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Мая Манолова:Мая Манолова:Мая Манолова:Мая Манолова:Мая Манолова: Няма да вдигаме
данъците, парите ще дойдат, като
спрем корупцията в Общината

Шефът на Славия препоръча
Атанас Фурнаджиев за
президент на БФС
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Õ
роничната вече години наред новина - Бълга-
рия е първа в ЕС по риск от бедност, отново
ни зашлеви. Ирония е, че констатацията е от
17 октомври - Международния ден за изкоре-
няване на бедността. При средно за ЕС ниво

Ñåðèîçíî ïðîòèâ
ìîíîïîëèòå è

áåäíîñòòà

на заплашени от бедност 21,7% у нас този дял е 32,8
на сто. Малко след нас е Румъния с 32,5%, а трета е
Гърция. Ирония или не, за съжаление, това е истина.
Верността й боде в очите гордостта на всеки българин с
постоянството си, както вече казах, години наред. Мо-
же би не съм прав в огорчението си - всеки българин с
изключение на бодряшките отчети на управляващите.
Вгледани само в себе си, те ни заливат също така с
постоянство, маскирано в километри магистрали и мет-
ро станции, различни дъги и част от проценти намалени
цени на газ и горива. Обаче - на българина, живеещ в
21-ви век, се полагат все още - социални месечни,
целеви или еднократни помощи. Достъпът до тях е обра-
съл с трудно преодолима джунгла от тип "дай документ,
че ти е необходим документ", за да достигнеш до преб-
роените и често недостатъчните суми за компенсации
на цените на горива, храни или някои услуги, включва-
щи и образование. Сега новият обществен защитник е
поел нова нелека защита - от високите цени и качест-
вото на нова монополна услуга - питейната вода. Омбуд-
сманът Диана Ковачева предлага при доказано пониже-
но качество тя да се плаща от хората на по-ниски цени.
Аз не мога да си представя монополист, който ще прие-
ме такова предложение. Самата Ковачева очевидно е
запозната с материята и знае, че през последната го-
дина най-много хората търсят помощ във връзка с проб-
леми с ВиК инсталациите. Затова предлага и нова соци-
ална помощ - помощ за вода. Хубав жест, но труден за
реализация. Дали? Ако имаше държава и столичен кмет,
която да има силите да обуздае монополите, щеше да
може. Сегашните от ГЕРБ очевидно не могат, не желаят
или не знаят как да ограничат монополиста и да защи-
тят гражданите от неговите безумия.

Любомир ЦАНКОВ
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Турският президент Ре-
джеп Ердоган ще отиде
на 22 октомври в Русия,
за да се срещне с рус-
кия си колега Владимир
Путин, съобщи турското
президентство. Срещата
ще бъде в курортния град
Сочи, а след нея Ердо-
ган ще се върне още съ-
щия ден в Турция. Путин
покани турския президент
в телефонен разговор.
Съобщението за тази
среща идва седмица след
като Турция започна во-
енно настъпление в се-
вероизточната част на
Сирия срещу кюрдските
Сили за защита на на-
рода.

Димитър Димитров-Херо
няма никакво намерение
да става треньор на бъл-
гарския национален отбор
по футбол. "Няма нищо
вярно в тази информа-
ция, цял ден трябва да
опровергавам тези слухо-
ве", заяви пред вестник
"Черноморски фар" Херо.
В момента бургазлията е
без работа, като за пос-
ледно бе начело на ка-
захстанския Иртиш, но
напусна след скандал.
Поради тази причина той
и екипът му заведоха де-
ло срещу ръководството
на клуба, като се очаква
до края на годината съ-
дът да се произнесе.  ç

Ïóòèí ïðèåìà
Åðäîãàí
ñëåä äíè
â Ñî÷è

се разбраха за Брекзит
Áðèòàíñêèÿò ïàðëàìåíò òðÿáâà
äà îäîáðè ñïîðàçóìåíèåòî
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редседателят на ЕК Жан-Клод Юнкер
обяви, че е постигнато споразумение за
Брекзит - броени часове преди началото
на срещата на върха на ЕС в Брюксел,
предаде АФП. "Има ли воля, ще има и
сделка - имаме я! Това е справедливо и
балансирано споразумение за ЕС и
Великобритания, което е свидетелство
за ангажимента ни да намираме реше-
ния. Препоръчвам тази сделка да бъде
одобрена" на срещата на върха на ЕС,
обяви Юнкер. "Имаме страхотна нова
сделка, която ни връща контрола",
обяви същевременно британският
премиер Борис Джонсън.

Нови мерки за по-
висока биосигурност в
животновъдните обекти
предвиждат изменения
в Наредба № 44 от
2006 г. за ветеринарно-
медицинските изисква-
ния към животновъд-
ните обекти. Тя е пуб-
ликувана на сайта на
Министерството на зе-
меделието за обществе-
но обсъждане. Една от
мерките предвижда сто-
паните да гледат в дво-

ÏÏ
"Сега парламентът на Великобритания
трябва да одобри споразумението за
Брекзит в събота, за да можем да насо-
чим вниманието си към други приорите-
ти, като стандарта на живот, здравното
осигуряване, тежката престъпност и
околната среда", добави Джонсън.  ç
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ровете си до три пра-
сета за угояване, а не
пет, както е сега.

Допуска се отглеж-
дането за лични нуж-
ди най-много на две
крави и телета, две ед-
нокопитни животни,
десет възрастни заека
с приплодите им, но не
повече от сто броя об-
що, петдесет възраст-
ни птици, независимо
от вида, сто бройлера
или подрастващи пти-

ци, независимо от ви-
да, и пет пчелни се-
мейства. Има изисква-
не площта за отглеж-
дане на едно животно
да не е по-малко от 1
кв. м, както и да има
ограден двор, който да
не допуска влизането
на гризачи или други
животни. Отделно сто-
паните са длъжни да
обособят и места за
обеззаразяване на
оборския тор. < 4

Снимка
Пресфото
БТА

София.
Президентът
Румен Радев
награди
с висши
държавни
отличия
шестима
изтъкнати
българи.
Легендарни-
ят баскетбо-
лист Атанас
Голомеев
бе отличен
с орден
"Стара
планина"
Първа
степен за
приноса му
в областта
на спорта.
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Съветът за електронни
медии (CЕМ) уволни
генералния директор на
Българското национално
радио Светослав Костов
на вчерашното си засе-
дание, съобщи Факти.бг.
Мандатът на Светослав
Костов беше прекратен
единодушно c 5 гласа.

Припомняме, че c три
гласа "за" и два "въздър-
жал ce" CЕМ стартира
миналата cедмица проце-
дура за предсрочното
прекратяване на мандата
на шефа на радиото,
заради спирането на
програма "Хоризонт" за
близо 5 часа на 13 cеп-
тември.

От CЕМ дадоха на
Костов едноседмичен
срок да подаде oставка,
но той отказа. Управлени-
ето на Светослав Костов
продължи едва 3 месеца.
СЕМ даде и 5-дневен

срок на Светослав Кос-
тов да изложи съображе-
нията си. Временно

CÅÌ óâîëíè ïðåäñðî÷íî
Ñâåòîñëàâ Êîñòîâ

ÂËÀÑÒÒÀ

Âðåìåííî èçïúëíÿâàù äëúæíîñòòà ãåíåðàëåí
äèðåêòîð íà Íàöèîíàëíîòî ðàäèî ðåãóëàòîðúò ðåøè
äà å Àíòîí Ìèòîâ - äèðåêòîð Àðõèâåí ôîíä â ÁÍÐ

Íàêðàòêî

:
Илияна Йотова ще
бъде гост на
честването на 10-ия
юбилей на Българското
училище "Христо
Ботев" в Страсбург
Вицепрезидентът Илияна
Йотова ще бъде гост на
тържественото отбелязване
на 10-годишнината на
Европейската асоциация
"Кирил и Методий" и
създаденото към нея
Българско училище "Христо
Ботев" в Страсбург, съобщи
Агенция КРОСС. Честването
ще се състои на 19 октомв-
ри, събота. Предвидени са
срещи на вицепрезидента с
председателя на Европейс-
кия съд по правата на
човека, с генералния
секретар на Съвета на
Европа и с генералния
секретар на Парламентарна-
та асамблея на Съвета на
Европа. През 2019 г.
Съветът на Европа чества
своята 70-годишнина, а
Европейският съд по
правата на човека - 60
години от създаването си.
Илияна Йотова ще разговаря
с български служители в
Съвета на Европа и с
български студенти в
Страсбург.

Бойко Борисов участва
в заседанието на
Европейския съвет
Министър-председателят
Бойко Борисов ще участва в
двудневното заседание на
Европейския съвет в
Брюксел, съобщиха от
правителствената пресслуж-
ба. Държавните и правител-
ствени ръководители ще
обсъдят дългосрочния
бюджет на ЕС, приоритетите
за следващите 5 години и
Брекзит. Финландското
председателство на ЕС ще
информира относно плани-
раните дискусии в Съвета по
прилагането на Стратегичес-
кия дневен ред, а новоизб-
раният председател на
Европейската комисия
Урсула фон дер Лайен ще
бъде поканена да представи
приоритетите на новата
Комисия. Европейските
лидери ще обсъдят междуна-
родните аспекти на борбата
с изменението на климата,
предвид предстоящата през
декември в Сантяго де Чили
25-та Конференция на
страните по Рамковата
конвенция на ООН относно
изменението на климата.
Въпросът за миграцията
също ще бъде във фокуса
на вниманието на европейс-
ките лидери.

Îìáóäñìàíúò ïðåäëàãà ñîöèàëíè
ïîìîùè çà âîäà

Продължава работната прог-
рама на главния прокурор Сотир
Цацаров и заместника му Иван
Гешев, които са на посещение в
САЩ по покана на американска-
та страна. Основна тема на раз-
говорите е сътрудничеството меж-
ду правоохранителните органи на
САЩ и България, обменът на ин-
формация, противодействието на
корупцията и организираната
престъпност, прането на пари,
както и действията в защита на
националната сигурност, комен-
тира Епицентър.бг.

В българската делегация учас-

Öàöàðîâ, Ãåøåâ è øåôîâåòå íà ñëóæáèòå îáñúæäàò â ÑÀÙ
áîðáàòà ñðåùó êîðóïöèÿòà è ïðàíåòî íà ïàðè

тват още председателят на Дър-
жавна агенция "Национална си-
гурност" Димитър Георгиев, пред-
седателят на Държавна агенция
"Разузнаване" Атанас Атанасов и
изпълняващият длъжността ди-
ректор на Служба "Военна ин-
формация" Велко Атанасов, съ-
общават от пресцентъра на дър-
жавното обвинение. В работна-
та програма са включени срещи
във Федералното бюро за разс-
ледване, Съвета за национална
сигурност към Белия дом, както
и в други правоохранителни ор-
гани във Вашингтон.ççççç

Най-много жалби в институци-
ята се подават във връзка с нару-
шаване на потребителските пра-
ва. Това стана ясно от интервюто
на омбудсмана Диана Ковачева в
Би Ти Ви Радио. През последната
година най-много хората търсят
помощ във връзка с проблеми с
ВиК инсталациите. Днес тя е изп-
ратила предписания към институ-
циите. Мнението на омбудсмана е,
че когато качеството на водата не
е добро, хората трябва да плащат
по-малко. По думите й това е тряб-
вало да бъде коригирано с наред-
ба, която обаче все още не се е
случило. Не е справедливо хората
да плащат за вода, която не става
за питейно-битови нужди, допъл-
ни омбудсманът. В тази връзка Ко-
вачева е изпратила и препоръка

Изминаха 40 тъжни дни
от смъртта на

НИКОЛА ХАРАЛАМПИЕВ
ТУЛЕЧКИ

28.02.1929 – 08.09.2019

Дългогодишен служител на МВнР.
Ще остане завинаги в сърцата ни

със своята доброта, честност и трудо-
любие, грижовен и любящ съпруг, баща,
дядо и прадядо.

Поклон пред светлата му памет.

От семейството.

Възпоменание

изпълняващ длъжността
генерален директор на
Националното радио

регулаторът реши да е
Антон Митов - директор
Архивен фонд в БНР.ççççç

към Социалното министерство. Има
енергийни помощи, но е удачно да
се обмислят и възможности за по-
мощи за вода, защото това е ос-
новно право на гражданите, каза
още омбудсманът.

Според нея това са проблеми,
които трябва да бъдат решени,
предвид броя на жалбите, пода-
дени в институцията. Ковачева се
обяви против идеята първите три
дни болнични да не бъдат запла-
щани на работника.

 Ако в първите три дни, когато
разходите за лекарства са най-
големи, работниците и служите-
лите остават ощетени, накрая се
оказва, че плащаш осигуровки, а
в същото време три дни не полу-
чаваш обезщетение, че си болен,
допълни омбудсманът.

 И призова да се вземат пред-
вид всички страни при решава-
нето на въпроса.ççççç

Диана Ковачева
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"Г-жа Фандъкова и ГЕРБ
обещаха да влязат в кварта-
лите, но влязоха в кварта-
лите с багери. Няма да поз-
воля да се пипне нито едно
междублоково пространство,
градинка, зелена площ или
площадка. И всъщност не аз,
а вече и гражданите няма да
допуснат безобразията, ко-
ито вие допуснахте с унищо-
жаването на междублокови-
те терени, градинките и мес-
тата за детски градини в
кварталите." Това заяви граж-
данският кандидат за кмет
на София Мая Манолова в
ефира на Нова телевизия, в
рамките на предизборния де-
бат, който медията органи-
зира между първите двама
претенденти за поста.

"И в момента  се ограж-
дат парцели в междублоко-
вите пространства, както е
пред блок 75 в "Младост", по-
сочи Манолова.

Гражданският кандидат
добави, че с промени в Об-
щия устройствен план (ОУП)
ще се спрат тези безобра-
зия с презастрояването и ще
се обезщетяват собственици-
те - "тоест това, което Вие
не сте направили", обърна се
тя към Фандъкова.

"Не ви ли е неудобно след
14 години престой в Общи-
ната да ме питате мен колко
пари ще трябват, за да има
детска градина за всяко де-
те,
сега над 7000 деца са
извън детските градини
и чакат места",
попита още Манолова и ка-
тегорично заяви, че в ней-

Íÿìàì íà÷àëíèê,
ñàìà âçèìàì
ðåøåíèÿòà ñè,
îáÿâè ãðàæäàíñêèÿò
êàíäèäàò çà êìåò
íà Ñîôèÿ â äåáàò ñ
Éîðäàíêà Ôàíäúêîâà

Íÿìà äà âäèãàìå äàíúöèòå,
ïàðèòå ùå äîéäàò, êàòî ñïðåì
êîðóïöèÿòà â Îáùèíàòà

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Събития
” 1795 г. - Обесена е
Злата Мъгленска, след като
е измъчвана зверски,
заради отказа й да приеме
мохамеданството; канони-
зирана е за светица.
” 1906 г. - В Русия е
обявено равноправие
между съсловията в
обществото.
” 1941 г. - Втората
световна война: в Токио е
арестуван съветският
разузнавач Рихард Зорге.
” 1967 г. - Съветският
космически апарат "Вене-
ра 4" каца на Венера и
става първият апарат,
който измерва атмосфера-
та на друга планета.
” 1981 г. - Открит е
Античният театър в Пловдив.

Родени
” 1918 г. - Константинос
Мицотакис, министър-
председател на Гърция
” 1920 г. - Мелина
Меркури, гръцка актриса и
министър на културата
” 1926 г. - Чък Бери,
американски музикант
” 1932 г. - Анани Явашев,
български актьор
” 1937 г. - акад. Людмил
Стайков, български режи-
сьор
” 1939 г. - Лий Харви
Осуалд, сочен за убиец на
Джон Ф. Кенеди
” 1956 г. - Мартина
Навратилова, американска
тенисистка
” 1960 г. - Жан Клод Ван
Дам, белгийски актьор
” 1966 г. - Слави Трифо-
нов, български шоумен
” 1973 г. - Сергей Безру-
ков, руски актьор

Починали
” 1745 г. - Джонатан
Суифт, британски и ирланд-
ски писател
” 1893 г. - Шарл Гуно,
френски композитор
” 1931 г. - Томас Едисън,
американски изобретател
” 1955 г. - Хосе Ортега и
Гасет, испански философ
” 1978 г. - Цанко Лавре-
нов, български художник

:
Íà òîçè äåí

Парите на хората от данъци и
такси трябва да им бъдат връщани
под формата на грижа от страна
на Столична община. Това каза ли-
дерът на БСП - София и водач на
листата на социалистите за общин-
ски съветници Калоян Паргов в
ефира на БНТ. Той коментира и въз-
можността за повече свобода на
районните кметове в управление-
то на бюджетните средства. Кало-
ян Паргов отбеляза, че това е идея
на БСП от над 20 години.

"Има два начина това да се слу-
чи, обясни той. - Първият е чисто
законодателен. За това обаче лип-
сва необходимото мнозинство в
Народното събрание, което да гла-

Êàëîÿí Ïàðãîâ: Íÿìà äà èìà ÷åðâåíà ìåòëà, ùå èìà ïðîçðà÷íà è ïðîôåñèîíàëíà àäìèíèñòðàöèÿ

ния 4-годишен мандат като
кмет този проблем ще бъде
решен. "За 4 години ще оси-
гурим място за всяко дете в
ясла и градина, работещи ле-
карски кабинети по училища-
та и градините, сигурна сре-
да и безопасност около учи-
лищата", допълни тя.

