето една публична личност не
би могла да каже в официа-
лен текст или официално
изявление. ç

Пласидо Доминго ще пее
в Залцбург
Обвиненията в сексу-
ален тормоз срещу
оперната звезда
Пласидо Доминго не
са причина неговият
гастрол на фестивала
в Залцбург да бъде
отменен. Организато-
рите на феста игно-
рираха обвиненията,
за разлика от техни
колеги в САЩ, които
отмениха концерти
на Доминго след
скандала.

Пенелопе Круз покори
Лондон
45-годишната краса-
вица Круз ce появи
за британската пре-
миера на филма
"Болка и величие", c
който бе открито
Четвъртото издание
на летния филмов
фестивал в Съмърсет
Хаус. На специалната
галавечер към нея ce
присъединиха режи-
сьорът Педро Алмодо-
вар и звездата в
главната роля -
Антонио Бандерас.
През август испаное-
зичната драма ще
покори Европа, a
през cептември ще
дебютира и в CАЩ. У
нас премиерата на
"Болка и величие" e
насрочена за 6
декември.

:

Íàêðàòêî

Æåíàòà êîòêà Õîëè Áåðè îáè÷à êó÷åòàХоли Мария Бери е аме-
риканска киноактриса, роде-
на в Кливланд, Охайо, на 14
август 1966 г. прекръстват я
на Холи Мария Бери още ко-
гато навършва 5 години.

До 2013 г. тя е единстве-
ната афроамериканска акт-
риса, спечелила "Оскар" за
главна роля. Получава го за
участието си в "Балът на чу-
довището" през 2002 г.

Преди да стартира холи-
вудската си кариера, Холи
често участва в конкурси за
красота и дори става първа
подгласничка на конкурса
"Мис САЩ" през 1986 г. Бери
е получила 12,5 милиона до-
лара за главната роля в "Же-
ната котка", който има бю-

Èçàáåë Þïåð èñêà äà ñå
ñíèìà ñ ðóñêè ðåæèñüîðè

джет 100 милиона долара.
Появи се в продуцирания от
Опра Уинфри филм "Очите
им видяха Бога".

Младата Бери получава
роля на наркоманка в
"Треска от джунглата". За
да влезе в образа общува
известно време с истинс-
ки наркомани. Изпълнява
чудесно ролята на Вивиан,
като впечатлява режисьо-
ра Спайк Ли със старание-
то си. Отглежда децата си
сама. На 14 август актри-
сата стана на 53. Обича
цветята и особено жълтите
слънчогледи. ç

руски града моноспекта-
къла "Любовникът" по
едноименния роман на
Маргьорит Дюрас.

Пиесата е поставена
на френски език с руски

субтитри. "Любовникът",
най-известното произве-
дение на Дюрас, бе
сътворено през 1984 г. В
него се разказва за
любовта на дъщеря на

френски колонисти в
Индокитай с местен мъж.
По повестта, удостоена с
наградата "Гонкур", беше
заснет и известният филм
на Жан-Жак Ано. ç

позитор Кърт Розенуинкъл,
признат за един от най-вли-
ятелните и оригинални
джаз музиканти. Той има 11
албума, работил е с Ерик
Клептън, Гари Бъртън, Джо
Хендерсън, Брад Мелдау.

Началото на джаз фес-
та ще поставят две дами.
Откриването ще направи
ексцентричната Мария Жо-
ао, заедно с нейния дъл-
гогодишен музикален пар-
тньор - пианиста Марио
Лажиня. Леко театрална,
Жоао добива широка из-
вестност със своите вокал-
ни възможности, чрез ко-
ито често вплита фолклор,
авангард и електронна му-
зика. Има 23 албума и сът-
рудничество с музиканти
като Аки Такасе, Боби Мак-

ферин, Дейвид Линкс.
Вторият концерт на 31

октомври е на бас кита-
ристката, контрабасистка
и композиторка Линда Мей
Хан О. Родена в Малайзия,

но израснала в Австралия,
в момента тя живее и ра-
боти в Ню Йорк. През пос-
ледните 10 години е сред
най-търсените басисти на
своето поколение. ç
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Най-голям процент
корупция в Северна Маке-
дония има в съдебната
система, пише в. "Вечер",
позовавайки се на данни
на Държавната комисия за
предотвратяване на коруп-
цията ДКСК, съобщени на
семинар с неправителстве-
ни организации.

Председателката на
ДКСК Биляна Ивановска
каза, че с неотдавнашните
изменения в закона граж-
даните, които сигнализи-
рат за корупция, са защи-
тени и тяхната анонимност
е гарантирана. Тя посочи,
че през последните някол-
ко месеца се е увеличил
броят на сигналите.  Спо-
ред неправителствените
организации обаче най-
голяма корупция има при
назначаване на работа, на
второ място са търговете
за обществени поръчки, а
на трето място - медиите.

Северна Македония
започна да поставя разяс-

Ñêîïèå íàðåäè
äà ñå ïðîìåíÿò
ðàçÿñíèòåëíèòå
íàäïèñè íà
ïàìåòíèöèòå

"Âå÷åð": Íàé-ãîëÿìàòà êîðóïöèÿ â
Ìàêåäîíèÿ å â ñúäåáíàòà ñèñòåìà

Испания
е предложила да приеме
някои от общо близо 150
мигранти на спасителния
кораб "Проактива Оупън
армс", на който не бе
разрешено да хвърли котва
до италианските брегове,
съобщи италианското
правителство. По-рано вчера
корабът се е намирал в
италиански териториални
води. За съдбата на пътници-
те му нямаше яснота,
откакто бяха спасени в
Средиземно море в началото
на август.
Италианският вътрешен
министър Матео Салвини от
крайната десница не им
позволи да слязат на
сушата, което провокира
последната поредица от
спорове за имиграцията
между европейските
правителства, откакто той
затегна режима за прием на
мигранти след встъпването
си в длъжност през юни
2018 г.

Село Колнбург
в Долна Бавария удари
право в целта като изтъкна,
че 45-годишната му кметица
е неомъжена, в опит да
привлече семеен лекар в
малкото населено място.
"Ефектът на това малко
уточнение наистина бе
изключително изненадващ",

каза кметицата Йозефа
Шмид пред ДПА и добави:
"Наистина не разчитахме на
това и затова сме малко
изумени". Селото с под 2800
жители, на 140 км североиз-
точно от Мюнхен, помести
обява в медицинско
списание, че се търси
общопрактикуващ лекар, с
уточнението, че "кметицата
все още е неомъжена".
Шмид каза, че няколко
лекари са се обадили и
между тях е имало някои
заинтересувани не толкова
от работата, а от неомъже-
ната кметица. "И досега не
мога да си го обясня", каза
Шмид.

Огромен
соленоводен крокодил
издърпа от лодка и уби 10-
годишно момче на филипин-
ския о. Балабак. Детето
плавало в лодката заедно
със своите братя и сестри,
когато било нападнато от
морския хищник. Крокодилът
сграбчил в челюстите си
момчето и го завлякъл под
водата. Бащата напразно се
опитал да го открие, но така
и не намерил тялото на сина
си. По-късно благодарение
на местен рибар останките
на пострадалото дете били
разпознати в едно от
мангровите блата.  "От 2015-
а не е минавала нито една
година, без да имаме
нападение на крокодил",
сподели Йович Пабело,
представител на правителст-
вения съвет, отговорен за
опазването на околната
среда в островната група
Палаван, към която принад-
лежи и о. Балабак. Солено-
водният крокодил е смятан
за един от най-едрите
хищници на планетата,
достигащ до 7 м дължина и
тегло до 2 т.

Íàêðàòêî

:

Френският президент Еманю-
ел Макрон се ръкува с

ветеран на церемония по
случай 75 години от дебарки-

рането в Прованс на 15
август 1944 г. в националното
гробище в Булурис, където са

погребани 464 войници от
Първа френска армия.

Макрон призова кметовете на
Франция по случай 75-

годишнината от дебаркиране-
то да почетат паметта на

африканските военнослужещи
с кръщаване на тяхно име на
улици и площади на френски

общини. Тази годишнина е
традиционен повод да се

почете приносът на войниците
от бившите френски колонии

за освобождаването на
Франция от нацистка окупа-

ция, най-вече тези от Африка.

99-ãîäèøåí èðëàíäåö ñå ñúñòåçàâàøå
íà ñâåòîâíî ïî òàíãî â Àðæåíòèíà

99- годишният ветеран от
войната Джеймс Макманъс
се включи в провеждащо-
то се в Буенос Айрес Све-
товно първенство по танго,
съобщава РИА Новости.

Дълголетникът пристиг-
нал на съревнованието в
аржентинската столица от
ирландския град Уотърфорд.
За да събере средства за
участието си, му помогна-
ла ирландската федерация
по танго.

Ветеранът се изяви с
професионалната танцьорка
Лусия Селва. Техният танц
предизвика истински фурор.

Организаторите на ме-
роприятието възнамеря-
ват да подадат заявка в
"Гинес" Макманъс да бъде
признат за рекордьор ка-
то най-възрастния участ-
ник в Световното първен-
ство по танго в история-
та.

Ирландският ветеран
започва да се увлича по
тангото на преклонна въз-
раст и не се разделя със
своето увлечение. Макма-
нъс танцува всяка неделя,
след което изпива с при-
ятели халба студена бира
в квартална кръчма. ç

Снимки Пресфото
БТА и Интернет

Започва отстраняването на Звездата от Вергина, която бе изобра-
зена върху първия флаг на Македония, но след това премахната.

Звездата ще бъде отстранена не само от символите на обществени
сгради и институции, но и от капаците на шахтите в столицата.

"Тангото ме прави щастлив", споделя Джеймс Макманъс, след като
танцува в бял костюм с Лусия Селва в Буенос Айрес "Освен това
танцът е отличен начин за общуване и за нови запознанства!",

доверява ветеранът от Втората световна война.

нителни надписи на памет-
ниците и да отстранява
Звездата от Вергина от
символите на държавни
институции и публични
места съгласно Преспанс-
кото споразумение с
Гърция, предаде МИА.

"В чест на Александър
Велики, историческа

фигура, която принадлежи
на античната елинистична
история и на световното
културно наследство. Тук е
представен като воин на
кон" - така ще пише вече
на паметника "Воин на
кон" на централния пло-
щад в Скопие. Подобни
текстове ще бъдат поста-

вени и на други паметници
на личности от древността,
които са поставени в
няколко града на страната.
Текстовете ще бъдат на
македонски, албански и
английски език.

Преспанското споразу-
мение, подписано на 17
юни 2018 г. и одобрено от
парламентите на двете
страни в началото на тази
година, постави условие
Северна Македония да се
откаже от всякакви пре-
тенции за връзки с култу-
рата на древна Македония
и нейните символи. ç
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Â õðàì â Òîêèî ñå ïî÷èòà ïàìåòòà è
íà 14 îñúäåíè âîåííîïðåñòúïíèöè

Новият японски импе-
ратор Нарухито изрази по
време на церемония
"дълбоки угризения" по
повод действията на
Япония през Втората
световна война, предаде
АФП.

Изявлението на Нару-
хито е във връзка с
годишнината от капитула-
цията на Япония във
втория световен военен
конфликт на 15 август 1945
г.

"Разсъждавайки върху
нашето минало и изпит-
вайки дълбоки угризения,
искрено желая ужасите на
войната никога да не се
повтарят", каза Нарухито
на възпоменателна цере-
мония в Токио.