"За да дойдат инвестито-
ри в София, трябва да има
почтено управление и чиста
от корупция бизнес среда",
каза Манолова в отговор на
въпрос на водещите как ще
бъдат привлечени големи ин-
веститори в столицата. "Ще
осигурим прозрачна среда
за хората и за 4 години 90%
от услугите ще станат елект-
ронни."

"Обществените поръчки
ще са публични и прозрач-
ни, без предварително опре-
делени победители в тях",
подчерта Манолова.

Тя  обеща още в рамките
на мандата да не се вдигат
данъците на гражданите, а
парите да се осигуряват ка-
то се намали изтичането им
през корупционни схеми за
приятелски кръгове. "Ще сле-
дя как се харчи всеки лев
да столичани и ще има пуб-
лична платформа, и гражда-
ните да следят това, за да

се спрат разхищенията", уве-
ри Мая Манолова.

Тя подчерта, че
двете с Фандъкова
имат коренно различни
концепции за строителс-
твото в София.

Докато тази на Фандъко-
ва е сгъстяване в центъра и
Западна София, то на Мано-
лова визията е за разшире-
ние на града на север - чрез
т. нар. "Северен град" - до
полите на Стара планина.

"Освен това Общината ще
изгради инфраструктура,
транспорт, пътища. Сега в
"Манастирски ливади" и
"Кръстова вада" няма улици,
пътища, детски градини, но
има жилищни сгради. Защо
това се допусна, г-жо Фан-
дъкова?", попита Манолова.

"Ще направим 4-годишна
програма за рехабилитация
и изграждане на тротоарите
в София", каза още от мер-
ките на програмата си тя.

По една от най-проблем-
ните теми - мръсния въздух
в София, Манолова заяви:

"Скоро ще се налага да
плащаме три пъти за чист
въздух. Първо - заради иму-
ществените санкции, които

Еврокомисията ще наложи
на България. Второ - за мер-
ки за подобряване качество-
то на въздуха. И трето - за
лекарства за нашите деца."

Според нея трябва да се
предприемат мерки срещу
горенето на отпадъци, да се
сменят инсталациите, кои-
то замърсяват околната
среда и редовно да се ми-
ят улиците. "Енергийните по-
мощи не трябва да се да-
ват в дърва и въглища. Тряб-
ва да се въведе и "бял би-
лет" - безплатен градски
транспорт в дните с най-
мръсен въздух", каза още
Манолова.

"Най-голямата лъжа в
кампанията е това, че г-жа
Фандъкова сама взима ре-
шенията за управлението на
София", заяви Мая Маноло-
ва на въпрос за най-голяма-
та лъжа в кампанията.

Манолова бе категорич-
на, че за разлика от нея се
гордее с резултатите си ка-
то омбудсман и че сама
взима решенията си. "Ня-
мам началник, нямам мен-
тор, който да ми казва как-
во да правя. Отговарям
пред съвестта си и пред
гражданите", каза още Ма-
нолова. ç

сува промени в серия от закони.
Тоест няма политическа воля в пар-
ламента. Вторият е по-лесен. За не-
го е необходима политическа воля
в Столичния общински съвет. За-
що между 20 и 40% от данъците и
таксите, които влизат в централ-
ния бюджет от районите, да не бъ-
дат връщани там под формата на
инвестиции? Мога да дам конкре-
тен пример.

Калоян Паргов отново заяви, че
БСП няма никакво намерение да
вдига данъците и таксите. "Откак-
то през 2015 година БСП насочи
вниманието към кварталите, кме-
тът Фандъкова все влиза в тях. И
до ден днешен влиза, коментира

Калоян Паргов. - Ние нямаме ни-
що против, че и другите партии ек-
сплоатират тази тема. Това показ-
ва, че ние сме открили голям проб-
лем, който всички заедно трябва
да решим".

Лидерът на БСП - София напра-
ви елементарна сметка за ремонт
на километър от квартална улица.
Според него, ако всяка година Сто-
лична община планира 50 милиона
лева в бюджета за ремонт на квар-
талната инфраструктура, за предс-
тоящия 4-годишен мандат на новия
Столичен общински съвет ще бъ-
дат оправени 400 км от уличната
мрежа в София.

Калоян Паргов добави, че про-

валът в управлението на ГЕРБ в
София през последните години се
дължи на липсата на прозрачност,
професионализъм и грижа за хо-
рата. Той се обърна и към служи-
телите в администрацията на Сто-
лична община, за да ги успокои,
че няма да има "червена метла",
ако Мая Манолова стане кмет и
БСП, а не ГЕРБ, има мнозинство в
СОС. "Знам, че плашат хората с
уволнения. Искам да им кажа да
бъдат спокойни. Няма нищо вярно
в тези твърдения. Професионализ-
мът и експертизата на служители-
те ще бъдат основен принцип в ра-
ботата, а не партийната принадлеж-
ност", заяви Калоян Паргов. ç

Ìàÿ
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Нови мерки за по-висо-
ка биосигурност в животно-
въдните обекти предвиждат
изменения в Наредба № 44
от 2006 г. за ветеринарно-
медицинските изисквания
към животновъдните обекти.
Тя е публикувана на сайта
на Министерство на земе-
делието за обществено об-
съждане. Разработени са
допълнителни изисквания
при отглеждане на свинете
в личните стопанства, фа-
милните и индустриалните
ферми, с които да се мини-
мизират рисковете от разп-
ространение на заразни за-
болявания. Една от мерки-
те предвижда да се намали
бройката на отглежданите
свине в личните стопанства
от пет на три, като предназ-
начението на животните ще
бъде само за угояване. До-
пускат се най-много отглеж-
дането на две крави и теле-
та, две еднокопитни живот-
ни, десет възрастни зайци
с приплодите им, но не по-
вече от сто броя общо, пет-
десет възрастни птици, не-
зависимо от вида, сто брой-
лера или подрастващи пти-
ци, независимо от вида и
пет пчелни семейства. Зна-
чително се завишават изис-
кванията към отглеждането
на животни за лични нуж-
ди, като площта за отглеж-

Âìåñòî äîñåãàøíèòå ïåò ïðàñåòà
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дане на едно животно не
трябва да е по-малко от 1
кв.м., трябва имат ограден
двор, който да не допуска
влизането на гризачи или
други животни. Стопаните
ще са задължени да изпол-
зват съоръжения и инвен-
тар, позволяващ цялостно и
ефективно почистване, де-
зинфекция, дезинсекция и
дератизация. Трябва да имат
хранителни корита с разме-
ри от 30 см до 35 см дължи-
на, от 30 см до 35 см широ-
чина и с височина на пред-
ния ръб 20 см и поилки. При
излизане от кошарата, тряб-
ва да има локва за дезин-
фекция. Отделно стопаните
са длъжни да обособят и
места за обеззаразяване на
оборския тор, съобразено с
броя на отглежданите жи-
вотни, за не по-малко от 40
дни, а в нитратно уязвими-
те зони за не по-малко от 6
месеца.

Във фамилните ферми
ще могат да се отглеждат
до 10 свине майки и прип-
лодите им, но не повече от
200 броя свине общо. Въ-
веждат се и изисквания,
свързани с определяне на
площ, фронт на хранене,
достъп на хора и животни,
дезинфекция и съхранение
на тор.

При фамилни и индуст-

До 24 октомври у нас се про-
вежда втората Национална сед-
мица на достъпа до добра храна.
Тази година тя е под патронажа
на Министерството на земедели-
ето, храните и горите, пише БТА.
Част от програмата са посеще-
ния на деца и ученици на фер-
мерски пазари и срещи с местни
фермери. Друг ключов момент е
запознаване на подрастващите с
производители на традиционни,
фермерски и занаятчийски хра-
ни, където да научат повече за

Àãðîìèíèñòúðúò: Âàæíî å äà ñå ðàçâèâàò ìåñòíèòå ïàçàðè è êúñèòå âåðèãè

Тази есен реколтата от сми-
лянски боб е добра, годината
беше благоприятна, коменти-
ра Сафидин Чикуртев, предсе-
дател на Кредитната коопера-
ция в Смилян, пред БТА.По дан-
ни на кооперацията около 50
тона от този сорт фасул са про-
извели земеделците по горно-
то поречие на река Арда. Очак-
ванията са цената на боба да
остане миналогодишната. Тя бе-
ше 7-8 лв. за шарения фасул
и 8-9 лв. за по-едрия бял сорт.

За сравнение реколтата за
миналата година беше с 10 то-
на по-ниска. Тази година се
оказва по-добра като количес-
тво и качество, особено за са-
латения боб, отбеляза Чикур-
тев пред Агенция "Фокус". По
думите му от тази година про-
изводителите от района ще мо-
гат да продават по-големи ко-
личества на известна марка хи-
пермаркети в страната. Коо-
перацията, на която той е пред-
седател, е собственик на за-
пазената марка на смилянския
фасул.

Наскоро близо 10 стопани
учредиха нова кооперация на
производителите на смилянс-
ки фасул, която да ги подпо-
могне при реализацията на
продукцията. Друга нейна цел
е да възобнови картофопро-
изводството, като Кредитната
кооперация ще отпусне линия
за кредити на частните стопа-
ни, за да могат да сеят и кар-
тофи. "За в бъдеще предвиж-
даме новосъздадената коопе-
рация да се занимава и с бил-
ки и други култури, за да се
възроди селското стопанство
в района на селата от Горното
поречие на река Арда," каза
още Сафедин Чикуртев.

От кметството в града съ-
общиха, че на 19 октомври
предстои Традиционният праз-
ник на смилянския фасул. В
програмата на празника е
включен конкурс, в който най-
добрите производители на фа-
сул ще могат да премерят си-
ли. Друг гвоздей в празния ден
е редене на пано от пъстрите
бобени зърна, с което Смилян
ще кандидатства за "Рекорди-
те на Гинес". Досега в лепене-
то на зърната са участвали 23
000 човека. Гостите на фести-
вала също могат да се присъ-
единят, призовават организа-
торите.ç
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технологиите на преработка на су-
ровините.

В своето писмо до организа-
торите ресорният министър Десис-
лава Танева подчертава, че прио-
ритет на Министерството на зе-
меделието е насърчаване на род-
ното производство, предлагането
на качествени храни и повишава-
не на търсенето им. "Особено важ-
но е да се развиват местните па-
зари за осигуряване на къси ве-
риги за доставка на свежи бъл-
гарски храни ", подчертава тя.ç

Собствениците на лю-
пилни и животновъдни обек-
ти с индустриален характер
за отглеждане на птици и
свине и фамилна ферма за
свине се задължават да
имат изготвени индивидуа-
лен план за биосигурност.
В него трябва да са опре-
делени критичните контрол-
ни точки в обекта и проце-
дури за тяхното управление.

За да се повиши биоси-
гурността в обектите за сви-
не, е необходимо да се ог-
раничи достъпът на външ-
ни лица във фермите. Това
важи особено за тези, кои-
то извършват дезинфекция,
дезинсекция и дератизация
в животновъдните обекти.

Същото се отнася и за
обекти за отглеждане на
птици и люпилните във
връзка със заболяването
"Инфлуенца по птиците".
Предвидено е люпилните и
животновъдните обекти с
индустриален характер за
отглеждане на птици и сви-
не да имат програма за по-
чистване, дезинфекция, де-
зинсекция и дератизация,
одобрена от БАБХ.ç

риални ферми трябва да има
обособени места и/или съ-
оръжения за съхранение на
фуража, които трябва да са
покрити и заградени.

Всяка сграда за отглеж-
дане на животните трябва
да има филтър, помещение
или място на изхода за по-
чистване, измиване и дезин-
фекция на транспортни
средства.

Животновъдните обекти -
пасища, също трябва да
имат ограждения, които да
осигуряват безопасност, на-
веси, съоръжения за бързо
залавяне и фиксиране на
животни.

Необходимо е стопаните
да имат план за прилагане
на спешни мерки при конс-
татиране на заразно забо-
ляване, одобрени от БАБХ.

Всички отвори в индуст-
риалните ферми за свине
трябва да са обезопасени с
мрежи. В случаите, когато
животни се разпределят в
две или повече самостоятел-
ни производствени групи, е
необходимо да се въведат
отделни мерки за биосигур-
ност за всяка група.

Китайска правителствена де-
легация беше на посещение в
град Бобовдол, за да се запоз-
нае с възможностите да се ин-
вестира в района. Едно от пред-
ложенията на общинската адми-
нистрация е китайски фирми да
се включат в производството и
преработването на череши, съ-
общава БНТ.

Друга възможност за китайци-
те е да се възползват от добрите
условия за отглеждане на черни-
ци в миньорския град и да се въз-
станови отглеждането на копри-

Êàíèì êèòàéñêè ôèðìè äà èíâåñòèðàò â áúëãàðñêè ÷åðåøè
нени буби. "На територията на об-
щината е възможно да подновим
пътя на коприната, защото този
район, в който има земеделска
земя, може да произвежда чер-
ници и да се възобнови бубарст-
вото, с което бихме могли да при-
ложим вашите технологии за из-
работване на китайска коприна,"
казва Ивана Пехливанова, сътруд-
ник в община Бобов дол.

Представителите на провин-
ция Хунан, най-голямата адми-
нистративна област в Китай, се
съгласиха, че в района има мно-

го възможности за бизнес и дос-
татъчно квалифицирани кадри. "В
нашата провинция има много
фирми, които биха се заинтри-
гували от възможността да раз-
виват дейности в сферата на ма-
шиностроенето или земеделие-
то на територията на община Бо-
бов дол," коментира Лий Джу-
анли от провинция Хунан.

Общината е готова да под-
помогне китайските си колеги,
като им съдейства с данъчни об-
лекчения и издаването на раз-
решителни и документи.ç
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Ïàê ñìå íà÷åëî: 1/3 îò áúëãàðèòå
ñà çàñòðàøåíè îò áåäíîñò
Ïðè ñðåäíî çà ÅÑ íèâî îò 21,7%
íà çàïëàøåíè îò áåäíîñò, ó íàñ
òîçè äÿë å 32,8 %

Ниските лихви oкyра-
жават компаниите да по-
емат още дълг и това съз-
дава опасност от бомба
c часовников механизъм
на стойност $19 трилио-
на в слyчай на рецесия,
предyпреди Междyнарод-
ният валyтен фонд, цити-
ран от Тhе Gиаrd іап.
Оценката на инститyция-
та гласи, че почти 40 про-
цента от корпоративния
дълг в oсем държави -
САЩ, Китай, Япония, Гер-
мания, Великобритания,
Франция, Италия и Испа-
ния - няма да може да
бъде обслyжван, aкo
следващата рецесия e до-
ри наполовина толкова
cериозна, колкото тази
преди десетилетие.

Базираната във Ва-
шингтон организация ce
опасява, че натрyпване-
то на дълг прави светов-
ната финансова система
изключително yязвима и
предyпреждава държави-
те да не повтарят греш-
ката от началото на хи-
лядолетието, когато пре-
дyпредителните знаци за
пазарен кpax бяха игно-
рирани.

Междyнародният валy-
тен фонд предyпреждава
още, че цените на aкции-
те в САЩ и Япония ca
надценени, a кредитният
спред на облигационни-
те пазари - компенсаци-
ята, която инвеститорите
искат срщеy рискa - изг-
лежда твърде нисък, aкo
ce вземе предвид състо-
янието на световната
икономикa.

Пo дyмите на автора
на последния доклад, при
наполовина по-слаба ре-
цесия спрямо тази от
2007-2008 г., дългът, кой-
то компаниите дължат и
по който не могат да
покрият лихвите c печал-
бата си, може да нарас-
не до $19 трилиона, или
общо 40 процента от об-
щия корпоративен дълг в
икономиките, включени в
изследването.ç

България е на първо
място в Евросъюза по дял
на жители, които са
заплашени от бедност.
Това се посочва в публи-
кувани днес данни на
Евростат за 2018 г. по
повод Международния ден
за изкореняване на бед-
ността, който се отбеляз-
ва на 17 октомври. При
средно за ЕС ниво на
заплашени от бедност
21,7% в България този дял
е 32,8 на сто. След нас
следва Румъния с 32,5%, а
трета е Гърция. Последни
в класацията са Чехия
(12,2%), Словения (16,2%)
и Финландия (16,5%).

Статистическата служба

на ЕС подчертава, че за
последните 10 г. България
е регистрирала най-
голямо намаление в този
дял в сравнение с другите
страни членки - от 44,8%
до настоящите 32,8%,
допълва БНР.

Най-голямо увеличение
на дела на хората в риск
от бедност и социално
изключване за миналата
година спрямо 2008 годи-
на Евростат отчита в
Люксембург (+6.4 %
пункта), Гърция (+3.7
процентни пункта) и
Естония (2.6 процентни
пункта).

В ЕС над 16.9 на сто от
населението е в риск от

ÌÂÔ: Â
ñâåòîâíàòà
èêîíîìèêà
òèê-òàêà
$ 19-òðèëèîííà
áîìáà

Търговците на ток са притес-
нени от недостатъчното предла-
гане на електроенергия на бор-
сата за дългосрочни периоди. От
Асоциацията свободен енергиен
пазар (АСЕП) са изпратили отво-
рено писмо до енергийния минис-
тър Теменужка Петкова и ръковод-
ствата на държавните енергийни
дружества, в което посочват, че
липсва предлагане на базова
електроенергия с дългосрочна
доставка и те няма как да се сдо-
бият с необходимите количества.
Според търговците е недопусти-
мо през последното тримесечие
на годината да няма предлагане
от страна на държавните произ-
водители под шапката на Българ-

Òúðãîâöèòå íà òîê ïðèòåñíåíè îò íåäîñòèã
íà íåîáõîäèìè êîëè÷åñòâà íà áîðñàòà

бедност поради ниски
доходи. Този показател е
най-висок в Румъния
(23.5 %), Латвия (23.3 %),
Литва (22.9 %) и България
(22 %). Най-малък е рискът
от бедност поради ниски
доходи в Чехия (9.6 %),
Финландия (12 %), Словакия
(12.4 % данните са за 2017
година), Дания (12.7 на сто).