Императорът изрази
съжалението си за голе-
мия брой жертви на
конфликта и за страдания-
та на техните семейства.

С думите си Нарухито

Èìïåðàòîð Íàðóõèòî èçðàçÿâà "óãðèçåíèÿ"
çà óæàñèòå ïðåç Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà

Бившият кмет на Техе-
ран Мохамад Али Наджа-
фи, който по-рано бе осъ-
ден на смърт за убийство-
то на съпругата си, няма
да бъде екзекутиран, пре-
даде АФП.

Причината е, че семейст-
вото на жертвата е решило
да му прости убийството, как-
вато възможност предвиж-
да иранското право.

67-годишният Наджафи
бе осъден на смърт на 30
юли за това, че е застре-
лял втората си съпруга
Митра Остад в иранската
столица на 28 май.

В Иран семействата на

Áèâøèÿò êìåò íà Òåõåðàí íÿìà äà áúäå
åêçåêóòèðàí çà óáèéñòâîòî íà æåíà ñè

Снимки Пресфото БТА и Интернет

убитите могат да искат на
убиеца да бъде наложено
смъртно наказание като
възмездие за извършено-
то престъпление.

Те обаче могат и да
простят на убиеца.

"Бог обича тези, които
правят добро. Баща ми,
майка ми и Махяр (синът
на Митра Остад) прощават
на Мохамад Али Наджафи"
след посредничество на
трети лица. "Радостни сме,
че постигнахме споразуме-
ние и не проляхме кръвта
на такъв уважаван човек",
написа в социалната мре-
жа Инстаграм братът на

Митра Остад и съпругът й Мохамад Али Наджафи са снимани
засмени един до друг, докато живееха щастливо, преди мъжът й да
я убие неочаквано. Блестящ математик и университетски препода-
вател, Наджафи бе икономически съветник на президента Хасан

Рохани и министър на образованието.

Около 100 000 жени от
селски райони по данни на
организаторите взеха учас-
тие в столицата на Брази-
лия в традиционното "Шес-
твие на маргаритките", кое-
то тази година се превър-
на в протест срещу прези-
дента Жаир Болсонаро,
предаде АФП.

Това шествие се провеж-
да на всеки 4 години в за-
щита на селяните и на пра-
вата на жените в тази сил-
но засегната от домашното
насилие страна.

Жените протестираха
срещу правителствената по-
литика за разширяване на
употребата на пестициди и

100 000 æåíè îò ñåëñêèòå ðàéîíè íà Áðàçèëèÿ
äåìîíñòðèðàò â "Øåñòâèå íà ìàðãàðèòêèòå"

ния за суверенитет на на-
рода, за освобождаване на
бившия президент Луиз
Инасио Лула да Силва и за
една Бразилия без насилие.

Лула, популярният бивш
ляв президент в периода
2003-2010 г., излежава при-
съда от 8 години и 10 месе-
ца затвор за корупция и
пране на пари.

Повечето демонстрант-
ки носеха виолетови дре-
хи, цветя и сламени шап-
ки като символичен цвят
на протестната проява.
Някои от тях осъдиха в из-
казвания "женомразието,
расизма и хомофобията"
на Болсонаро. ç

убитата Митра Остад.
Бившият кмет на Техе-

ран обаче остава в затво-
ра, защото бе осъден на 2
години затвор за незакон-
но притежание на огнест-
релно оръжие.

Все още не е ясно дали
Наджафи ще лежи в зат-
вора допълнително и за
убийството на съпругата си.

Той бе принуден да по-
даде оставка като кмет на
Техеран през април мина-
лата година след критики
на консерватори, че е при-
съствал на училищна про-
ява, при която са танцува-
ли млади момичета. ç

Демонстрантка пред парламента в столицата Бразилия си е украсила
шапката с едри цветя, докато участва в "Шествието на маргаритките".
Събитието стартира през 2000 г. Провежда на всеки 4 години и е

наречено Маргаридас - на името на лидера се профсъюзите на селскос-
топанските работници, който беше убит в средата на 80-те години.

обявеното от Болсонаро на-
мерение да разреши експ-
лоатацията на мини в тузем-
ни територии и защитени
зони.

Жени от местни племе-
на от цяла Бразилия, които
предния ден демонстрира-
ха в столицата срещу "ге-
ноцидната политика" на
крайнодесния президент, се
присъединиха към второто
шествие.

Също в сряда в бразил-
ската столица се състоя и
протест срещу бюджетните
съкращения в образовани-
ето и пенсионната реформа.

Демонстрантите носеха
табели с надписи с иска-

демонстрира пълна при-
емственост по отношение
на баща си император
Акихито, който започна да
използва израза "дълбоки
угризения" през 2015 г.

Тогава бе първият път,
когато японски монарх
използва подобен израз
по повод японската капи-
тулация.

Още преди абдикация-
та на Акихито през април
Нарухито даде да се
разбере, че подобно на
баща си ще продължи да
признава за насилието,
извършено от японската
армия по време на война-
та.

На възпоминателната
церемония присъстваше
и японският премиер
Шиндзо Абе, който също
изрази желанието си
ужасите на войната да
не се повтарят, но в
същото време изказа
уважението и благодар-

ността си към военните,
дали живота си за Япо-
ния.

В духа на националис-
тическата си ориентация
Абе, чийто дядо Нобусуке
Киши е бил арестуван за

военни престъпления, но
не е бил съден от Токийс-
кия трибунал, изпрати
предния ден ритуален дар
в светилището Ясукуни,
посветено на загиналите
във войните японци.

В храма се почита
паметта и на 14 осъдени
военни престъпници,
което провокира недовол-
ството на съседните на
Япония страни като Китай
и Южна Корея. ç

Посетители в
светилището

Ясукуни в Токио
спазват минутата

мълчание за
отдаване на
почит към

загиналите във
Втората световна

война. Япония
отбеляза вчера
74-годишнината

от края на
войната.
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Èçìú÷åíà ïîáåäà
çà Ãðèãîð Äèìèòðîâ

Европейският клубен
шампион Ливърпул победи
драматично носителя на
трофея от Лига Европа
Челси с 5:4 след изпълне-
ние на дузпи на "Водафон
Парк" в Истанбул и спече-
ли Суперкупата на Европа
за четвърти път. В редов-
ното време срещата
завърши 1:1, а след
продълженията резултатът
бе 2:2. Мачът бе истори-
чески, след като за първи
път за трофея спориха
два английски тима, а
жена ръководи толкова
важен сблъсък. Това бе
французойката Стефани
Фрапар, която използва и
системата ВАР, влязла в
употреба за първи път в
мач за този трофей.

Оливие Жуиру (36) даде
аванс на "сините" от
Лондон, а Садио Мане (48,
95) направи пълен обрат,
а след това Жоржиньо
(101-дузпа) изравни и
прати мача да бъде решен
с дузпи. При тях мърси-
сайдци бяха безпогрешни,
а Тами Абрахам пропусна
последното изпълнение от
бялата точка.

Ливърпул ликува в
Истанбул за втори път
след триумфа в Шампион-
ската лига през 2005
година. Тогава мърсисайд-
ци стигнаха до трофея,
след като изоставаха с 0:3
на полувремето срещу

"

35-годишната Стефани Фра-
пар, която свири финала за Су-
перкупата в Истанбул, вече е
част от най-елитната група френ-
ски съдии. Симпатичната млада
жена е покрила всички физи-
чески тестове и се очаква през
новия сезон да я виждаме още
по-често в Лига 1. Издигането й
до това ниво не е изненада за
тези, които следят нейното раз-
витие. Стефани свири в Лига 2
от 2014 г. и се говори, че още
тогава е била най-добрата сред
колегите си в дивизията. Фра-
пар вече ръководи женския фи-
нал на световното първенство
през юли, а от април се изявя-
ва и в срещи от елитното ниво
на Франция при мъжете.

Äàìñêàòà ñúäèéñêà
áðèãàäà ðúêîâîäè
àâòîðèòåòíî ôèíàëà

Милан, а след това израв-
ниха и спечелиха Шампи-
онската лига след дузпи.
През същата година
футболистите на Ливърпул
взеха и Суперкупата на
Европа след успех с 3:1
срещу ЦСКА (Москва).

Мениджърът на Ливър-
пул Юрген Клоп коменти-
ра победата на тима си в
мача за Суперкупата на
УЕФА. "Много труден
двубой и за двата отбора.
Победата беше важна и
ние успяхме да я постиг-
нем. Никой на стадиона
не искаше да има продъл-
жения. Те бяха убийстве-
ни. Не бях сигурен за
изхода на срещата при
дузпите, но в момента на
кого му пука", заяви Клоп.

"Започнахме добре
мача, но след това се
отпуснахме. Много можем

да говорим за футбола в
този двубой, но вече е
късно. Всичко свърши.
Трябваше да се борим на
терена и момчетата го
направиха", допълни
германският специалист.

Мениджърът на Челси
Франк Лампард за трети
път губи спора за Супер-
купата на УЕФА. Два пъти
тази несполука го споле-
тява като футболист. Сега
той не успя да стори това
и начело на тима от
"Стамфорд Бридж". През
2012 и 2013 г. Лампард е в
състава на "сините" от
Лондон при загубите с 1:3
от Атлетико (Мадрид) и 4:5
след дузпи от Байерн.
Челси един път в история-
та си е печелил Суперку-
пата на УЕФА, когато
през 1998 г. побеждава
Реал (Мадрид) с 1:0 след

гол на Густаво Пойет
седем минути преди края.

"Много се гордея с
отбора си, неговото
представяне и уверена
игра. Мачът беше труден,
а Ливърпул е много силен.
Освен това съперникът
имаше повече време за
почивка. Понякога всичко
във футбола опира и до
малко късмет", призна
Лампард след загубата в
Истанбул.

"Тами Абрахам искаше
да бие пети. Това говори
за увереност. Всеки
футболист минава през
такъв етап. И аз съм
пропускал дузпи. Това
може да се случи на
всекиго и част от профе-
сията ни. Ще мине време
и момчето ще стане още
по-силно", оптимист е
мениджърът на Челси.ç

Ëèâúðïóë ëèêóâà â Èñòàíáóë
ñúñ Ñóïåðêóïàòà íà Åâðîïà
Мърсисайдци
надвиха Челси в
исторически
мач и отново се
радват с трофей
край Босфора

Стефани е родена в градчето
Вал д'Оас до Париж и разказва,
че още 13-годишна започнала
да се интересува по-сериозно
от футболните правила. Тя игра-
ла футбол до 18-годишна, кога-
то била изправена пред важно
решение как да продължи и из-
брала да се фокусира изцяло
върху съдийството.