ския енергиен холдинг. Недости-
гът затруднявал сключването на
договори с потребителите и въз-
можността им да предложат мак-
симално изгодни финансови ус-
ловия на българската индустрия.

търговските участници, което да
ескалира съвсем скоро, ако не
се предприемат адекватни мерки
от страна на производителите на
електроенергия и БЕХ. Търговците
се съмняват, че има съгласувана
практика, насочена към създава-
не на дефицити и постигане на
по-висока цена чрез предлагане
на продукти на борсата.

Това, според тях, е в ущърб
на пазара и дава достатъчно ос-
нование от страна на органите за
защита на конкуренцията, чрез ко-
ито да се осигури пазарно пове-
дение на производителите, които
имат определяща роля при пред-
лагането на електрическа енер-
гия.ç

От АСЕП посочват, че големи-
ят ръст в цените на тока на едро,
заедно с изкуствено създавания
дефицит в предлагането на дъл-
госрочни продукти може да дове-
дат до недоволство от страна на

Според данните на
НСИ българинът харчи
много за храна и жилища.
Цели 31.4% от доходите
ни отиват за изхранване,
а разходите за жилище са
15.5%. Наскоро Евростат
отчете, че България е
страната с най-голямо
неравенство в доходите в
Европейския съюз. ç

Необходим е задълбочен прег-
лед и цялостна промяна в трудо-
вото законодателство в България,
които изкривяват пазара на тру-
да и създават напрежение сред
работещите. Около това мнение
се обединиха Иван Нейков, бивш
социален министър, директор на
Балканския институт за труда и
социалната политика, и Димитър
Бранков, зам.-председател на
Българска стопанска камара
(БСК). Коментарите по БНТ са по
повод стартиралата национална
акция на синдикатите сред ра-
ботещите във всички сфери на
икономиката за постигане на про-
мени в трудовото законодателс-
тво, включващи значително уве-
личаване на заплащането за но-
щен труд и реално отчитане на
извънредния труд.

Нейков и Бранков обаче не
са на едно мнение за ролята на
държавата в намирането на пра-
вилните решения. Според бившия

Áèçíåñúò ïðåäëàãà öÿëîñòíà ïðîìÿíà â òðóäîâèòå çàêîíè ó íàñ
сите и на работниците, и на ра-
ботодателите.

Според Иван Нейков синдика-
тите и работодателите в диалог
трябва да постигнат консенсус за
решения на спорните проблеми
в трудовите закони. Вместо това
обаче, ролята на държавата се
увеличава, допълни той. В момен-
та минималната работна заплата
се определя не от конвенцията,
която сме ратифицирали, а от во-
лята на министъра на финансите
- това означава повече държава,
аргументира тезата си Нейков. Ек-
спертът отбеляза, че е редно да
има отделно трудово законодател-
ство за микропредприятията у нас,
които съставляват 93% от иконо-
миката, и други трудови норми за
останалите големи предприятия.
Според него това е нужно, защо-
то в противен случай "се лъжем в
очите, че предприятия с по 4-5
работника спазват трудовите за-
кони".ç

министър спорните въпроси по
трудовите норми първо трябва да
се разрешат между работодате-
лите и синдикатите. Бранков оба-
че смята, че водеща трябва да е
държавата със своите предложе-
ния за реформи. "Натрупаха се
изключително много въпроси в
трудовото законодателство, кои-
то искат решения. Много от тях
могат да бъдат решени на база-
та на преговори между синдика-

ти и работодатели. Но те искат
държавата да решава проблема,
а не те помежду си", посочи Иван
Нейков.  Според него, ако рабо-
тиш без да ти плащат, вече не
става въпрос за "бяла" икономи-
ка. Затова са необходими спеш-
ни промени в законовата рамка
за условията на труд.

Според Димитър Бранков, кой-
то представлява работодателски-
те интереси, инициативата за за-
конови промени е закъсняла, тъй
като БСК още през 2013 г. е из-
лязла с конкретни предложения
за промени. "Нашето трудово за-
конодателство е сложна и про-
тиворечива смесица от стари
норми и нови европейски дирек-
тиви. Нуждаем се от един задъл-
бочен преглед на цялото ни тру-
дово законодателство", каза
Бранков. По думите му катего-
рично има нужда от промяна на
трудовото законодателство, но по
начин, който балансира интере-
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Капитализмът - макар и
с кризи, противоречия и
войни -  създава нараства-
що богатство. Разпределе-
нието на това богатство
обаче става все по-нерав-
но и то се концентрира в
ръцете на едно малцинст-
во, докато обществото във
все по-голяма степен се
тресе от масовото усеща-
не за несправедливост на
системата. Точно това ста-
на през последните десе-
тилетия на неолиберална
глобализирана версия на
капитализма. Транснацио-
налните компании и олигар-
си излязоха от контрола на
държавата и концентрира-
ха богатството си в офшор-
ки и гигантски активи от
всякакъв род, докато сред-
ната класа в развитите за-
падни страни намалява и гу-
би възможностите, които
имаше по времето на со-
циалната държава.

Това доведе до серия от
противоречия, изострящи
кризата на съвременния
глобален капитализъм в
най-развитите западни
страни. Те водят нови и но-
ви войни от всякакъв вид -
търговски, технологични, ва-
лутни, финансови, информа-
ционни, хибридни, пропа-
гандни, кибервойни, робо-
войни и т. н. Съседката ни
Турция води реална война
съвсем близо до нас, а аме-
риканският държавен сек-
ретар хвали нашия преми-
ер, че увеличава парите за
война, към което е бутана
настоятелно цяла Европа.

Ето четири от тези про-
тиворечия, които тресат
света от Америка до Бълга-
рия.

1. Никога преди в исто-
рията социалното неравен-
ство не е нараствало с та-
кава скорост и корпоратив-
ните печалби не са били та-
ка големи, както сега. Меж-
ду 1973 и 2013 г. американ-
ската работна сила е уве-
личила своята производи-
телност на труда средно със
74,4 %, но е получила само
9,2 % от това увеличение.
90,8%  са отишли в банко-
вите сметки на капитала. А
онези 9,2%, които са дош-
ли при работниците, са об-
лагодетелствали главно по-
високодоходните групи на
определени професии, до-
като при над 50% от работ-
ниците има задържане или
намаляване на заплащане-
то. В същото време огром-
но количество хора от САЩ
до България ровят по ко-
фите за боклук, едва свър-
зват двата края, а някогаш-
ната средна класа се сви-
ва като шагренова кожа.
Едно малцинство от 1%, за-

×åòèðè ïðîòèâîðå÷èÿ òðåñàò ñèñòåìàòà
îò Àìåðèêà äî Áúëãàðèÿ

Êàïèòàëèçìúò - òðèóìô
íà íåñïðàâåäëèâîñòòà

Проф. Васил
ПРОДАНОВ

едно с така нар. горна сред-
на класа от около 20% по-
добряват своите възмож-
ности в условията на все
по-голямо неравенство и го-
лямо количество хора губят
предходния си социалнои-
кономически статус.

2. Никога през послед-
ното столетие не е имало
толкова данъчни отстъпки и
възможности за бягство от
данъчно облагане на голе-
мия бизнес, като в същото
време голяма част от данъ-
ците се плаща от по-бедна-
та част на населението. Из-
численията на американс-
ките икономисти Емануел
Саец и Габриел Цукман в
новата им книга "Триумфът
на несправедливостта" по-
казват, че най-богатите 400
семейства в САЩ плащат
като данък средно 23% от
своите доходи, докато дол-
ната половина от 50-те про-
цента домакинства плащат
24,2 % от доходите си. Ка-
то дял от своите доходи бо-
гатите дават много по-мал-
ко за данъци отколкото
обикновеният човек. А Бъл-
гария, където капиталисти-
те плащат само 10% данък,
е един от световните рекор-
дьори в това отношение.
Нашите реставратори на ка-
питализма ентусиазирано я
направиха държава, много
по-капиталистическа и мно-
го повече обслужваща на-
ши и особено чужди капи-
талисти, отколкото Амери-
ка. Но и в по-малко капи-
талистическата от България
Америка богатството на 1%
капиталисти расте със ско-
рост, невиждана преди то-

ва в историята. Светът се
превръща в гигантска оли-
гархична пирамида, в коя-
то обикновеният работник
трябва да се труди хиляди
години, за да получи това,
което олигарсите получават
за един ден. Средното го-
дишно заплащане на един
работник в гигантската кор-
порация "Амазон" се равня-
ва на това, което неговият
основен собственик Джеф
Безос получава за 10 се-
кунди. Нетното богатство от
130 милиарда долара на
Джеф Безос се равнява на
това, което би получил
средният американски ра-
ботник, ако работи общо 2,8
милиона години, а това вре-
ме е десет пъти повече от
времето, през което на зе-
мята съществува Хомо са-
пиенс.

3. Никога по-рано не е
имало такава вълна на кор-
поративни престъпления в
САЩ, но бюджетът на инс-
титуциите, които трябва да
следят за спазването на
закона, се орязва и те ре-
агират все по-трудно. Прес-
тъпният бизнес генерира
над 2 трилиона долара го-
дишно. В същото време
един корпоративен мени-
джър в големите трансна-
ционални компании получа-
ва средно 287 пъти повече
от средния работник в съ-
щата компания. Дали оба-
че върши 287 пъти повече
работа, ако куп индикато-
ри сочат тенденция към
влошаване на мениджмън-
та и в много случаи се съз-
дават вредни и опасни за
хората продукти?

И тук не става дума са-
мо за военнопромишлени-
те комплекси, произвежда-
щи инструменти за убийст-
во, нито за гигантските ци-
гарени конгломерати, уби-
ващи също милиони хора
по света. През 2013 г. Пи-
тър Готцше публикува сво-
ята книга "Смъртоносни ле-
карства и организирана
престъпност: Как големите
фармацевтични компании
увреждат здравеопазване-
то", за която получи награ-
дата на Британската меди-
цинска асоциация. Според
него "морално отвратител-
ното пренебрегване на чо-
вешкия живот е норма" за
големите фармацевтични
компании. Той доказва с
много факти, че лекарства-
та, които вземаме, са тре-
тата водеща причина за
смъртност в света след ра-
ка и сърдечните болести.
Във въведението на книга-
та авторът обяснява това
по следния начин: "Основ-
ната причина да приемаме
толкова много лекарства е,
че фармацевтичните компа-
нии не продават лекарст-
ва, те продават лъжи за ле-
карства. Това прави лекар-
ствата толкова различни от
всичко останало в живота…
На практика всичко, което
знаем за лекарствата, е то-
ва, което компаниите са из-
брали да кажат на нас и
на нашите лекари… причи-
ната пациентите да се до-
верят на лекарствата е, че
те пренасят доверието, ко-
ето имат към своите лека-
ри, към лекарствата, кои-
то им предписват. Пациен-

тите не разбират, че макар
техните лекари да знаят
много за болестите и чо-
вешка физиология и психо-
логия, те знаят твърде мал-
ко за лекарствата… Ако не
мислите, че системата е из-
вън контрол, моля, изпра-
тете ми имейл и обяснете
защо лекарствата са тре-
тата водеща причина за
смъртност… Ако такава ог-
ромна смъртоносна епиде-
мия беше причинена от но-
ва бактерия или вирус, до-
ри това да се отнасяше до
една стотна от хората, уми-
ращи от нея, щяхме да нап-
равим всичко възможно, за
да я вземем под контрол."
Това обаче не става, защо-
то при неолибералния ка-
питализъм по-важни от чо-
вешкия живот са милиар-
дите на големите компании.
Политиката, здравето, об-
разованието, човешкият
живот и всичко останало
са средство. Целта е келе-
пирът, целта е печалбата.

4. Никога в света не е
произвеждана и внасяна
толкова много храна, оба-
че гладът е постоянен проб-
лем навсякъде. Около 815
милиона души в света все-
кидневно гладуват поради
липса на средства за хра-
на. Само в САЩ, "меката"
на нашите "демократи" и
идеолози на капитализма,
16,5 милиона деца си лягат
гладни, а 20% от студенти-
те не си дояждат. Това пи-
ше Ралф Нейдър, известен
юрист, публицист, политик,
който няколко пъти е бил
кандидат за президент на
САЩ, а сега поставя въп-
роса "Защо 99-те % не се
бунтуват?".

И в България гладът, кой-
то по времето на социализ-
ма изглеждаше далечно ми-
нало от времето на "брат-
четата на Гаврош" на Смир-
ненски, се завърна с нала-
гането на капитализма, мас-
киран като "демокрация".
След 30 години реставрация
на капитализма делът на
бедните в България е 11 пъ-
ти по-голям, отколкото през
1988 г., а 20-те процента най-
бедни получават средно 7,7
пъти по-малко доходи от 20-
те процента най-богати.

Може да се правят още
много такива сравнения, но
същественото е, че тази
тенденция се засилва и све-
тът, в който влязохме с пес-
ни "Времето е наше", всъщ-
ност е място, в което пре-
дадохме онова, което беше
"наше", на всички българи,
на 1% наши и чужди оли-
гарси.

От "Клуб 24 май"
(Заглавието
е на ЗЕМЯ)
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Кандидатът за кмет
на Русе, издигнат от
местна коалиция
"БСП за България",
Пенчо Милков посети
село Хотанца в общи-
на Русе. Той беше
придружен от канди-

дати за общински съ-
ветници на коалиция-
та. На  среща с жите-
лите на селото, орга-
низирана в местното
читалище, Пенчо Мил-
ков заяви, че се е
кандидатирал за пос-
та, защото иска да
направи най-доброто
за града си и има
енергия, воля и сила,
за да се справи с пре-
дизвикателствата.

"Като народен
представител много
пъти съм бил сред вас

Ìíîãîêðàòíî ñúì áèë ñðåä âàñ, ïîçíàâàì ïðîáëåìèòå,
èìàì èäåè êàê äà áúäàò ðåøåíè, çàÿâè êàíäèäàòúò
çà êìåò íà ÁÑÏ

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

и познавам проблеми-
те ви. Ако бъда изб-
ран за кмет, грижата
ми за малките насе-
лени места и техните
жители ще бъде един
от основните ми при-
оритети" ,  сподели
Милков. Той призова
хората на 27 октомв-
ри да бъдат активни и
да гласуват за света,
който искат да видят
за децата си.

Пенчо Милков
представи кандидата
за кмет на село Хотан-

"И в Шумен, и в се-
лата хората страдат от
кошмарния обществен
транспорт, който или
изобщо липсва, както
в с. Лозево, или е
крайно недостатъчен, а
автобусите са в пла-
чевно състояние. Това
показаха десетките
срещи с граждани, ко-
ито проведохме с еки-
па ми през последни-
те дни." Това заяви кан-
дидатът за кмет от
"БСП за България" Вен-
цислав Венков. Той ко-
ментира, че шатрата на
БСП привлича много
граждани, които се оп-
лакват от проблемите
на Шумен в разговори
с него и кандидатите за
общински съветници от
левицата. По думите му
най-много страдат от
лошия транспорт нез-
рящите. "Те се оплака-
ха, че заради недостъп-

ните за тях градски ав-
тобуси, те са буквално
затворници в домове-
те си", уточни Венков.
На среща в Центъра за
рехабилитация на хора
със зрителни уврежда-
ния, Венцислав Венков
и кандидатът за съвет-
ник Лили Петрова чу-
ха много конкретни
примери защо гражда-
ните се чувстват още-
тени - заради трудно-
достъпните за тях ав-
тобусни спирки, липса-
та на сигнализация за
хора с увреждания,
препълнените малки
рейсчета, които поня-
кога дори не спират,
защото не могат да ка-
чат други пътници.  Хо-
рата със зрителни ув-
реждания поискаха от
кандидатите на леви-
цата нова транспорт-
на схема в Шумен и
нови автобуси, които

ще са достъпни за
всички граждани. Нез-
рящите се оплакаха и
от липсата на достъп
до зала "Арена - Шу-
мен", която за тях се
оказала невъзможна
за посещения, защото
трудно могат да вля-
зат в нея.  Хората със
зрителни увреждания
нямат и никакви усло-
вия за спорт и поис-
каха от следващия
кмет да получат достъп
поне до една от спорт-
ните зали.

Транспортът се ока-
за изключително сери-
озен проблем и за жи-
телите на шуменския
квартал Макак, с кои-
то по-късно се срещ-
наха кандидат- кметът
Венцислав Венков и
кандидати за общинс-
ки съветници от листа-
та на "БСП за Бълга-
рия". В препълнената

зала на местното чи-
талище хората от Ма-
как масово недоволс-
тваха срещу недоста-
тъчните и неудобни ав-
тобусни линии. До
квартала има само 5
автобуса дневно, кои-
то са крайно недоста-
тъчни.