"Надявам се Стефани Фрапар
да вдъхнови хиляди млади съ-
дийки по света. Причината тя и
нейните асистентки Мануела Ни-
колози също от Франция и Ми-
шел О'Нийл от Ирландия, да бъ-
дат избрани да ръководят фи-
нала в Истанбул, е просто, че
са добри", каза шефът на рефе-
рите в УЕФА Роберто Розетиç

Адриан Сан Мигел съвсем нас-
коро стана новият вратар на Ли-
върпул като един от последните
ходове в трансферния прозорец в
Англия. Испанският страж беше
свободен агент след приключва-
нето на договора си с Уест Хям.
Контузията на Алисон по време на
първия мач от новия сезон във
Висшата лига срещу Норич пре-
дизвика неочакваната поява на те-
рена за Адриан и мечтания дебют
за него в кипящия "Червен коли-
зеум". Мениджърът на Ливърпул
Юрген Клоп потвърди след двубоя,
че травмата на бразилеца ще го
извади от сблъсъка за Суперкупа-
та на УЕФА с Челси в Истанбул.
Всичко сочеше, че Адриан е изб-
раният от съдбата вратар. Стра-
нен обрат в сценария, който поз-
воли на пристигналия като резер-
ва на Алисон страж да напише ед-
на от най-любопитните истории в
света на футбола за последните
две седмици. Останал без отбор
след раздялата с Уест Хям, Адри-
ан беше принуден да работи са-
мостоятелно на базата на скром-
ния клуб Унион Депортива Пилас
от Първа андалуска дивизия. Там,
близо до дома, в много по-уютна
обстановка, усети от първо лице
грижата на добре познатата сре-
да.Докато не дойде интересно
предложение и не се приключи
сделката, той работеше в сянка,
за да запази жива мечтата си да
продължи своя спортен път на най-
високото ниво.

Тази лятна история, която ос-
тана скрита в течение на седми-
ци, сега придобива една огромно
романтична аура. Само дни след
онази изкарана подготовка, Ад-
риан изпрати по пощата чек на
Унион Депортива Пилас, за да мо-
гат от клуба да си купят нужните
им спортни уреди и пособия. То-
ва бе неговият начин да покаже
огромната си благодарност за
позволението да използва база-
та и да поддържа физическата си
форма, докато беше без отбор,
преди трансфера в Ливърпул.

Както в приказките Адриан се
превърна в неочаквания герой в
сблъсъка за Суперкупата на Ев-
ропа, където Челси беше побе-
ден след дузпи. В рамките на по-
малко от два месеца, той стигна
от тренирането с аматьорски от-
бор от Първа андалуска дивизия
до спечелването за Ливърпул на
четвъртата континентална Супер-
купа в клубната история.ç

Àäðèàí - îò
ñåëñêèÿ îòáîð
äî âúðõà

Отборът на Ливърпул ликува в Истанбул за втори път след триумфа в Шампионската лига през 2005 година
Снимки Пресфото БТА

35-годишната Стефани Фрапар (в средата) влезе в историята като първата жена, ръководила финала за
Суперкупата на УЕФА
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01.30 „Не се страхувай“ (п)
02.30 „За историята – свободно“ (п)
03.30 „Лява политика“ (п)
05.00 „Следобед с БСТВ“ (п)
06.30 „Студио Икономика“ (п)
07.30 Музикален антракт
07.50 „Местно време“ – Русе /І част/
08.00 „България се събужда“ с водещ Сто-

ил Рошкев /избрано/
10.00 ТВ пазар
10.15 „Хливудски знаменитости“: Тоби Ма-

гуайър (п)
10.40 „Безценната перла“, сериал, 76 еп.
11.30 „Студио Икономика“ с водещ Нора

Стоичкова  (п)
12.30 Новини
12.50 „Местно време“ – Русе /І част/ (п)
13.00 ТВ пазар
13.15 „Следобед с БСТВ“ с  Елена Пенчуко-

ва /избрано/
14.50 „Местно време“ - Русе /І част/ (п)
15.00 ТВ пазар
15.15 „Маша и Мечока“ – аним. филм
15.25 „Безценната перла“, сериал, 77 еп.
16.15 Киносалон БСТВ: „Твърдоглавецът“

(2011 г.), Белгия режисьор Майкъл
Роскам, в ролите Матиас Шонаертс,
Джероен Персевал, Жана Дандой и
др. (п)

18.20 „Лява политика“ с водещ Александър
Симов  (избрано)

19.20 „Местно време“ - Русе /І част/ (п)
19.30 Новини – централна емисия
20.00 Киносалон БСТВ:  „Висоцки. Благода-

ря, че съм жив“ (2011 г.), Русия
режисьор Пьотр Буслов, в ролите
Сергей Безруков, Андрей Смоляков,
Андрей Панин, Оксана Акиншина, Вла-
димир Меншов и др. Пет дни от
живота на Висоцки на турне в Узбе-
кистан. Всеобщият идол балансира
на границата между живота и смърт-
та…

22.10 Документален филм
22.50 „Местно време“ – Русе /І част/ (п)
23.00 Новини   (п)
23.30 „България се събужда“ с водещ Сто-

ил Рошкев (п)

ÁÍÒ 1

05.40 Антарктика - док. поредица /п/
06.10 Търсачи на реликви 2 - тв филм /22,

последен епизод/п/
07.00 Сутрешен блок
08.30 По света и у нас
08.45 История.bg - Гениалният въстаничес-

ки водач /п/
09.45 Раят на дамите - тв филм /16 епи-

зод/п/
10.45 Капри - тв филм /43 епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Жребият - тв филм /5 серия/
13.25 Бързо, лесно, вкусно /п/
13.55 Малки истории /п/
14.55 Сафарито на Скаут - тв филм
15.20 Приключенията на горските мечоци -

анимационен филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Капри - тв филм /44 епизод/
17.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
18.00 По света и у нас
18.20 България от край до край 7 /п/
18.50 Чуй Земята
19.00 Търсачи на реликви 3 - тв филм /1

епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.40 Раят на дамите - тв филм /17 епизод/
21.40 Нощният управител - тв филм /4

епизод/ (14)
22.25 Какво ще се случи - док. поредица
22.50 Частните музеи на Чехия - докумен-

тална поредица
23.00 По света и у нас
23.30 Live in Sofia - концерт на Интелиджънт

мюзик проджект и Врабевски супер
бенд

00.35 Смъртоносен противник игрален филм
/САЩ, 2009 г./, в ролите: Джерард
Бътлър, Джейми Фокс, Колм Мийни,
Брус Макгил, Лесли Биб, Реджина
Хол и др. (16)