В Макак имат огро-
мен проблем и с лип-
сата на канализация.
Жителите  питат защо

вече 20 години слушат
празни обещания за
канализация.  "Всички
въпроси по канализа-
цията са в ръцете на
общинския кмет", зая-
ви народният предста-
вител от БСП Иван
Иванов, който също
присъства на срещата.
Депутатът коментира,
че за съжаление досе-
гашният кметски екип
не е смятал квартали-

Âåíöèñëàâ Âåíêîâ, Øóìåí: È â ãðàäà, è â ñåëàòà îáùåñòâåíèÿò òðàíñïîðò å ïðîáëåì

ца, издигнат от мест-
на коалиция "БСП за
България", Мелиха То-
дорова и подчерта
колко важно за управ-
лението е кметът да
бъде местен човек,
който познава нужди-
те и проблемите на съ-
селяните си. Тодорова
е израснала и живее
със семейството си в
с. Хотанца.

От своя страна тя
подчерта, че ако бъде
избрана за кмет осно-
вен приоритет в рабо-

тата й ще бъдат сигур-
ността и спокойстви-
ето на жителите. Съз-
даването на адекват-
на транспортна схема,
обслужваща нуждите
на работещите хора и
учащите се ще бъде
основен акцент в дей-

ността й. Транспортът
е един от основните
въпроси за решаване,
изведен от анкетното
проучване на местни-
те проблеми през 2018
г. и представен на об-
щинската администра-
ция. ç

Със свободна дискусия
протече срещата на канди-
дата за кмет Владимир Мос-
ков и кандидатите за общин-
ски съветници от "БСП за
България" с работещите в
сферата на образованието
и културата в община Гоце
Делчев.

Образованието и култу-
рата винаги са били сред
приоритетите на Владимир
Москов и неговия екип.
През изминалия мандат бя-
ха изградени две нови дет-
ски градини - в селата Лъж-
ница и Буково. Напълно се
обновяват сградите и двор-
ните пространства на дет-
ските градини - "Калинка"
и "Радост", както и на Вто-
ро ОУ "Гоце Делчев". По
трансграничната програма
България - Гърция напълно
бе обновен музея в града
и изграден  външен асан-
сьор на читалището. Тра-

Âëàäèìèð Ìîñêîâ: Ùå ïîäêðåïÿì êóëòóðàòà è îáðàçîâàíèåòî â Ãîöå Äåë÷åâ
дане на ново парокотелно
и смяна на вида на отоп-
ление с по-икономично. В
приоритетите е предвиде-
но също саниране на сгра-
дата и подмяна на отопле-
нието с по-икономично в
детската градина в село
Мосомище, както и сани-
ране на основната сграда
на Детската градина в се-
ло Брезница. Съвсем ско-
ро предстои да бъдат нап-
равени ремонти и на детс-
ките градини "Джани Рода-
ри", "Детелина", "Снежан-
ка" в Гоце Делчев и "Щас-
тливо детство" в с. Корни-
ца. От понеделник започ-
ва напълно обновяване на
дворовете и площадките
на всички детски градини.
Ще се санира и сградата
на училището в с. Лъжни-
ца. Осигурени са средст-
ва и много скоро започва
работата по обновяване на

ученическия лагер в село
Попови ливади, който ще
бъде модернизиран и въз-
становен. В областта на
културата също са осигу-
рени сериозни инфраст-
руктурни инвестиции. Бли-
зо 5 милиона лева ще бъ-
дат вложени в цялостното
обновяване на Дома на
културата в Гоце Делчев.
Предстои реконструкция
на Читалище "Просвета" и
на библиотеката в града.

"Както и досега, така и
занапред ще продължи
подкрепата на талантливи
деца и ученици, на всяка
добра инициатива, която
идва от училищата или дет-
ските градини. Винаги мо-
жете да разчитате на мен
за подкрепа, защото инвес-
тицията в образованието,
в децата ни, е най-важна-
та", категоричен бе Влади-
мир Москов. ç

те и селата за важни
обекти. "Канализация
може да има, но тряб-
ва много сериозна ра-
бота с ВиК - Шумен,
което за съжаление е
докарано до фалит",
посочи Иван Иванов.
В тази връзка бивши-
ят зам.-кмет по строи-
телство и кандидат за
нов мандат Иван Йон-
ков посочи, че изграж-
дането на канализаци-
ята е напълно възмож-
но и ако БСП спечели
властта, ще работи за
това през следващите
години. "Още през де-
кември ще заложим
средства в следващия
бюджет за проектира-
не на канализация в
кварталите Макак и
Мътница и през след-
ващите години ще за-
почне реалното стро-
ителство", каза Иван
Йонков. ç

диционно се оказва пълна
подкрепа на културата и
читалищата в обновяване
на базата и финансиране
на дейностите им.

Кандидатът за кмет на
община Гоце Делчев Вла-
димир Москов обясни, че
през следващия управлен-
ски мандат ще се довърши

обновяването и на остана-
лата училищна инфраструк-
тура. Предвиждат се основ-
ни ремонти на Трето ОУ
"Братя Миладинови", Детс-
ка ясла "Пролет" и учили-
щето в с. Мосомище. Ще
бъде направено цялостно
обновяване на сградата на
ДГ "Слънце" чрез изграж-
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Членовете на Българския
антифашистки съюз са дъл-
боко възмутени и разтрево-
жени от приетата на 19 сеп-
тември 2019 г. от Европейс-
кия парламент резолюция
"Значението на европейска-
та памет за бъдещето на Ев-
ропа".
Тя отваря широко вратите

на Европейския съюз за
настъпление на фашизма.
Нещо повече - призовава
европейските държави с
всички средства да провеж-
дат тази антинародна поли-
тика, да прикриват зверст-
вата и престъпленията на
фашизма по време на Вто-
рата световна война.

535 европейски депутати,
изпратени от трудова и прог-
ресивна Европа, окупирана,
изранена и репресирана от
нацистка Германия и фашис-
тка Италия по време на Вто-
рата световна война, с ка-
тегорично мнозинство при-
емат тази дръзка и нагла ре-
золюция с фалшиво съдър-
жание. Така те защитават
без никакво чувство за ис-
торическа памет реваншис-
тки, русофобски и антико-
мунистически позиции и оп-
равдават неолиберализма.
Само 66 евродепутати са
против, а 52-ма безлично се

Áúëãàðñêèòå àíòèôàøèñòè: Åâðîïàðëàìåíòúò îòâîðè
øèðîêî âðàòèòå çà íîâî íàñòúïëåíèå íà ôàøèçìà
Äåêëàðàöèÿ íà Áúëãàðñêèÿ àíòèôàøèñòêè ñúþç ïî ïîâîä ïðèåòàòà îò Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò  íà 10
ñåïòåìâðè 2019 ã. ðåçîëþöèÿ "Çíà÷åíèåòî íà åâðîïåéñêàòà èñòîðè÷åñêà ïàìåò çà áúäåùåòî íà Åâðîïà"

Ôåñòèâàëèòå "Àëüîøà" è "Ñðåáúðíè ÷ó÷óëèãè"
îòíîâî áÿõà ïðàçíèê íà äóõà è èäåàëà

съветска окупация. Но зад
наложената студена война
и Желязна завеса нейните
народи ускорено изгражда-
ха исторически нов общес-
твен сторй, който ускори
тяхното икономическо раз-
витие и обогати социалното
състояние на техните наро-
ди. България се нареди на
26-о място по човешко раз-
витие. Именно социална Из-
точна Европа предизвика
прилагането на социалните
мерки и в Западна Европа.
Българските антифашисти

категорично се противопос-
тавят на Резолюцията на Ев-
ропейския парламент, на
фалшифицираната  истори-
ческа памет. Призоваваме
за обединяване усилията на
всички прогресивно мисле-
щи хора в борбата срещу:

- възраждането на фашиз-
ма;

- премахването и унищо-
жаването на антифашиски-
те паметници и паметници-
те на Червената армия;

-   хвърлянето на хули сре-
щу освободителя на Европа
- братския руски народ;
Седемнадесет години по

улиците на София и някои
областни градове въпреки
декларациите на БАС, на ор-
ганизацията на евреите в

България "Шалом" и други
организации и посолства
безнаказано шества Лу-
ковмарш. В столицата на 20
април тази година се про-
веде общоевропейски сбор
на фашисти. В книжарници-
те свободно се продава кни-
гата на Хитлер "Моята бор-
ба". На много места градо-
вете осъмват с фашистки
свастики. Хиляди хора по
света видяха чрез телеви-
зията озъбените фашистки
физиономии на футболни
фенове на мача България-
Англия.
ХОРА, БДЕТЕ!
Ще продължим да се бо-

рим  борците от антифашис-
тката съпротива да бъдат
признати за участници във
Втората световна война. На-
шето убеждение е, че "Фа-
шизмът не  е мнение, а съз-
нателно престъпление", и ще
се борим за свобода, неза-
висимост и демокрация;  за
народовластието - бъдеще-
то на човешката цивилиза-
ция.
Долу мръсните ръце от

преживяната история!
Победата е на страната на

историческата истина!
Симеон ИГНАТОВ,

председател
на УС на БАС

въздържаха от гласуване.
Резултатът е потресаващ -
Европа е сляпа за паметта
на историята и за надига-
щия се фашизъм не само в
света, но и в сърцето на Ев-
ропейския парламент.
Може ли обединена и об-

новена Европа да отрича ис-
торическата истина и да
твърди, че подбудител на
Втората световна война е
СССР, че само немско-съ-
ветският пакт е причина за

развитието на събитията от
Втората световна война, че
нацистка Германия и СССР
са близнаци, които са се до-
говорили да си поделят све-
та, че Червената армия не
е освободител на Европа от
нацизма, а окупатор и по-
робител.
С каква съвест, с нечува-

на непризнателност, с тол-
кова къса историческа па-
мет може да се твърди, че
Източна Европа е била под

Ïðåç ãîäèíèòå â òÿõ âçåõà ó÷àñòèå íàä 10 000 èçïúëíèòåëè è
ëþáèòåëè íà ðóñêàòà, ïàòðèîòè÷íàòà è àíòèôàøèñòêàòà ïåñåí
За поредна година с голям

успех се проведоха Дваде-
сетият фестивал на патрио-
тичната и антифашистката
песен "Сребърни чучулиги" и
Седемнадесетият фестивал
на руската песен "Альоша".
Фестивалите са с дългого-
дишна традиция и през из-
миналите години в тях учас-
тваха повече от 10 000 из-
пълнители - хорови  съста-
ви, певчески групи, индиви-
дуални изпълнители от всич-
ки краища на България.
Организатори на двата

фестивала са: Българският
антифашистки съюз, Фонда-
ция "Устойчиво развитие за
България", Съюзът на вете-
раните от войните на Бълга-
рия, Съюзът на офицерите и
сержантите от запаса и ре-
зерва, Федерацията за при-
ятелство с народите на Ру-
сия и ОНД, Национално дви-
жение Русофили, Сдружение
на приятелите на Русия "Ал.
Невски", Синдикатът на бъл-
гарските учители, вестник
"Нова зора", Международна
фондация "Георги Димитров",
Федерацията "Съюз на съо-
течествениците", Представи-
телството на Россътрудни-
чество в България - Руски
културно-информационен

център и МКДЦ "Дом на Мос-
ква в София". Медиен парт-
ньор е БСТВ.
Фестивалите откри Любо-

мир Коларов, председател
на Софийското сдружение на
приятелите на Русия "Алек-
сандър Невски", член на Об-
щонационалния организаци-
онен комитет и изпълните-
лен директор на Българска
свободна телевизия. Той връ-
чи награда по повод 20-го-
дишнината на Фестивала на
патриотичната и антифашис-
тката песен "Сребърни чучу-
лиги". Наградата получи Си-
меон Игнатов един от осно-
вателите на проявата.
Поетът и публицист Лозан

Такев поздрави юбилярите
със  специално написано
стихотворение.
Вяра Емилова, секретар на

ИБ на НС на БСП, поздрави
участниците от името на Кор-
нелия Нинова, председател на
НС на БСП и председател на
ПГ на "БСП за България".
Калоян Паргов председател

на ГС на БСП, в приветстве-
ното си слово даде висока
оценка на фестивалите.
Алексей Новосьолов, съ-

ветник по културните въпро-
си в посолството на Руската
Федерация приветства учас-

тниците и организаторите от
името на Н.Пр. Анатолий Ма-
каров, извънреден и пълно-
мощен посланик на Русия, в
което се изтъква, че подоб-
ни музикални форуми наглед-
но свидетелстват за тесните
исторически, културни и ду-
ховни връзки между нашите
народи.
Приветствие поднесе Ол-

га Широкова, временно из-
пълняваща длъжността ръко-
водител на Представителст-
вото на Россътрудничество
в България и директор на
Руския културно-информаци-
онен център.
Официални гости бяха и Н.

Пр. Каридад Ямира Куето
Милиан, извънреден и пъл-
номощен посланик на Репуб-
лика Куба,  Константин Во-
робьов, втори секретар в по-
солството на Република Ка-
захстан.
На тържественото открива-

не на фестивалите присъст-
ваха представители на об-
ществени организации, на
военно-патриотични съюзи,
ярки творци: доц. д-р Иван
Сечанов, председател на Съ-
юза на ветераните от вой-
ните на България, Игор За-
вялов, председател на Съю-
за на ветераните от Велика-

та отечествена война към Съ-
юза на руските съотечестве-
ници в България, Снежана То-
дорова председател на Ко-
ординационния съвет "Бълга-
рия - Русия" и председател
на СБЖ, проф. Орлин Заго-
ров, почетен гост на фести-
валите, Боряна Илиева, Вла-
димир Чучуев, Борис Цвет-
ков и други представители
на организациите съоргани-
затори. Огласени бяха позд-
равления от Отечествения
съюз и други организации.
Приветствие от името на Бо-
ян Ангелов, председател на
Съюза на българските писа-
тели, прочете поетът Петър
Андасаров. В него се под-
чертава, че фестивалите се
утвърдиха освен като изява
на несъмнени таланти и с
обич към красотите на Оте-
чеството и към героичната
история на народа ни; със
своя слънчев хуманизъм и
преклонение пред подвига
на руските воини освободи-
тели.
Актрисата и певица Грета

Ганчева взриви публиката с

изпълнението си и пя заед-
но с всички гости, диплома-
ти, общественици и участни-
ци в проявите.
Музикален поздрав отпра-

ви и бардът Милен Тотев,
член на БАС и СОСЗР.
В двата фестивала се пред-

ставяха творчески състави и
индивидуални изпълнители
от София, Пловдив, Сливен,
Ямбол, Стара Загора, Горна
Оряховица, Плевен, Враца,
Мездра, Червен бряг, Бело-
во, Велинград,  Черноморец,
Перник и др.
Авторитетно жури в състав:

маестро академик Виолета
Ковачева, проф. Стоян Анге-
лов, Лозан Такев, Милен То-
тев, Вили Икономов, Краси-
мира Джартазанова, оценя-
ваме изпълнителите.
Дошлите да подкрепят

изявите на самородните та-
лантливи български певци и
да се насладят на съхране-
ното ни духовно богатство
стотици софиянци и гости на
столицата пяха заедно с
участниците любимите бъл-
гарски и руски песни.
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Противно на прогнозите
на букмейкърите, победите-
лите за Нобеловите награди
за литература са две съвсем
различни от спряганите име-
на - носител на наградата
за 2018-а е полякинята
Олга Токарчук, а за 2019-а -
австриецът Петер Хандке.

Според обявеното награ-
дите им се връчват, както
следва: на Олга Токарчук -
"За разказвателно въображе-
ние, което с енциклопедич-
на страст представлява пре-
минаването на границите ка-
то форма на живот", а на
Петер Хандке - "За влиятел-
на работа, която с езикова
изобретателност е изследва-
ла периферията и специфи-
ката на човешкия опит".

Отличията тази година
бяха две, тъй като минала-
та година не беше присъ-
дена награда заради скан-
дал. Шведската академия
взе такова решение, защо-
то броят на членовете й на-
маля, както и доверието в
нея, след разкрития за сек-
суални посегателства и фи-
нансови злоупотреби.

Êîé å Ïåòåð Õàíäêå?

Роден е на 16 декември
1942 г. в Грифен, в южната
австрийска провинция Ка-
ринтия, по онова време част

Наградата за 2018-а присъдиха
на полякинята Олга Токарчук

от германския Трети райх.
Хандке завършва католичес-
ката хуманитарна гимназия
в Танценберг и именно там
публикува първите си лите-
ратурни текстове. После учи
право в университета в
Грац. По време на следва-
нето си Хандке се утвърж-
дава като писател, свързва
се с новосъздадената "Грац-
ка група" - сдружение на
млади австрийски автори,
основано от Алфред Коле-
рич. Групата публикува в
литературното списание
"Манускрипте".

Когато през 1965 г. изда-
телската къща "Зуркамп" при-
ема за публикуване романа
му "Стършелите", Хандке
изоставя следването си, за да
се отдаде изцяло на литера-
турна дейност. Добива извес-
тност с участието си през
1966 г. в заседанието на аван-
гардните творци от Група 47
в Принстън, Ню Джърси, къ-
дето представя пиесата си
"Обругаване на публиката".

Петер Хандке е автор на
много сценарии за филми.
Самият той режисира фил-
ма по повестта си "Левач-
ката" през 1978 г., който е
номиниран за наградата
"Златна палма" на Между-
народния филмов фестивал
в Кан. От 1975 г. Хандке е

член на журито на Европей-
ската литературна награда
"Петрарка".

След като напуска Грац,
Хандке пребивава в Дюсел-
дорф, Берлин, Кронберг, Па-
риж, в САЩ (1978 - 1979) и
в Залцбург (1979 - 1988). От
1991 г. живее в град Шавил
близо до Париж.

Петер Хандке е смятан за
един от най-ярките предста-
вители на съвременната ав-
стрийска литература. Той е
едва на 24, когато издават
романа му "Стършелите",
възприет както явление и от
читатели, и от критика.
Следват повестите и рома-
ните "Страхът на вратаря
при дузпа" (1970), "Кратко
писмо за дълга раздяла"
(1972), "Нещастие без ро-
пот", "Когато желанието още
помагаше", "Часът на истин-

ското усещане" и сред тях осо-
бено значимата повест "Ле-
вачката", по която е заснет и
филмът, награден на кинофес-
тивала в Кан.

Îëãà Òîêàð÷óê:
„Òîâà å ïðèçíàíèå
çà Öåíòðàëíà Åâðîïà,
ÿâíî èìàìå êàêâî
äà êàæåì íà ñâåòà“

 Полската писателка Ол-
га Токарчук стана едва 15-ата
жена, заслужила Нобелова
награда за литература от об-
що 116 отличени автори. По-
литически активист, който
често критикува дясното пра-
вителство на страната си, тя
е един от водещите романис-
ти в родината си. Шведската
академия аргументира избо-
ра си с думите:

"За разказваческото въоб-

ражение, което с енцикло-
педична страст представя
пресичането на граници ка-
то форма на живот."

Новината за присъдена-
та й най-голяма литератур-
на награда свари 57-годиш-
ната Токарчук… на път.

"Ситуацията е малко
смешна, защото пътувам. В
момента дори съм в колата
на път за Билефелд. Оба-
диха ми се от Академията
само преди 15 минути. Бях
толкова изненадана. Още
съм шокирана. Не мога да
намеря думите как да опи-
ша това чувството. Това е
толкова ново за мен, а ве-
че получих хиляди обажда-
ния и съобщения. Искам да
стигна някъде, да се спра,
в хотела, някъде, и да си
събера главата, да форми-
рам реакцията си".

Олга Токарчук и Петер Хандке

Строгият подбор на лау-
реатите за Нобелова награ-
да се осъществява от Шведс-
ката кралска академия на на-
уките, Шведската академия,
Нобеловата асамблея при Ка-
ролинския университет и
Норвежкия нобелов комитет.
Лауреатът получава парич-
на премия, чиято сума се
променя ежегодно и зависи
от доходите на Нобеловия
фонд, а също така - медал с
изображението на учредите-
ля Алфред Нобел, както и
диплом. Лауреатът получава
наградата си лично на спе-
циална церемония и произ-
нася благодарствено слово.

Това е най-престижната
награда в света. Въпреки то-
ва историята на наградите
познава случаи, при които
лауреати са отказвали да
приемат отличието. Какви са
подбудите на кандидатите и
лауреатите за литературна-
та награда?

С най-голяма давност е
случаят с Лев Толстой. Кан-
дидатурата на Лев Николае-
вич е издигната от Руската
академия на науките през
1906 г., когато писателят е
на 78 години. Ако беше по-

Лев Толстой и Жан-Пол Сартр
отказват „Нобел“

лучил наградата, щеше да
попадне в списъка на най-
възрастните лауреати, кой-
то се оглавява от Леонид
Гурвич, който е бил тогава
на 90 години.

Толстой отказва награда-
та не лично, а по деликатен
начин. На 8 октомври 1906
г. Той пише писмо на фин-
ландския писател Арвид Яр-
нефелт с молба да се обърне
към своите шведски колеги
и ненатрапчиво да ги помо-
ли да се откажат да го наг-

раждават. В резултат на то-
ва наградата получава ита-
лианският поет Джозуе Кар-
дучи. Причината Лев Толс-
той да откаже били парите,
тъй като според неговите
разбирания "тези пари, как-
то всички останали, могат
да носят само зло".

Отказва се и руският пи-
сател Александър Солжени-
цин. Нобеловата награда за
литература му е присъдена
през 1970 г. "за нравствена-
та сила, почерпана от тра-

дициите на великата руска ли-
тература". Но големият писа-
тел и дисидент не присъства
на церемонията по награж-
даването в Стокхолм и се от-
казва от паричната премия.
Опасенията му се оправдали
- след международното приз-
нание на творчеството му, за-
почва акция срещу писателя.
През 1971 г. са конфискува-
ни ръкописите му а по-късно
и унищожени. Публикувана-
та в Париж книга "Архипе-
лаг ГУЛАг" става крайъгълен
камък в сложните отношения
на писателя с държавата. Но
наградата все пак го дочаква
- той я приема на 10 декемв-
ри 1974 г.

Френският философ и дра-
матург Жан-Пол Сартър не
приема Нобеловата награда

за литература, присъдена
му през 1964 г., която му е
отредена "за богато на
идеи, пронизано от духа на
свободата и търсенето на
истината творчество, ока-
зало огромно влияние вър-
ху нашето време". Той смя-
тал, че това ще засегне не-
говата независимост, коя-
то е била най-важното по-
нятие във философията му.
Именно с тази необичай-
на причина той обяснил
постъпката си. Същата го-
дина Сартър удивява све-
товната общественост за
втори път, като заявява от-
казването си от литератур-
ния занаят. Той казва, че
литературата е "сурогат на
действеното преобразяване
на света".

Нобеловият лауреат за литература 2019-а
Петер Хандке има и „Златна палма“ от Кан
за филма „Левачката“

Жан Пол Сартр

Лев Толстой



ЗЕМЯ 18 октомври 2019СЪБОТНИК 11. ÇÄÐÀÂÅприложение

Любителите на лютия
пипер и чилито са значи-
телно по-застрашени да се
сблъскат с деменцията от
хората, които не използват
люти подправки в храната
си. До този извод са
стигнали учени от Катарс-
кия университет и Универ-
ситета в Южна Австралия.

Специалистите са
наблюдавали близо 5
хиляди жители на Китай,
които участвали в нацио-
нално изследване за
връзката между здравето и
храненето. Възрастта на
изследваните варирала от
55 до 71 години, а когни-
тивните им функции били
оценявани четири пъти в
интервала 1997-2006 г.
Учените взели предвид и
социално-демографските
фактори, и начина на
живот на доброволците.

Вреди ли лютата храна на мозъка?
Анализите показват, че

хората, които ежедневно
използват повече от 50 г
лют пипер в храната си,
два пъти по-често се
оплакват от влошаване на
паметта и когнитивните
способности. Интересно е,
че по-голяма част от
засегнатите са с нормално
телосложение, без наднор-
мено тегло.

Магданозът и червени-
ят пипер укрепват мозъка

"Предишни изследва-
ния, показаха, че консума-
цията на лют червен пипер
е полезна за нормализира-
не на телесната маса и
кръвното налягане. Сега
открихме, че той има
неблагоприятни последст-
вия за паметта и някои
функции на мозъка" на
възрастните хора", отбеляз-
ва д-р Цумин Ши.

Експертите от Световния
фонд за изследване на рака
(WCRF) публикуваха изслед-
ване, според което включва-
нето на пълнозърнести про-
дукти, зеленчуци, плодове и
бобови култури в ежедневно-
то хранене може да намали
риска от онкологично забо-
ляване с 30-40%, съобщава
Medik Forum.

Една от констатациите в
последния доклад на Светов-
ния фонд за изследване на
рака е, че наднорменото тег-
ло скоро ще измести тютю-
нопушенето от първото мяс-
то сред рисковите фактори.

Учените от WCRF твър-
дят, че затлъстяването е при-
чина за развитието на 12 ви-
да рак - с пет повече, откол-
кото през 2007 г. По техни
данни със затлъстяването са
свързани ракът на дебелото
черво, на стомаха, на млеч-
ната жлеза, на устната ку-
хина и гърлото, на храноп-
ровода, на задстомашната
жлеза, бъбреците, простата-
та, яйчниците, на шийката
на матката.

Експертите не посочват
конкретни хранителни про-
дукти, по думите им хране-
нето влияе комплексно, ка-
то част от начина на живот.

Здравословното хранене съкращава
риска от рак до 40 процента

Желанието да хапнем
още и още, не означава, че
не ядем достатъчно. Поня-
кога причината е хранител-
но разстройство, друго забо-
ляване или просто скука. Ето
няколко случая, в които апе-
титът ни се повишава:

Твърде малко сън
Когато спим по-малко от

8-9 часа, се нарушава ба-
лансът на хормоните, кои-
то отговарят за чувството
на ситост. Нивото на "глад-
ния" хормон грелин се по-
вишава, а нивото на леп-
тина, който ни създава чув-
ство на ситост, стремител-
но пада. Освен това, кога-
то не спим достатъчно, в
кръвта ни се повишава ве-
ществото, което ни кара да
ядем с апетит.

Изпитваме ли
непрекъснат глад?

Пушенето, прекалената
употреба на алкохол и от-
съствието на двигателна ак-
тивност взаимодействат с
хранителните навици, кои-
то включват хапване на мно-
го сол, захар, мазнини, чер-
вено месо, рафинирани хра-
ни и калории.

Повече здраво-
словни храни.
Препоръчва се консума-

цията на пълнозърнести
продукти, зеленчуци, плодо-
ве и бобови култури. Добре
е да се включат поне 400 г
зеленчуци дневно, като при
всяко хранене да има пъл-
нозърнести продукти и бо-
бови култури. Според тях 30

грама храни, съдържащи
фибри, на хранене са пряка
защита от рак на дебелото
черво.

По-малко сандвичи.
Консумацията на такива

храни трябва да бъде сведе-
на от минимум, тъй като те
са богати на мазнини, за-
хар и нишесте. Препоръчва
се консумацията на по-мал-
ко готови храни, сладкиши
и тестени изделия.

По-малко червено
месо и колбаси.
Говеждото, свинското,

шунката, колбасите не бива
да превишават три порции
седмично. Това количество
отговаря на 350-500 г.

Твърде малко протеини
Особено на закуска. Из-

следване на експертите от
Университета в Мисури е ус-
тановило, че жените, които
закусват с яйца, по-рядко из-
питват глад през деня, за
разлика от тези, които са
предпочели храни, богати на
въглехидрати.

Твърде малко мазнини
Наситените мазнини са

полезни не само за сърдеч-
носъдовата система: те заси-
щат стомаха и стимулират
синтеза на хормона на си-
тостта. Добре е да стоим нас-
трана от мазнините, съдър-
жащи се в сладките и "бър-
зите" храни. Да не забравя-
ме, че повечето продукти с
растителни ненаситени маз-
нини са висококалорични.

Дюлята -
вълшебен
подарък на
есента

Вкусната и полезна дю-
ля в суров вид не само че
не е лесна за усвояване,
а дори е и вредна за сто-

маха. Но сварените или
печени дюли са вкусни и
любими на много хора.

Дюлевият мармалад
има много лечебни свой-
ства, освен че е идеален
за палачинки. Той се пре-
поръчва при заболявания
на стомаха, които са с въз-
палителен характер.

Семената на дюлята са
много полезни, защото
съдържат биологично ак-
тивни вещества . В тях

има много фруктоза, глю-
коза, пектинови съедине-
ния, калий, калций, желя-
зо, фосфор, мед.

Дюлята съдържа прови-
тамин А, както и витами-
ните С, Е, В

1
, В

2
, В

6
, РР.

Дюлята не се препоръчва
при плеврит, както и за хо-
ра, които пеят, тъй като в
големи количества тя дей-
ства зле на гласните стру-
ни. Консумацията е полез-
на за всички, които стра-

дат от дихателни пробле-
ми.

Деликатно кисели и
ароматни, дюлите заемат
видно място в редица яс-
тия от цял свят. Срещат
се в кухнята на Близкия
изток, Северна Америка,
Средиземноморието и Ла-
тинска Америка. Вкусът и
ароматът им са почти тро-
пически и напомнят на
комбинация от ананас, гу-
ава, ябълка и круша.
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Актрисата пристига в
Съветския съюз в края на
1980 година, когато се
снима във филма
"Руската къща" на Фред
Скепис.

Американската актриса
иска да се върне, за да
види промените, вече като
турист. Тя мечтае да опоз-
нае страната. И действи-
телно посещава Русия за
премиерата на "Господарка
на злото 2". В този филм
тя играе една от главните
роли на кралица Ингрид.

"Някога аз прекарах в
СССР шест седмици и
даже започнах да се впис-
вам в културния живот",
разказва тя на пресконфе-
ренция в Москва. "Много
ми хареса да се запозна-
вам с руските хора, те са
много гостоприемни,
веднага те канят на гости
вкъщи, искат нещо вкусно
да ти приготвят."

"Разбира се, исках да
дойда отново, като турист.
Искам да усетя и разбера
какво е това Русия, да
видя как се е променила за
тези години", добавя
звездата.

Сега тя иска правилно

Мишел Пфайфър се връща в Русия

да говори руски език.
Например попита
журналистите точно
ли произнася думата
"довиждане".

В стремежа за
наградата „Оскар“

Мишел Пфайфър е
носителка на награ-
дата "Златен глобус"
и три пъти номини-
рана от Американска-
та киноакадемии за
"Оскар".

"Това е много
важна награда за

нашата кино индустрия,
висша награда", казва тя в
отговор на въпроса за
"Оскар". - "Аз, честно
казано, не зная как да се
отнасям. Има много
прекрасни актриси, прек-
расни филми, които в
крайна сметка не са отли-
чени - отличието отива
при някой друг".
Çà íîâàòà ðîëÿ

Руската прожекция на
филма "Господарка на
злото 2" излезе на екран
на 17 октомври, а в Аме-

рика на 18 октомври. В
лентата на Йоаким Ронинг
се снимат Анджелина
Джоли, Ел Фанинг, Сам
Райли, Имелда Стоунтън,
Джуно Темпъл.
Има три силни женски
персонажа - Злодеида,
кралица Ингрид и принце-
са Аврора.

"Имаме много силни
жени във филма. Те се
борят за това, в което
вярват. Проявяват силата
си по различен начин,
Аврора се оказва най-
силна и мъдра. Моята
героиня не е надарена с
магията на вълшебството
и тя действа с ум и прила-
га хитрости."

Запитана дали има
роли, които би отказала,
Пфайфър казва: "Възмож-
но е да откажа, ако е нещо
аморално. Но винаги е
важен контекстът, в който
се разгръща образът.
Важно е да отчитате какво
послание отправяте във
Вселената".
Çà àêòðèñàòà

Мишел е известна с
ролите в "Лицето с беле-
га", "Жената ястреб",

"Вещиците от Истуик",
"Омъжена за мафията".
Прекрасни роли направи в
"Опасни връзки", "Руската
къща", "Невероятните
братя Бейкър", "Франки и
Джони". През 1993 г. е
номинирана за "Златен
глобус" в мелодрамата
"Невинни години".

Снима се и в холивудс-
ките "Батман се завръща",
"Вълк", "Опасен ум",
"Опасно минало". Послед-
ните й роли са в "Белият
олеандър" и мюзикъла
"Лак за коса".

Жената с най-красивите
котешки очи, живата
богиня на Холивуд -
Мишел Пфайфър, е родена
на 29 април 1958 г. Тя е
една от най-харизматични-
те и обичани актриси. Тя е
секссимвол на 80-те и 90-те
години и е в топ листата
за най-добре облечените
знаменитости в Холивуд.
Родена е в Санта Ана,
Калифорния, в скромно, но
многодетно семейство. Във
вените на Мишел Мари
Пфайфър тече германска,
холандска, ирландска,
швейцарска и шведска
кръв.

На 9 октомври през
1892 г. е роден светов-
ният писател Иво Ан-
дрич. Сред най-извест-
ните му творби са
"Травнишка хроника" и
"Мостът на Дрина".
През живота си той на-
писва и много други
романи и разкази. Ан-
дрич е първият носи-
тел на Нобелова наг-
рада за литература от
Балканите. Получава
отличието през 1961 г.
За своята родна Босна
Андрич казва: "Тук все-
ки, който не иска да
мрази, винаги е бил
чужденец и изрод. А по-
някога и мъченик". То-
ва е и основното пос-
лание на най-извест-

Иво Андрич - писател от Балканите
с Нобелова награда

ната му творба - "Мос-
тът на Дрина".

Тя е вдъхновена от
детството, което голе-
мият автор прекарва
при чичо си и леля си
във Вишеград, където
се намира прословути-
ят мост.

"Аз съм песимист,
обърнат към живота",
казва писателят за себе
си. Той умира през 1975
г. и с произведенията си
се превръща в пророк
на настъпилите доста
по-късно конфликти в
Босна и в Косово. Се-
мейството на баща му
десетилетия е свързано
със Сараево - град, в
който по традиция се
занимава със златарс-

ки занаят. Впоследствие
Андрич, въпреки коре-
ните си започва да се
идентифицира като сър-
бин. Освен практикува-
не на един и същ зана-
ят, членовете на фами-
лията Андрич са свър-
зани и от общата зла
орисия - туберкулозата:
много от предците на
писателя, включително
всички негови чичовци,
са покосени на млади
години от нея, а сами-
ят Андрич остава без
баща на 2-годишна
възраст.

Иво Андрич е пре-
възходен разказвач, но
много тежък за четене.
Неговите творби са ве-
лики за онези, които не

В наши дни срещаме майки, ко-
ито поради различни обстоятелства
отглежда децата си сами. Всъщност
около 16 милиарда деца в Америка
се отглеждат без баща. Има попу-
лярни артисти и политици, които
са били отгледани единствено от
силни майки.