02.25 История.bg - Гениалният въстаничес-
ки водач /п/

03.25 Нощният управител - тв филм /4
епизод/п/ (14)

04.20 Чуй Земята /п/
04.30 Какво ще се случи - док. поредица /п/

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ - сериал
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, с. 2, еп. 8
06.30 "Ловци на храна" - предаване за

кулинарен туризъм
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу /най-доброто/
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал,

еп. 73
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 6, еп. 23
16.00 "Страх да обичаш" - сериал, еп. 5
17.00 bTV Новините
17.25 "Домашен арест" - сериал, еп. 12
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 13, еп. 72
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая" - сериал,

еп. 67
21.30 "Игрите на звездите" - гейм шоу с

водещ Катерина Евро, еп. 12
22.30 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 12
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Луцифер" - сериал, еп. 1
01.00 "Стрелата" - сериал, еп. 4
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 2
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Роботи под прикритие" - сериал, с. 4,
еп. 16 - 19

08.00 "Последният кораб" - сериал, с. 2,
еп. 1

09.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 2
10.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 6
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 11
12.00 "Изчезнали" - сериал, еп. 1
13.00 "Измяната" - криминален, драма, три-

лър (тв филм, Канада, 2013), в роли-
те: Джаклин Макинес Ууд, Шон Ро-
бъртс, Марк Бендейвид, Джеймс Ми-
лингтън и др.

15.00 "Последният кораб" - сериал, с. 2,
еп. 2

16.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 3
17.00 "Изчезнали" - сериал, еп. 2
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 12
19.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 7
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Животинско

царство" - сериал, с. 3, еп. 8
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Джурасик парк II: Изгу-

беният свят" - приключенски, фан-
тастика (САЩ, 1997), в ролите: Джеф
Голдблъм, Джулиан Мур, Пийт Посъл-
туейт, Арлис Хауърд, Ричард Атънбъ-
ро, Винс Вон, Питър Стормеър и др.

00.30 "Животинско царство" - сериал, с. 3,
еп. 8

01.30 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 7
02.30 "Последният кораб" - сериал, с. 2,

еп. 2
03.30 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 15
04.30 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 12

bTV COMEDY

05.00 "Приятели" - сериал
06.00 "Приятели" - сериал, с. 7, еп. 20, 21
07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Двама мъже и половина" - сериал
09.00 "Шоуто на Слави" - токшоу (2016)

10.00 "Фалстарт" - комедия, романтичен
(САЩ, 2006), в ролите: Зоуи Деша-
нел, Матю Макконъхи, Джъстин Бар-
та, Сара Джесика Паркър и др.

12.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
13.00 "Хотел Елеон" - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" - сериал
15.30 "Дивата Нина" - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал
17.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019), еп. 17, 18
18.00 "Стъпка по стъпка" - сериал, с. 5, еп.

16, 17
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 6,

еп. 4
20.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 26
21.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 39
22.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.

10, еп. 3, 4
23.00 "Хотел Елеон" - сериал, с. 2, еп. 4, 5
00.00 "Средиземноморска диета" - комедия

(Испания, 2009), в ролите: Оливия
Молина, Пако Леон, Алфонсо Басаве,
Роберто Алварес, Кармен Балаге

02.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Хотел Елеон" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" /п./ - сериал, с. 4, еп.
2, 3

08.15 "Малки бъркотии" - романтичен, дра-
ма (Великобритания, 2014), в роли-
те: Кейт Уинслет, Алън Рикман, Стен-
ли Тучи, Дженифър Ийли, Матиас
Схунартс

10.45 Телепазар
11.00 "Революция Z" - сериал, с. 4, еп. 4, 5
13.00 Телепазар
13.15 "Чаровният принц" - анимация, коме-

дия, музикален (Канада, Великобри-
тания, САЩ, 2018), режисьор Рос
Венокур

15.00 "Добрата дъщеря" - трилър (тв филм,
Канада, 2016), в ролите: Фиона Гу-
белман, Ема Хенчел, Джеймс Галан-
дърс и др.

16.45 "Шофьорски курс" - комедия, драма,
романтичен (Великобритания, САЩ,
2014), в ролите: Патриша Кларксън,
Бен Кингсли и др.

18.30 Телепазар
18.45 "На всяка цена" - криминален, драма

(САЩ, 2016), в ролите: Дейл Дики,
Бен Фостър, Крис Пайн и др.

21.00 "Твърде лично" - екшън, трилър (Фран-
ция, 2008), в ролите: Лиъм Нийсън,
Маги Грейс, Джон Грийс, Фамке Ян-
сен, Зандър Бъркли и др.

23.00 "Приземяване: Добре дошли в Източ-
на Европа" - екшън, криминален,
комедия (Великобритания, Литва,
2016), в ролите: Вини Джоунс, Скот
Уилямс и др. [16+]

01.00 "През цялата нощ" - мистъри, коме-
дия (САЩ, 2015), в ролите: Адам
Скот, Тейлър Шилинг, Джейсън Шу-
орцман, Ар Джей Хърмис и др. [16+]

02.30 "Доверие" - криминален, трилър, дра-
ма (САЩ, 2016), в ролите: Никълъс
Кейдж, Илайджа Ууд, Скай Ферейра,

Итън Суплий и др. [16]
04.15 "Чистката" - фентъзи, хорър, психот-

рилър (САЩ, Франция, 2013), в роли-
те: Итън Хоук, Лина Хийди, Макс
Бъркхолдър, Аделейд Кейн, Едуин Ходж,
Рис Уейкфилд и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 13 /п/
06.00 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

14 /п/
07.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "Аржентинско танго" - с уч. на Ребека

Имануел, Михаел фон Ау, Флориан
Фиц, Тереза Кламерт и др.