Маршелин Бертран -
майката на Анджелина Джоли
Маршелин Бертран, майката на

известната филмова звезда, също е
мечтала за кариера в киното. През
1971 г. Маршелин се омъжва за мла-
дия актьор Джон Войт, но 9 години
по-късно двойката се разделя. Са-
мотната майка е била принудена да
забрави за копнежите си и да пос-
вети живота си на отглеждането на
деца. За щастие, Анджелина явно

разчитат на първосиг-
налните емоции и из-
живявания.

Иво Андрич казва:

"Има три неща, които
не могат да се скрият -
любовта, кашлицата и
сиромашията." Явно ге-

ният е прозрял това още
по времето на светов-
ните войни, които той
преживява.

Успешни деца на самотни родители
наследява нейните стремежи и меч-
ти, превръща се в една най-успеш-
ните актриси в света, майка на 6
деца и посланик на УНИЦЕФ.

Ан Дънъм -

майката на Барак Обама
Ан Дънъм е американски антро-

полог и майка на 44-тия президент
на САЩ Барак Обама. Ан се запоз-
нава с първата си любов, африканс-
кия студент Барак Обама-старши, до-
като изучава руски език в Хавай. Ня-
колко месеца след запознанството им
двойката минава под венчило и не
след дълго се появява техният пър-
вороден син Барак Хюсеин Обама.

18-годишната Ан се отказва от
колежа, за да се грижи за сина си,
а 3 години по-късно се развежда със
съпруга си, след като разбира, че

той има друго семейство в Кения.
Барак Обама не само е първият чер-
нокож президент в историята на
САЩ, но и носител на Нобелова
награда за мир през 2009 г.

Джудит Ан Хокинс -
майката на Холи Бери
Майката на актрисата Холи Бе-

ри, Джудит Ан Хокинс, работи като
медицинска сестра в психиатрична
болница. Баща й Джером Бери ра-
боти в същата болница. Любовта
им не просъществува дълго и мъ-
жът напуска семейството, когато Хо-
ли е едва 3-годишна. Въпреки лип-
сата на бащина обич Бери става
първата чернокожа актриса в исто-
рията на киното, получила "Оскар"
и ред други престижни награди ка-
то "Еми" и "Златен глобус".Холи Бери
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В чата:
- Кога ще излезем на

среща?
- Като стана на 18!
- А сега на колко си?
- На 26!

  

- Ожени се за мен!
- Мъжът, за когото ще

се омъжа, трябва да е
смел и съобразителен!

- Ми помниш ли, че те
спасих от удавяне, когато
лодката ти се обърна?

- Да допуснем, че си
смел. Какво ще кажеш
за съобразителен?

- А кой обърна лод-
ката?

  

Туристически гид към
групата си:

- Чака ни тежък пре-
ход, затова взимаме със
себе си само най-необ-
ходимото и само в кон-
центриран вид. Въпроси?

- За ядене?
- Само консерви.
- За пиене?
- Само ракия.
- Ами момичета?
- Само мръсници...

  

Мъж и жена на из-
лет...

Медения месец:
- Миличко, не ходи по

камъченцата, ще си на-
раниш мъничките сла-
дички краченца!

Една година след
сватбата:

- Скъпа, не ходи по
камъните, ще си удариш
краката.

Десет години след
сватбата:

- Къде тръгна у ка-
мънака, ма!?

  

Българска седмица:
- Вторник, Сряда,

Четвъртък - всяко чудо
за 3 дни. Петък - ден на
майстора. Събота и Не-
деля - 2 дни уикенд. По-
неделник - Подготовка
за ново чудо.

  

- Пушите ли?
- Не!
- Пиете ли?
- Не!
- Абе не ми се хили

така ехидно бе, все ще
ти намеря нещо...

  

- О, неразумний юро-
де, поради що се сра-
миш да се наречеш бъл-
гарин?!

- Мача гледа ли?

  

Мъж отива при се-
мейния лекар:

- Докторе, трябва да
дадете направление да
извадят сливиците на
жената. Лекарят почва
да чете в компютъра и
казва:

- На жена ти сливи-
ците са извадени още
преди 4 години! Досега
не съм чувал за човек
с два чифта сливици…

- А да си чувал за
мъж, който се е оженил
повторно?

Анекдоти

  

Врачанска кръчма:
- Рекията е убава ка-

то тебе ли?!
- Да, разбира се!
- Тогива ми донеси ед-

на бира...

  

Красива жена се пе-
че на плажа. Под съсе-
ден чадър опнал кърпа-
та някакъв старец. Ма-
са красиви, здрави мъ-
же се пробвали да я
свалят, обаче тя - нула
внимание…

- Ей, момиче. Харе-
сай си някого, че да ми-
рясат мъжете бе! - из-
мърморил старецът.

- Чакай да те питам
нещо.

- Питай, моето моми-
че.

- Ти какво си рабо-
тил?

- Ам'че стругар бях.
40 години. Майстор!

- Стругар, казваш?
Представи си сега, че си
на почивка, а около
теб… стругове… струго-
ве… стругове...

  

Двама дядовци чакат
на опашка пред лекарс-
ки кабинет.

По едно време при
доктора влиза някаква
готина мадама и дълго
време не излиза.

Единият дядо вика на
другия:

- Я погледни през
ключалката да видиш
какво правят вътре тол-
кова време!

Другият поглежда и
казва:

- Ами, доколкото раз-
бирам от медицина -
правят секс!

  

Звъни се...
- Кой е?
- Добър ден, отворе-

те, трябва да проверим
водомера ви!

- Не мога - отговарям
аз, - не съм облечена...

- Ами облечете се,
де...

- Добре, минутка са-
мо...

След 30 минути пак
звъни:

- Отворете, де, какво
стана, облякохте ли се?

- Амии... не, не знам
какво да си облека...

  

Учителката пита деца-
та в класа:

- Деца, днес ще гово-
рим за професиите, на ко-
го какво работи татко му?

Марийка:
- Татко е пожарникар.
Гошко:
- Татко е адвокат.
Иванчо:
- Татко е танцьор на

пилон в гей бар.
Децата веднага започ-

нали да се подсмихват.
Учителката ги помолила
да излязат и да остане
само Иванчо.

- Иванчо, кажи ми се-
га, вярно ли е това, кое-
то каза?

- Не, госпожо, не е

вярно. Баща ми е футбо-
лист от националния от-
бор по футбол, но ме бе-
ше срам да го кажа пред
съучениците си.

  

Баща към сина си:
- На нищо ли не съм

те научил? Ако имаш
проблем с жена - не хва-
щай друга жена. Сега
имаш два проблема!

  

- Имате ли препоръки
от предишния си работо-
дател?

- Имам. Препоръча ми
да си намеря друга ра-
бота.

  

Отчаян съпруг телефо-
нира в полицията:

- Изчезна жена ми.
Моля, организирайте
търсенето ?!

На другия ден отново
звъни в полицията:

- Преустановете тър-
сенето.

- Защо - намерихте ли
я? - пита дежурният.

- Не. Просто размис-
лих.

  

- Жена, излизам.
- Ще се бавиш ли?
- Не, напивам се на-

бързо и си идвам.

  

- Госпожо, вчера във
влака Варна - София
съм забравил дамаджа-
на с ракия. Някой не я
ли донесе?

- Не, господине, но
донесоха тоя, който я е
намерил...

  

Когато Пешо се приб-
ра вкъщи рано сутрин-
та, пиян и с червило по
бузите, жена му го пос-
рещна с бурни аплодис-
менти, преминаващи в
шамари!

  

Мъж се връща от ко-
мандировка, а в кухнята
седи як младеж.

Мъжът пита жена си:
- Този кой е?!
- Ти подари ли ми за

осми март кухненски
комбайн?

- Да, подарих ти.
- Ами това е комбай-

нерът...

  

По време на Втората
световна война взели
един циганин в казарма-
та. Неочаквано по вре-
ме на решаващата бит-
ка боеприпасите свърш-
ват. Капитанът отчаян
отива при циганина:

- Манго, ето ти три
гранати и една каска,
искам да се опиташ да
удържиш положението,
докато се върнем с бо-
еприпаси.

Циганинът му казал:
- Я по-добре ми дай

три каски и една грана-
та!

Дал му ги капитанът.
Върнал се след време с
боеприпаси, гледа и не
може да повярва на очи-
те си: от едната страна
пушките, от другата дре-
хите, по средата герман-
ците стоят голи и тракат
със зъби. А пред тях ци-
ганинът:

- Тука има, тука нема,
кой ще познае къде е
гранатата?

  

Дърветата биват 3
вида:

- Иглолистни;
- Широколистни;
- Футболистни...

  

Доктор се кара на ме-
дицинска сестра:

- И за последен път
ти казвам, Иванова. Бе-
лите и кръглите - това
са таблетки, черните и
ръбестите - това са гай-
ки. На вас ви е все ед-
но, обаче болните се оп-
лакват...

Селско девойче се гласи да замина-
ва да учи в София. Грижливата майка й
казва:

- Дъще моя, да се пазиш там - ще те
види някой младеж, ще ти каже, че си
хубава, ще те изведе из града, на кино
ще те покани, после у тях на кафе и ще
скочи върху тебе, а аз тогава ще умра.

- Добре, мамо! - отговорила дъщерята.
След два месеца се прибира за пър-

ви път на село и когато останали са-

ми, майка й я попитала:
- Какво се случи с онова, за което си

говорихме?
- Леле мамо, наистина беше, както ти

каза. Дойде един, каза ми, че съм хуба-
ва, изведе ме из града, после на кино,
а след туй отидохме у тях на кафе...

- И какво се случи после? - попитала
грижовната майка.

- Е, тогава, мамо, аз скочих върху не-
го, та нека умре неговата майка...
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Саша Станишич пише
книга точно за корените си
- писателят разказва за
баба си, която постепенно
губи своята памет. Стани-
шич бяга от войната,
когато е на 14, намира
убежище при чичо си в
Хайделберг.

Затова и главният въп-
рос в книгата е каква роля
играе днес нашият произход
и не губим ли колективно
паметта си. Авторът демонс-
трира фантазията си, като
бяга от хронологията,
реализма и формалната
недвусмисленост.

Емигрант от Босна спечели Немската
литературна награда

Наградата по традиция
се връчва в навечерието на
Франкфуртския книжен
панаир. Тя е и поредната в
сезона на литературните
отличия - след Нобеловите
награди и "Букър".

Станишич използва
момента на награждаване-
то, за да отправи остри
думи към колегата си
Петер Хандке - носител
именно на Нобеловата
награда за тази година.
Хандке, който има словенс-
ки корени, не крие ностал-
гията си по някогашна
Югославия. Което според

Оскар Уайлд на първо
място е личност. Как иначе
ще буди толкова много емо-
ции… Презиран и обичан,
обожаван, преследван и най-
вече четен.

Нежният принц на сло-
вото е роден на 16 октомври
1854 година. В литературно
отношение „Портретът на
Дориан Грей“, най-известна-
та му книга, не е надмината
и днес. Оскар Уайлд е ир-
ландски драматург, писател
и поет. Той става един от
най-популярните драматур-
зи в Лондон в началото на
90-те години на 19-и век, по
време на късновикторианс-
ката Англия. Единственият
му роман „Портретът
на Дориан Грей“ първо е
публикуван в американско
списание, а на следващата
година в отделно издание.
Пиесата „Ветрилото на лей-
ди Уиндърмеър“ за първи
път се играе през 1892 г.

"Вест за едно отвличане" обещава да
е големият хит на октомври. Просто името
Габриел Гарсия Маркес на корицата дей-
ства безотказно…

Наричат романа "журналистическа
проза", като в действителност представ-
лява реална история на десет отвлича-
ния, предимно журналисти, от страна на
наркобарона Пабло Ескобар в самото на-
чало на 90-те. Маркес е положил огро-
мен труд да покаже реалността така, как-
то само той умее.

"Нощ" на Камелия Кучер е всъщност
предложение през октомври. Авторката за-
вършва в Швейцария, живее тук и там в
Европа, а преди година издаде дебютния
си роман. Личи си литературната й зак-
васка, така че стилът й е зрял, а сюжети-
те - може да се каже, космополитни. В
"Нощ" се усеща ароматът на две епохи -
времето на войната и края на века. Мяс-
тото пък е Италия, така че ни очаква
хубав роман. "Пиша за любовта, която
надгражда човека", казва Кучер. Камелия
е пример за това, колко важна е средата,
в която човек израства. Тя учи в едно от
най-старите училища в Европа -Institut
Monte Rosa - на брега на Женевското
езеро, после живее в няколко европейски
страни и грубата действителност не мо-
же да й отнеме - възпитание, такт, еле-
гантност. И нищо, че тема на "Нощ" е

Саша Станишич е бягство
от реалността, лицемерие.

41-годишният писател
се приема радушно не само
от немската публика. Всяка
негова книга има заряд на
събитие. Дебютът му -
"Как войникът поправя
грамофона", е преведен на
повече от 30 езика. Печели
награди и с "Преди праз-
ника", която е преведена и
на български. Сега награ-
дата идва след две предиш-
ни номинации. Завършил е
славистика, а любимото му
занимание е да преподава
немски на чужденци.

Всеки народ се нуждае от своя Оскар Уайлд
На всичко отгоре е един

вид пророк. Още към края
на по-миналия век заявява:
„В добрите стари времена
книгите са се пишели от пи-
сателите, а ги четели всич-
ки; сега книги пишат всич-
ки, но никой не чете.”

„Всички велики идеи са
опасни”, твърди още писате-
лят. Тъжно, но собственият
му живот се оказва потвър-
ждение на тази максима.
Осъден на каторжен труд за
непристойно поведение, здра-
вето му е така разклатено,
че го чакат трудни дни и тъж-
ният край на забравен от
всички просяк. Точно като в
приказка, написана от са-
мия него. Макар че и това
прозрение е негово: „Исти-
ната рядко е чиста и никога
проста.” Уайлд се осмелява
да я произнесе. И може би
заради това тъжната му при-
казка се разказва и помни
и днес.

Нейният успех окуражава
Уайлд и така се появяват
„Жена без значение“ (1893),
„Идеалният съпруг“ (1895) и
„Колко е важно да бъдеш
сериозен“ (1895). Драмати-

ческите творби на Уайлд
възраждат комедията на нра-
вите.

Остава живо и послание-
то му за чисто изкуство. Всяка
епоха се нуждае от своя Ос-

кар Уайлд, а нашата сякаш
най-много…

Доказателството е в иде-
алите му. „Всички сме в ка-
навката, но някои от нас гле-
дат към звездите.”

Университетът в Кентъ-
ки се е заел с амбициозната
задача да възкреси частица
от библиотека в затрупани-
те от вулкана градове.

Свитъците ще бъдат
подложени на високоенер-
гийно рентгеново лъчение.
След това думата ще имат
компютрите, чиято задача
ще е да възстановят липс-
ващите части. Те ще отде-
лят овъглената материя на
текста от тази на неговия
носител, хартията. "Дори
по-запазените свитъци са
невъзможни за разчитане,
тъй като ще се разтрошат
при първия опит да бъдат
разтворени", казва проф.
Брент Сийлс, който води
екипа.

Самият той е специа-
лист по цифровизация и
дигитални технологии. За
разчитането на древните
текстове си е поставил
амбициозната задача да
изобрети необходимата за
това техника.

Два от свитъците ще

Втората световна война, а действието
тръгва от най-мрачните години в Ита-
лия, авторката ни показва как в една ги-
белна реалност хората запазват своите
добродетели.

Октомври минава под знака на МаркесАнтична библиотека откриха край Везувий

бъдат тествани във Френс-
кия институт в Париж. Част
са от вдъхновяваща сбирка
от общо 1800 папируса,
открити в Херкуланеум през
1752 г. Това е древен град в
Неаполския залив, споделил
съдбата на Помпей при
избухването на Везувий в
началото на нашата ера.

Сбирката всъщност се
счита за единствената
открита цяла антична
библиотека, която се е
запазила в значителна
степен. Намерена е в дома
на един от роднините на
самия Юлий Цезар.

Текстовете са създавани с
мастило, изработено от
въглен и без наличие на
метали в него, което допъл-
нително затруднява разчита-
нето. Учените водят дебати
какво е точно съдържанието,
като се смята, че това са
философски текстове, писа-
ни на латински или старог-
ръцки. Така или иначе, те
ще дадат напълно нов
поглед към Античността.
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Фотографът Боб
Уилоуби заснема тези
исторически няколко
минути за потомците.
Една-единствена ми-
молетна среща прежи-
вяват вечната дива
София Лорен и Краля
на рока Елвис Пресли.

Това се случва в ка-
фето на студията Para-
mount, където двамата
са на снимки през фев-
руари 1958 година. И
разбира се, тази среща
не остава незабелязана.
Фотографът Боб Уило-
уби заснема  историчес-
ката звездна среща.

Виждайки Краля,
София Лорен не се
притеснява сама да му

Краля и Дивата - една случайна среща
на Елвис Пресли и София Лорен

се представи. По-точ-
но тя отива при него,
сяда на коленете му,
целува го и разрошва
косите му.

Пресли е предан
поклонник на София
Лорен. "Гледал съм
всичките й филми -
признава той. - За мен
тя е единствена!"