11.30 "Кулинарно лято с "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериал
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Златната

топка"
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - избрано
21.00 "Магнум" (премиера) - сериал
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 13
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

14
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал,

сезон 6
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Слънце и луна" - сериал

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 5 /п/

07.00 "Кофти прическа" - комедия с уч. на
Лий - Алин Бейкър, Лора Марано /п/

08.50 "Кучето, което спаси коледната ва-
канция" - семеен филм с уч. на Дин
Кейн, Елиза Донован, Гари Валън-
тайн, Каспър Ван Дийн и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 5

12.00 "Новата бавачка" - романтична коме-
дия с уч. на Ашли Уилямс, Сам Йегър,
Хана Черами, Кийфър О'Райлии др.

13.45 "Всичко за любовта" - романтична
комедия с уч. на Ерика Кристенсен,
Пол Грийни, Антонио Купо, Патрик
Гилмор, Том Бътлър и др.

15.30 "Добрият пастир" - трилър с уч. на
Мат Деймън, Анджелина Джоли, Ро-
бърт Де Ниро, Алек Болдуин, Тами
Бланчард, Били Крудъп, Майкъл Гам-
бън, Уилям Хърт, Тимъти Хътън /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
20.00 "От местопрестъплението" - сериал
21.00 "Анаконда" - приключески екшън с

уч. на Джон Войт, Дженифър Лопес,
Оуен Уилсън, Айс Кюб, Ерик Столц,
Джонатан Хайд, Дани Трехо, Кари
Вюрер и др.

22.50 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 7 /п/

00.00 "Вълчи нрав" - трилър с уч. на Никъ-
лъс Кейдж, Уилям Дефо, Кристофър
Матю Кук, Омар Дорси, Луиза Краус,
Мелиса Болона, Рейналдо Галегос

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 16 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.

ПППППревалявания ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 155

ВОДОРАВНО: Полонеза. Опака. "Валядолид". Сав.
ТОКАМАК. Сунити. Бора. Уваровит. Том. Тимакос.
"На". Геран. Новинар. Маца. Елеватор. Тераса. Екип.
Баран. Ва. Ело. Шанел (Коко). Пан. Вот. Гид. Вита-
бел. Си. Аватара. Анис. Тоно. "Ева". "Алено". Кори-
дор. Дон. Колата. ИВЕР. Ви. Велити. "Еноти". Дики-
ро. Ана Мате. Назарет. Ламет (Александър). Бара.
Илик. "Нали".
ОТВЕСНО: "Новобогаташи". Оловина. Лакомец. Ра-
дан. Лекар. Долар. Ратан. Вокализа."Нямата". Енева
(Лили). Отира. Леда. Инер. Литератори. Зокум. Лав
(Къртни). Тави. "Ел". Гал. Ванеса Паради. Ати (Барто-
ломео). Исакова (Мария). Аба. Овен. Бодурова (Кич-
ка). Ене (Александру). АРЕНАЛ. Носител. Лал (Сада-
сукх). Роман. Пасив. Ноков (Стоян). Нед. ТАМА. Ка-
тинари. Осиновител. Савитар. Патисони. Ети (Уйлям).

Днес ще се разви-
ва купеста облачност
и в южните райони
ще има превалявания
с гръмотевици. Днев-
ните температури ще
са от 27 до 32 гра-
дуса.

В събота и неделя
ще бъде слънчево,
без валежи и с температури през първия ден от 27 до 32,
а в неделя до 34 градуса.

Според предварителните прогнози в началото на след-
ващата седмица отново ще се установи горещо време и в
низините температурите ще достигнат 35, 36 градуса.

bTV Cinema, "Твърде лично" - екшън, трилър, в ролите:
Лиъм Нийсън, Маги Грейс, Джон Грийс, Фамке Янсен,

Зандър Бъркли и др., 21.00 ч.



СПОРТ24
     ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

16.08.2019

Õðèñòî Ñòîè÷êîâ ñêî÷è îñòðî íà
Áàðñåëîíà çà òðàíñôåðà íà Íåéìàð

Българската футболна
легенда Христо Стоичков
се изказа остро срещу
намеренията на ръководс-
твото на Барселона да
върне обратно Неймар на
"Камп Ноу". Бразилецът си
тръгна в посока Пари Сен
Жермен преди две години
срещу 222 млн. евро и
след като му писна в
Париж, иска пак при
каталунците.  Ръководст-
вото на "блаугранас" е в
много тежки, макар и
напреднали, преговори с
френските си колеги. И
двата тима имат принцип-
на договорка Филипе
Коутиньо и Иван Ракитич
да бъдат част от сделката,
като сега се опитват да
уточнят и финансовите
параметри по трансфера.
Но според Камата такъв
ход е необмислен, а и
показва липса на уваже-
ние към настоящите
играчи на клуба.

"В Барселона няма
място за Неймар и отбо-
рът няма нужда от него.
Къде ще бъде мястото му
на терена? Вече имаме
Меси, Суарес, Дембеле и
Гризман, той къде ще се
вмести? А и не на послед-
но място, феновете са му
обидени заради начина,
по който се махна, и едва
ли ще му простят. А и с
тази сделка Барселона
показва неуважение към
собствените си играчи,
след като се опитва да ги

продаде против желание-
то им. Да вземем пример
с Иван Ракитич. Той е
свястно момче и винаги
се е раздавал. Филипе
Коутиньо пък притежава
много качества и за него
платихме 150 млн. евро.
Макар да имаше труден
период, класата му е
безспорна", заяви възму-
тено Камата пред "Ас".

 Въпреки че направиха
значителен прогрес при
преговорите за трансфера
на Неймар, ръководители-
те на Барселона и Пари
Сен Жермен все още са
далеч от споразумение.
Вестник "Екип" разкри и
подробностите около
сделката, които пречат за
сключването й.  Според
източници на изданието,
които са близки до френс-
кия клуб, спортният дирек-
тор Леонардо е обявил, че
иска равностойността на
222 млн. евро за Неймар,

равносилни на сумата,
която беше платена за
подписа му преди две
години.  Той предложил
парите или да бъдат
платени накуп, или да
бъдат предоставени поне
двама футболисти на тази
стойност. В испанските
медии се тиражираше, че
каталунците са склонили
да пратят във Франция
Филипе Коутиньо и Иван
Ракитич.  Но според
"Екип" парижани не искат
хърватинът да бъде вклю-
чен в сделката. Те искат
двама измежду Филипе
Коутиньо, Нелсон Семедо
и Усман Дембеле. Така
двата клуба са си стисна-
ли ръцете за преминава-
нето на Коутиньо, който е
оценен на 120 млн. евро.
Но другите двама от
списъка на ПСЖ са
непродаваеми.

Така остават едни 100
млн. евро разминаване

:

Íàêðàòêî
Димитър Бербатов
получи голямо
признание
от Planet Football. Той бе нареден
на второ място в историята на
Манчестър Юнайтед за играчи,
които са носили фланелката с №9
в английския клуб. Пред българи-
на е само Анди Коул. Трети се
нарежда Златан Ибрахимович, а а
в подреждането попадат още
Антони Марсиал, Ромелу Лукаку,
Луис Саха, Брайън МакКлеър и
Радамел Фалкао. "Много малко
играчи биха могли да бъдат
определени като енигми, но
надали има по-подходящ от
Бербатов. Той се представи много
добре на "Олд Трафорд" и спечели
голмайсторския приз на Висшата
лига, а освен това има две титли
с Манчестър Юнайтед", пише
изданието.

Васил Божиков
игра цял мач
за Слован (Братислава) при
победата с 3:1 над Дъндолк като
гост в реванш от третия
квалификационен кръг на Лига
Европа. Словашкият шампион
продължи към плейофите на
надпреварата с общ резултат 4:1
и там ще срещне гръцкия
първенец ПАОК, който бе
отстранен от Аякс в третия
квалификационен кръг на
Шампионската лига. Божиков бе
капитан за Слован и се отличи с
много добри изяви в центъра на
защитата. Головете гостите
отбелязаха Рафаел Ратао (12),
Александър Чаврич (33) и Ерик
Даниел (90+3). За домакините се
разписа Майкъл Дъфи (71).
Резултати от други реванши в
Лига Европа: Калю - Дюделанж
0:1 (общ  резултат 1:4) и
Линфилд - Сутиеска 3:2 (общ
резултат 5:3).

Най-добрият ни боксьор
Кубрат Пулев планира
двубой
през ноември. Съперникът му
обаче още е неизвестен. Кобрата
е официален претендент за
титлата на IBF и чака победителя
от реванша между Анди Руис и
Антъни Джошуа, за да се бори с
него за шампионския пояс на
организацията. Такъв мач обаче
трябва да се проведе до 31 май
2020 година според разпорежда-
нията на Международната
боксова федерация. Преди това
българинът ще има друг двубой.

между двата клуба. От
Барса нямат възможност-
та да извадят тази сума,
защото ще нарушат пра-
вилата за финансов
феърплей, след като вече
пръснаха 120 млн. евро за
Антоан Гризман това лято.
Очаква се този последен
доста сериозен детайл да
бъде изчистен на срещата
на босовете на двата
гранда на срещата на
Асоциацията на европейс-
ките клубове, която ще се
проведе днес в Ливърпул.
Босът на ПСЖ Насер ал
Хелайфи ще бъде там, но
колегата му от Барселона
Хосеп Мария Бартомеу
няма да присъства.  Все
пак там ще е първият му
заместник, така че ще
могат да се проведат
разговорите и в събота ще
е ясно дали ще има така
чаканата сделка, или бъде-
щето на Неймар ще остане
да виси във въздуха. ç

Преговорите за
бразилеца
отново зациклиха
заради 100
милиона евро
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Футболистът на Царско село
Родни Антуи получи наградата за
Играч на петия кръг от efbet Ли-
га. Холандското крило изпрева-
ри в класацията кошмара на Лев-
ски Мартин Камбуров, вкарал
два гола на "Герена" в същия
кръг. "В началото на сезона за-
почнахме лошо, но ето че сега
спечелихме първия си мач. Чув-
ствам все по-голяма увереност
в отбора на Царско село. Ха-
ресвам много природата на Бъл-
гария, тук се чувствам много доб-
ре. Не мога да кажа колко далеч
ще стигне Царско село в пър-
венството. Ние сме нов тим, кой-
то сега се изгражда. За момен-
та съм футболист на Царско се-

ло и се наслаждавам на периода
си тук. Не мога да кажа дали бих
приел оферта от Лудогорец, Лев-
ски или ЦСКА. Надявам се, че
целта пред Царско село няма да
е единствено да останем в ели-
та", заяви Антуи.

"Водещите отбори във второто
ниво на Холандия са като тези от
българската елитна лига. Това е
сравнението, което мога да нап-
равя с футбола в моята родина.
Защо дойдох в България ли? Клу-
бът ме покани, собственикът и
старши треньорът бяха много нас-
тоятелни. Наставникът е открит чо-
век, можеш да говориш с него за
всичко. Харесвам го като треньор",
каза Антуи. ç

Христо Стоичков смята, че Неймар няма място в Барселона

Националът Николай
Николов отново ще играе
в Нефтохимик, потвърдиха
от бургаския волейболен
клуб. 33-годишният
център се завръща в
отбора, където за послед-
но беше през 2017
година. Високият 206
сантиметра Николов е
играл в отборите на
Спортинг (Лисабон),
Белогорие (Белгород),
Енисей (Красноярск),
Пайкан (Техеран), Вибо
Валентия и ЦСКА.