Той мечтае да се
снима с Лорен във
филм, а неговият ме-
ниджър дори имал сце-
нарий, подходящ за
звездната двойка. "Ве-
роятно е трудно да чу-
ваш постоянно викове-
те на феновете?", пита
Лорен Краля. Уилоуби
твърди, че Елвис изг-

Звездата на бялата
като порцелан Руни
Мара грейва ярко
през 2010 година,
когато се появява за
кратко в "Социална
мрежа", където играе
момичето, което
зарязва Марк Зукър-
бърг и благодарение
на това той създава
Facebook.

Само година по-
късно Руни вече е в
светлината на про-
жекторите, отново
благодарение на
Дейвид Финчър и
"Мъжете, които
мразеха жените".
Руни влиза в образа
на Лисбет Саландър -
странно момиче
хакер, което работи
по случай с изчезна-
ли жени на малък
шведски остров, рамо
до рамо с журналиста
Микаел Блумквист.

Ролята на Лисбет
пасва идеално на
иначе стеснителната

леждал смутен по вре-
ме на срещата. "Той бе-
ше самоуверен, но ко-
гато най-красивата же-
на на света седи на ко-
ленете ти и роши коса-
та ти, не можеш да не
си смутен - оправдава
звездата фотографът.

"Беше рядко попаде-
ние! Две големи звез-
ди в апогея на младост-
та и красотата си, кои-
то просто споделиха ед-
ни пет минути. Тя бе-
ше на 24, той - на 23.
И двамата - щастливи
и безгрижни, без ни-
какво предчувствие как-
во ще им донесе бъде-
щето", разказва Уилоу-
би.

Порцелановото момиче Руни Мара
в живота Руни. Тя
бръсне част от косата
си, боядисва си
веждите, снима се
полугола. И играе
адски добре. Което й
носи първа номина-
ция за "Оскар". И
всичко това се случва
само в рамките на
две години.

Преди това Руни е
в киното от 5 години.
Решава да се заеме
по-сериозно с актьорс-
твото, вдъхновена от
по-голямата си сестра
Кейт. Участва в някол-
ко сериала, "Кошмари
на Елм Стрийт" и
независимия проект
Tanner hall. Междувре-
менно завършва
Нюйоркския универси-
тет и пътува до Перу,
за да специализира
социална политика и
неправителствени
организации.

Да, актьорството я
привлича, но не
вярва, че ще се зани-

мава с това сериозно.
Няколко години

по-късно е с две
номинации за "Оскар"
зад гърба си. На
много хора им е
трудно да повярват, че
Руни е създадена за
нещо друго, освен за
да показва тънкото си
красиво тяло и талан-
та си на голям екран.
Затова говорят и
режисьорите, с които
работи.

От Дейвид Фин-
чър, който й предлага
да играе в два филма,
през Спайк Джоунз и
Тод Хайнс, до Терънс
Малик, с когото
снимаше доскоро.
Руни може да се
похвали с добър нюх
за кино и още по-
добър нюх за хора.
Може би защото се е
учила от старите
филми и мюзикъли.

През април тази
невероятна жена
навърши 32 години.

Актрисата Джени-
фър Анистън призна,
че й липсват старите
романтични филми c
невисоки бюджети,
съобщи Dаrk ноrizопs.

Анистън беше една
от големите звезди на
романтичните коме-
дии. Cега тя ce снима
в cериала "Сутрешен
блок".

"Доскоро не мислех
да ce връщам в теле-
визията. Cега обаче
имаме тези платфор-
ми, които произвеж-
дат прекрасни неща.
Гледам ги и си каз-
вам, че това e по-

Дженифър Анистън мечтае
за романтични комедии

добро от нещата, по
които работя. Липсват
ми старите филми c
Мег Райън, онези
забавни романтични
комедии със средни
бюджети. Тогава
просто отиваш в
киното и ce забавля-
ваш", заяви Анистън.

Тя смята, че трудно
може да ce случи
някакво продължение
на cериала "Прияте-
ли". Според нея
актьорите и продуцен-
тите не гледат към
такъв вариант.

Дженифър е в
много лоши отноше-

ния с майка си,
която цял живот я
критикува за външ-
ността й, за липсата
на деца, за ролите в
киното.

През последните
10 години от живота
си Нанси Доу изоб-
що не общува с
Дженифър, а през
2016 г. майката на
Анистън умира.

Дженифър има
талант в рисуването
от детството си. Една
от картините й дори е
била изложена в
музея на изкуствата
"Метрополитън".
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Удхаус е роден през
1881 г. и е един от най-
популярните британски
писатели на XX век.
Неговите хумористични
книги се ползват с успех
и разсмиват читателите от
целия свят. Високи оценки
за творбите му дават
такива именити автори
като Р. Киплинг и Джордж
Оруел.

В Гилдфорд, Великобри-
тания, се ражда Пелам
Гренвил Удхаус - английс-
ки хуморист, най-вече
известен с поредицата си
романи за английския
аристократ Бъртрам Устър
и неговия изключително
изобретателен иконом
Джийвс.

Удхаус се ползва с
голяма популярност и
огромен успех по време
на кариерата си от повече
от седемдесет години.

Популярните му творби
продължават да бъдат
изключително четени и
днес. Въпреки политичес-
ките и социални промени,
настъпили по време на
живота му, голяма част от
който той прекарва във
Франция и Съединените
щати, основната сцена, на
която се развиват произве-
денията му, остава в
средата на предвоенната
английска аристокрация.
Отразявайки опита, натру-
пан от неговото рождение,
образование и писателска
дейност главно в предво-
енна Великобритания.
Признат майстор на
английска проза, Удхаус
буди възхищение, както у
съвременниците си Хила-
ри Белок, Ивлин Уо и
Ръдиард Киплинг, така и у
писатели като Дъглас
Адамс, Салман Рушди,
Зеди Смит и Тери Пратчет.

Шон О' Кейси го
нарича "Бълхата, предста-
вяща английската литера-
тура", описание, което
Удхаус използва за загла-
вие на сборник с писма.

Журналистът и писател
Кристофър Хитчинс
коментира, че "няма и
никога няма да има нещо,
с което той може да бъде
сравнен".

Най-добре познатите
днес негови истории са
тези за героите му
Джийвс и Устър. Удхаус
обаче е познат и също
като драматург и автор на
популярни песни. Той е
автор и съавтор на 15
пиеси и на 250 текста за
около 30 музикални коме-
дии. Работил е с Коул
Портър върху мюзикъла
Anything Goes (1934) и
често си е сътрудничил с
Джером Керн и Гай Бол-
тън. През 1927 написва
текста за хита "Бил" за
"Show Boat" на Керн, а
през 1928 г. пише и текста
към музиката на Зигмунд

На 15 октомври се навършиха 138 години
от рождението на П. Г. Удхаус

Ромберг за мюзикъла на
Гершуин и Ромберг
Rosalie. През същата
година (1928) Удхаус
работи и с Рудолф Фримл
за музикалната версия на
"Тримата мускетари".

Удхаус е роден от
Елинор Удхаус (по баща
Дийн), докато тя е на
посещение в Гилдфорд.
Баща му Хенри Ърнест
Удхаус (1845-1929) е
британски съдия в
Хонконг. Семейният род
на Удхаус живее в Нор-
фолк, в продължение на
много векове. Когато той
е само на три години, е
върнат в Англия и оста-
вен на грижите на бавач-
ка. Посещава различни
интернати и в своето
детство на възраст между
три и 15 години вижда
родителите си за около
общо шест месеца.

Удхаус расте много
близо до своя брат, който
споделя любовта му към

изкуството и се опитва да
запълва празнините в
живота си чрез безмилост-
но писане. Прекарва
много от ваканциите с
една или друга от своите
лели и това обяснява до
голяма степен произхода
на неговия "здравословен
ужас" от "ятото от лели", в
образите на страховитите
лели на Берти Устър -
Агата и Далия, както и
тиранията на Мария
Констанс Кийбъл над
нейните многобройни
племенници в поредицата
за замъка Бландингс.

Като младеж Удхаус
бива изпратен от баща си
в колежа Дълуич, където
неговият по-голям брат
Армин вече е студент. Тук
бъдещият автор се наслаж-
дава на времето си като
успешен студент и спор-
тист: член е на Класичес-
кия шести клас (традицион-
но запазен за най-успеш-
ните студенти), където

става училищен отговорник
и редактира ученическото
списание. Пее и играе
главните роли в музикални
и театрални продукции,
като едновременно е и член
на отборите по крикет и
ръгби. Удхаус представлява
също така училището в
първенствата по бокс
(преди да му бъде забране-
но поради лошото му
зрение) и по лека атлетика.
В днешни дни библиотека-
та на Дълуич носи негово-
то име.

Въпреки че Удхаус и
неговите романи се смя-
тат за квинтесенция на
"английското", от 1914 г.
нататък той прекарва по-
голямата част от живота
си в Съединените щати.
През 1930 г., той за
кратко работи като сцена-
рист в Холивуд и твърди,
че е "свръхплатен". По
това време много от
неговите романи се изда-
ват и като серии в списа-
ния. Въпреки това обаче,
през 1934 г. писателят се
премества да живее във
Франция, за да избегне
двойното данъчно облага-
не върху доходи си от
данъчните служби във
Великобритания и САЩ.

Когато през 1939 г.
избухва Втората световна
война, Удхаус - напълно
безразличен към развити-
ето на световната полити-
ка - вместо да се завърне
в Англия, остава в дома
си недалеч от морския
бряг в Ле Токе, Франция.
Очевидно не е осъзнавал
сериозността на конфлик-
та. Впоследствие той е
арестуван от немската
комендатура и през 1940 г.
бива интерниран, първо в
Белгия, а след това в Тост

в Горна Силезия. В текст
от това време Удхаус
коментира принудителното
си място на пребиваване
по следния начин: "Ако
това е Горна Силезия,
един Бог знае какво
трябва да е Долна Силе-
зия..."

Докато е в Тост, той
забавлява колегите си
затворници, театрализи-
райки остроумни диалози.

След като е освободен
от интерниране, няколко
месеца преди 60-ия си
рожден ден, той използва
тези диалози като основа
за поредица от радиопре-
давания, насочени към
САЩ. Удхаус вярва, че ще
бъде аплодиран, като
покаже на самия себе си,
че е "съхранил аристокра-
тизма си" по време на
интернирането. Военно-
временна Англия не е в
настроение за шеги и
предаванията довеждат до
много обвинения в преда-
телство. Някои библиотеки
забраняват книгите му. На
първо място сред неговите
критици е Алън Милн,
авторът на "Мечо Пух".

В отговор Удхаус изда-
ва кратката пародийна
история Rodney Has a
Relapse от 1949 г. Сред
защитниците на Удхаус са
Ивлин Уо и Джордж
Оруел. Разследване на
британската служба за
сигурност MИ5 съвпада
със становището на
Оруел, че Удхаус е бил
наивен по време на
пленничеството, но не и
предател. Критиките
принуждават Удхаус и
съпругата му да се пре-
местят в Ню Йорк, където
той става американски
гражданин през 1955 г.

П. Г. Удхаус -
хуморист,

 драматург,
журналист
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Напрежението около расисткия
футболен скандал не стихва. Кол-
кото повече се нижат часовете
след мача България - Англия, тол-
кова повече се увеличават хора-
та, които разбират британското ли-
цемерие. В английската преса се
появиха брутални обиди спрямо
българите, Фейсбук бе залят с при-
мери за расизъм в уж нетърпяща-
та такива прояви Англия.

Вследствие хулителите на Бъл-
гария измислиха нова опорна точ-
ка: "Да, и на Острова има раси-
зъм, но държавата не го толери-
ра. А тук властта използва агитки-
те за свои цели". Опорната точка
обаче си има слабост. Факт е, че
в България стадионните лумпени
са войсково подразделение на
партии, но съществува още един
до нея - че и "цивилизовани" дър-
жави насърчават хулиганството.
Пример пак е добрата стара Анг-
лия. Днес ще припомним една про-
чута история, в която не иде реч
директно за расизъм, но касае ин-
дулгенция за футболно хулиганст-
во. Тя се разигра пред очите на
целия свят и показва как полити-
ци и държавата Великобритания
не само оказват натиск върху съ-
дебната система, но и директно
обръщат справедливостта с хас-
тара нагоре.

Правят го фино, тънко, публич-
но, с инструментите на демокра-
цията, но резултатът е същият, ка-
къвто би довел и груба сила от
тоталитарна държава - погазване
на справедливостта.

Паралелите с днешни българс-
ки казуси са очебийни, а поуката
за нас, българите, е огромна. По-
уката не е, че "и другите бият нег-
рите", нито пък следва да се оне-
виняват балканските мафиотски
порядки. Поуката е, че България е
част от голям свят, в който пари,
интереси, лобита и двойни стан-
дарти определят действителност-
та. И няма как нещата у нас да са
принципно по-различни, отликата
идва единствено от степента.

Нито комунизмът, нито демок-
рацията или капитализмът пораж-
дат погазването на морала, а го
прави човешката природа, неза-
висимо от системата.

Ако българите проумеят това,
ще им бъде по-лесно да построят
живот, по близък до принципите
на законността.

И така, става дума за история-
та с Майкъл Шийлдс. На 25 май
2005 г. английският "Ливърпул" пе-
чели най-драматичния финал в
Шампионската лига, побеждавай-
ки "Милан" с дузпи, обръщайки ре-
зултата от 0:3. Мачът се играе в
Истанбул, а на прибиране англий-
ски запалянковци се отбиват в
Златни пясъци, за да отпразнуват
подобаващо легендарната победа.

Алкохолът също се лее в ле-
гендарни количества, по-късно ста-
ват ясни ужасяващи картини от хо-
телския интериор - разкъсани с
нож мебели, уриниране в коридо-
ри и т. н.

Празнува и 18-годишният
Шийлдс, родом от Ливърпул. Нас-
ред няколкодневния запой група

дете, което просто за първи път
пътувало в чужбина. Обясняват
какви непосилни условия в затво-
ра е принуден да търпи. В кампа-
нията се включват и софийски ме-
дии. В крайна сметка България
удържа, Шийлдс е пратен да ле-
жи в английски затвор.

Акцията по предсрочното му
освобождаване обаче
не спира.

На 9 септември 2009 г., след ка-
то два месеци преди това е отка-
зал, британският правосъден ми-
нистър Джак Стро решава да пред-
ложи за помилване младежа. Пос-
ле кралицата одобрява идеята. Са-
мото предложение на Стро оста-
ва в медийните анали така:

"Новината за освобождаването
на британеца става факт, след ка-
то Стро провел разговори със сем.
Шийлдс и лидера на лейбъристи-
те в Ливърпул Джо Абдерсън на
28 август. Министърът на право-
съдието бе подложен на сериозен
натиск от депутатите от региона и
от редица британски организации
да освободи младежа".

Стро се аргументира с получе-
ни от него "нови доказателства".
Какви - не е ясно. Всички призна-
ват обаче, че до помилването се
стига след партиен, политически
и общественик натиск. А "призна-
лият си" Санки, ако той е извър-
шителят, никога не е пратен в Бъл-
гария за нов процес.

Това е историята на Шийлдс
накратко. Великобритания, прите-
жаваща самочувствие на световен
цар, сложи гнила ябълка в коро-
ната си. България бе замесена по
стечение на обстоятелствата. Из-
води за нас обаче трябва да се
направят и днес. Паралелът с
Джок Полфрийман в някои отно-
шения е пряк. Също като Англия,
Австралия се мъчи да защити съ-
народника си. Също като британ-
ските, наши политици се намеси-
ха в политическия казус. Някои от
българите, защитаващи англичани-
на, са същите, които бранят авст-
ралиеца. Разликата е, че в бъл-
гарската политическа намеса виж-
дат чудовищно злодеяние, а в бри-
танската - топъл пролетен дъждец.

Има и още паралели - Дьо Ка-
бан и неговите "гнили ябълки",
хвърлени по българския съд в за-
щита на френски фирми. И пак
двоен обществен стандарт - бъл-
гарски политици не може да при-
тискат съда, френски политик -
може.

Тези двойни стандарти пречат
на България точно толкова, кол-
кото самата беззаконност. Щом
чужди политици се намесват в пра-
вото, български да не го ли пра-
вят? Щом британски поощряват ху-
лиганството, български да се въз-
държат ли? Въпросите са принцип-
ни. Родната действителност прос-
то е по-грубо отражение на пър-
вообраза.

Ãíèëà ÿáúëêà â áðèòàíñêàòà êîðîíà
Çà ïàðàëåëèòå ìåæäó êàçóñèòå „Øèéëäñ“ è „Ïîëôðèéìàí“, çà òîâà êàê ÷óæäè äúðæàâè ïðèòèñêàò íàøèòå
èíñòèòóöèè äà îñâîáîæäàâàò îò çàòâîðà òåõíè ãðàæäàíè, îñúäåíè çà òåæêè ïðåñòúïëåíèÿ ó íàñ

англичани започва да замерва с
бутилки витрините на заведение.
Барманът Мартин Георгиев опит-
ва да ги спре, но получава тежък
камък в главата.

Част от черепа му
е отчупен, изпада в кома,
разминава се на косъм
от смъртта.

Бременната му съпруга  ражда
преждевременно след инцидента.
Шийлдс е арестуван, разпознат е
от Мартин и свидетели, намерен
е камъкът. Задържани, но пуснати
часове по-късно са други двама
от развилнялата се тълпа. В край-
на сметка Шийлдс е осъден от
всички български инстанции на 10
години затвор за опит за убийст-
во. Съществува опция да излежи
присъдата в Англия. Делото не е
трудно от юридическа гледна точ-
ка, няма правен спор.

Само че се появяват поли-
тически съображения.

Семейството на Шийлдс, раз-
бираемо, не иска да остави дете-
то си в затвора. Събира граждан-
ска подписка, връчва я на преми-
ера Тони Блеър. Аргументират се
с "непрозрачен съдебен процес".
Шийлдс твърди, че е спал в хоте-
ла, събуден бил от полицията.

Допълнително един от другите
задържани, но пуснати впоследс-
твие, Греъм Санки, пише призна-
ние, че той ударил бармана Геор-
гиев. Санки прави това на спокой-
ствие във Великобритания, отказ-
ва да се яви пред британски съд,
най-малко да се върне в Бълга-
рия. Българските магистрати не
приемат показанията му, а по-къс-
но английски журналисти пишат,
че бил заплашван от колеги фено-
ве, за да признае в полза на
Шийлдс. Най-любопитното е, че
Санки е едър голям мъж за раз-
лика от Шийлдс - трудно свидете-
лите и Георгиев ще ги объркат.

Семейството на Шийлдс търси
обществена подкрепа, събират се
подписи. Футболистите на "Ливър-
пул" излизат на терена с фланел-
ки в подкрепа на осъдения фен и
доколкото това е клуб с подкрепа
на всички континенти - казусът ста-
ва световен.

От там политически и предиз-
борен. Намесват се политици от
пристанищния град, на сцената из-
лизат депутати и министри.

Започва силен политически на-
тиск към България да стартира нов
процес, в казуса биват намесени
президентът Първанов, главният
прокурор Велчев и т. н. Включват
се и британски медии, които раз-
казват за лошата българска съдеб-
на система. Рисуват Шийлдс като

Искрен ВЪЛЧЕВ
От сайта "Гласове"
(Със съкращения,

подзаглавието е на ЗЕМЯ)

Майкъл Шийлдс

Джок Полфрийман
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Една от звездите на
френската музика -
Мирей Матийо, ще изне-
се концерт у нас на 10
април 2020 г. Дебютното
гостуване на легендата
на френския шансон ще
бъде в зала 1 на НДК.
"Врабчето от Авиньон",
както е наричана още
Матийо, е изпяла над
1200 песни на осем
езика и е продала над
200 милиона албума.
През годините изпълнява
дуети с Шарл Азнавур,
Клод Франсоа, Джони
Холидей, Пол Анка, Сил-
ви Вартан и Хулио Игле-
сиас. Често е сравнявана
с Едит Пиаф.

Родена е на 22 юли

Ñ ôèëì íà Åäóàðä
Íîðòúí ñå îòêðèâà
Ìåæäóíàðîäíèÿò
ðèìñêè
êèíîôåñòèâàë
С прожекцията на фил-

ма "Осиротелият Брук-
лин" на Едуард Нортън
в италианската столица
стратира на 17 октомв-
ри XIV международен
римски кинофестивал. В
лентата американският
актьор се изявява и ка-
то режисьор. Тя ни по-
тапя в атмосферата на
Ню Йорк в средата на
XX век. Играят също
Алек Болдуин, Уйлям Де-
фо и Брус Уилис. Гости
на фестивала са звезди
като Фани Ардан, режи-
сьорът Итън Коен, Джон
Траволта. Включени са
в програмата 33 худо-
жествени и докумен-
тални филма, сред кои-
то последният на Скор-
сезе - "Ирландецът" с Ро-
берт де Ниро и Ал Па-
чино. Фестът няма кон-
курсен характер, той е
призван да запознае
публиката с образците
на световното кино. ç

Ñâåòîâíà ïðåìèåðà íà äîêóìåíòàëíèÿ ôèëì "Ñëåäâàùîòî
ïîêîëåíèå" â Ïëîâäèâ

 "Следващото поколе-
ние" с главни герои - зна-
чими израелски личности,
наследници на спасени
български евреи. На 23 ок-
томври от 20.30 ч. в Lucky
Дом на киното в Пловдив
е световната премиера.
Режисьори са Ния Алек-
сандрова и Айелет Хелер.

Това е филм за хуман-
ността, който ни напомня,
че преди националната
идентичност и етническа-
та принадлежност ние сме
човеци. И че опазването
на човешкия живот е най-
висша ценност.

Чрез спомени за страш-
ното историческо минало
се представя героизма и
каузата на българите, ко-
ито съумяват да спасят
българските евреи. И да
дадат шанс за бъдеще на

Дубравка Угрешич ще
бъде удостоена с "доктор
хонорис кауза" на
Софийския университет
Хърватската писател-
ка Дубравка Угрешич
ще бъде удостоена с
почетното звание
"доктор хонорис
кауза" на Софийския
университет "Св.
Климент Охридски".
Тържествената цере-
мония ще се състои
на 23 октомври от
11.00 ч. в аулата в
Ректората на СУ "св.
Климент Охридски".
Дубравка Угрешич е
родена в Кутина,
Хърватия, Социалис-
тическа федеративна
република Югославия
през 1949 г. Нейният
баща е хърватин, а
майка й е българка,
родена в Бургас.

Изложба "Другото тяло"
в галерия "Гешов"
Обща изложба на
Велислава Гечева,
Десислава Костади-
нова, Деян Янев,
Добромир Иван, J.
PANK, Слав Недев,
Стефан Петрунов.
Откриването е днес,
продължава до 10
ноември. Изложбата
е концептуално
ориентирана към
другото тяло или
другостта на тялото.
Темата за тялото все
повече разширява
присъствието си,
заради свръхкомуни-
кацията в съвремен-
ния свят.

:

Íàêðàòêî

Êîíöåðòúò íà ëåãåíäàòà íà
ôðåíñêèÿ øàíñîí ùå áúäå åäíî îò
ìàëêîòî é ó÷àñòèÿ èçâúí Ôðàíöèÿ

Âèðòóîçúò Àðà Ìàëèêÿí ùå ñâèðè
îòíîâî ó íàñ

Майсторът на цигулката, хариз-
матичният музикант, интерпрета-
тор и композитор Ара Маликян ид-
ва у нас през март 2020 г.

Испанският цигулар се завръ-
ща с нов спектакъл Royal Garaде
Tour, част от световното му тур-
не. То преминава през най-голе-
мите зали и площади на Европа,
САЩ и Латинска Америка. Кон-
цертите му са на 16 март в НДК,
на 17 март - във Варна, и на 19
март - в Пловдив. С новото ма-
щабно, цветно и еклектично шоу
Ара представя последния си 26-и
албум. Емоционално пътешествие
из най-разнообразни стилове,
жанрове и музикални култури по
света, придружават кариерата на

1946 г. От началото на
кариерата си, през 1965
г., Мирей Матийо не е
преставала да твори.

"В песните си винаги
пея за любов, това е
начинът по който се
изразявам", казва певи-
цата. Излизала е пред
буквално всякакъв тип
публика, в почти всички
държави по света. Оби-
чана е еднакво както от
обикновените хора, така
и от големите световни
лидери и шоу звезди.
Приветствана е от дър-
жавни глави и е обиколи-
ла всички континенти.

През 2018 г., след 13
години затишие, Мирей
Матийо издава албума

"Моите класики", в който
отдава почит на любими-
те си творби от света на
класическата музика и
посвещава на покойната
си майка. За албума
Матийо записва 18 песни
на седем езика - френс-

ки, английски, немски,
испански, италиански,
руски и латински. Има
творби от Верди, Моцарт,
Офенбах, Хендел, Чайков-
ски, Шуберт, Брамс, Форе
и на испанския компози-
тор Франциско Тарега. ç

големия музикант. В обиколката
из "музикалните подземия" той си
партнира с емблематични изпъл-
нители, записали гласовете си в
неговия албум - арменеца Серж
Танкян, аржентинеца Андрес Ка-
ламаро, испанския рок идол Ен-
рике Бънбъри, италианеца Фран-
ко Батиато.

Маликян е испански цигулар
от ливански произход и арменс-
ки корени. Роден през 1968 г.,
живее в Испания. Има 40 издаде-
ни албума, собствен оркестър и
над 100 000 продадени копия на
"Годишните времена" на Вавалди.
Първи цигулар на испанската кра-
лица и провъзгласен за цигулар
№ 1 на Испания. ç

Ìèðåé Ìàòèéî ïåå çà ïúðâè
ïúò â Áúëãàðèÿ

следващите поколения.
Но "Следващото поколе-

ние" не е исторически
филм, а съкровен разказ
на потомците на спасени-
те, които търсят корените,
миналото и спасителите си
именно в България.

Главни герои в докумен-
талния филм са генерал-
лейтенант Габриел Ешке-
нази, началник на Генерал-
ния щаб на Отбранителни-
те сили на Израел (2007-
2011), чийто баща е роден
в Пловдив, и популярната
израелска журналистка
Ошрат Котлер - потомка
на еврейска фамилия от
град Пазарджик.

"Как е успял този народ
да направи тиха револю-
ция срещу хитлеристите?",
се пита Ошрат Котлер.

А генерал Ешкенази до-

бавя: "Тази история тряб-
ва да бъде разказана на
бъдещите поколения. Да
знаят, че в най-зловещото
време за Европа е имало
и други хора - човешки съ-
щества! Имало е един ма-
лък български народ, за-
ради който днес ние съ-
ществуваме. Ако не бяха
те - нас нямаше да ни
има!"

Филмът се посвещава и
на 70-годишнината от "Го-
лямата Алия" - имиграция-
та в Израел на 45 000 бъл-
гарски евреи от 50 000 ев-
рейска общност на Бълга-
рия. Генерал-лейтенант Габ-
риел Ешкенази и Ошрат
Котлер ще бъдат официал-
ни гости на световната
премиера на "Следващото
поколение" в Пловдив. ç

"Мисионис пее и танцува" е фолклорен фестивал който ще събере
около 400 души

Снимка Пресфото БТА
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Части от сирийската
армия стигнаха границата
с Турция в района на Сук
ал Хал, северно от град
Кобане, на източния бряг
на р. Ефрат. Сирийските
войници са вдигнали
националното знаме над
този граничен пост,
предаде ТАСС. Военни
части се разполагат и в
други части от границата
с Турция и Ирак. Прави-
телствени сили ще влязат
в тези гранични райони
за първи път от 2012 г.

Сирийските войски
увеличиха присъствието
си в района на Тел Тамер,
в северозападната част
от провинция Хасака, и
се установиха във всички
селища от 15-километро-
вата зона около града.
Правителствени сили
стигнаха селищата Ал
Манаджир и Ал Ахрас на
40 км от град Хасака. В
източната част от провин-
ция Алепо сирийски
военни части влязоха в

Àíêàðà ïðåäóïðåæäàâà, ÷å ñà âúçìîæíè
ïðîâîêàöèè ñ õèìè÷åñêî îðúæèå

Ñèðèéñêè âîéñêè ñòèãíàõà
ãðàíèöàòà ñ Òóðöèÿ

Íàêðàòêî

:
Каталунски демонстранти за
независимост маршируват на
пореден протест в Аренис де

Мар, близо до Жирона. В
снощната демонстрация в

каталунската столица Барселона
се включиха десетки хиляди.

Лидерът на Каталуния Ким Тора
заяви, че ще има нов референ-

дум за самоопределение на
испанската област. Полицията в

Каталуния е задържала досега 97
протестиращи, откакто в понедел-

ник там избухнаха вълненията
заради присъдите над сепаратист-

ките лидери, заяви испанският
вътрешен министър Фернандо
Гранде-Марласка. Мадрид ще

изпрати още полиция в автоном-
ния регион, както за да гарантира

сигурността, така и за да даде
възможност на полицаите, които

вече са там, да си починат.

Ðîäðèãî Äóòåðòå ïîëó÷è îäðàñêâàíèÿ
è îõëóçâàíèÿ  ñëåä ïàäàíå îò ìîòîð

Филипинският президент
Родриго Дутерте е паднал
в сряда вечерта от своя мо-
тор, който бил паркиран на
територията на президент-
ския дворец. В резултат той
получил охлузвания и драс-
котини, но тези дребни на-
ранявания няма да попре-
чат на графика му, съобщи
говорителят му Салвадор
Пинело, цитиран от АП.

"Наистина е вярно, че
президентът е обикалял с
мотора си", но е паднал,
след като вече го е бил пар-
кирал, каза Пинело. Дутер-
те се пресегнал към обув-
ката си, в резултат на кое-

Снимки Пресфото БТА

то паднал и получил "леки
охлузвания и драскотини по
лакътя и коляното", уточни
неговият говорител.

Той добави, че сега пре-
зидентът си почива, а за въз-
становяването му няма да са
нужни някакви "сериозни ме-
дицински манипулации".

Сенатор Кристофър "Бонг"
Го, бивш дългогодишен спод-
вижник на Дутерте, обаче ка-
за, че докато президентът ка-
рал мотоциклета си, маши-
ната занесла и той паднал.

В резултат Дутерте усе-
щал известна болка в бед-
рото, но по думите на Го
той е добре. ç

Съюзът
на банатските българи в Румъния
е постигнал споразумение с
данъчните власти за разсрочено
плащане на задълженията му към
държавата, които към момента
възлизат на над 1,4 млн. леи. В
резултат на споразумение за
разсрочено плащане на задълже-
нията през следващите пет
години е отменен търг, предви-
ден за днес, за продажба на
централата на Съюза във Винга,
съобщи Косилков. Сградата във
Винга се намира в центъра на
населеното място и е с площ от
около 825 кв. м. Тя бе оценена
на 1,47 млн. леи, но след като
на първите два търга не се
явиха кандидати, следваше да
бъде предложена на цена от 735
436 леи при третия опит за
принудителна разпродажба.
Двама американци,
чиято фирма е изпращала
преподаватели по английски
език в Китай, са задържани в
страната за "подпомагане на
незаконно прекосяване на
граница", заяви китайското
министерство на външните
работи, потвърждавайки по-
ранна информация от САЩ.
Джейкъб Харлан и Алиса
Питърсън, съответно собственик
и директор на фирмата "Чайна
хорайзънс", са арестувани на 29
септември в източната провин-
ция Цзянсу, заяви говорителят
на китайското външно министер-
ство Гън Шуан. Той добави, че
САЩ са били своевременно
уведомени за арестите и че
двамата американци са били
пуснати под гаранция.
Дълготрайното
излагане на замърсен с фини
частици въздух е причина за
преждевременната смърт на на
412 000 души в Европа през
2016 г., съобщи Европейската
агенция за околната среда (ЕЕА).
Агенцията се позовава на данни
от 41 европейски държави,
които включват 28-те членки на
ЕС. Пътният трафик, електроцен-
тралите, промишлеността,
селското стопанство и домакин-
ствата са сред главните източни-
ци на замърсяване на въздуха,
изтъква базираната в Копенхаген
агенция.
Най-голяма вреда нанасят фините
прахови частици, приземният
озон и азотният диоксид. Те могат
да причинят или да влошат
дихателни проблеми и сърдеч-
носъдова болест.
75-годишната индийка
Прабха Деви от град Кота, щата
Раджастан, стана най-възрастната
родилка на планетата, като даде
живот на момиченце, пише в.
"Мирър". Жената е заченала "ин
витро" от 80-годишния си съпруг.
Тя е родила със секцио в
частната болница "Кинкер" в град
Кота. Прабха силно желаела да
стане майка и не я плашели нито
възрастта й, нито фактът, че е
без един бял дроб. Още по-малко
се притеснявала и от това, че
съпругът й е с 5 години по-
възрастен от нея. Новороденото
момиченце видяло бял свят
преди термина. Медиците
провели планово цезарово
сечение на седмия месец от
бременността. Бебето тежало под
700 г и било настанено в
отделението за интензивна
терапия на болницата. Сега
майката и дъщеричката й са под
наблюдение на лекарите.

Американският вицепрезидент Майк Пенс и държавният секретар Майк
Помпейо пристигнаха вчера в Анкара за среща с турския президент
Реджеп Ердоган. Висшите американски служители се надяват да

окажат натиск върху Турция, за да бъде спряна операцията в Сирия.

74-годишният филипински президент Родриго Дутерте е страстен
любител на големите мотоциклети като "Харли Дейвидсън". Той и преди
е споменавал, че веднъж катастрофирал по време на дълъг преход с
мотор и все още усещал болка от получените тогава наранявания.

село Султания, южно от
Манбидж. От началото на
седмицата правителстве-
ните сили си възвърна
контрола над 1000 кв.  км
в околностите на града.

В сряда формирования
на въоръжената опози-
ция, участващи на страна-
та на турската армия в
операцията й "Извор на
мира" в Североизточна
Сирия, се опитаха да
атакуват позиции на
сирийските военни и на
кюрдските Сили за защи-
та на народа (СЗН) в
провинция Ракка. Нападе-
нието бе отблъснато.

Кюрдската агенция
Фират съобщи, че турска-
та армия и сирийците,
воюващи на страната й,
са подновили атаките
срещу град Рас ал Айн и
околните гранични райо-
ни. По нейни данни
отрядите на СЗН оказват
съпротива и противникът
понася загуби.

Бойците от групировка-

та СЗН/ПКК (Сили за
защита на народа/Кюрдс-
ка работническа партия)
могат да използват хими-
ческо оръжие в Сирия и
да хвърлят вината за това
върху турските въоръжени
сили. Това заяви турският
министър на националната
отбрана Хулуси Акар. Акар
изтъкна, че Турция не

разполага с химическо
оръжие и това е общоиз-
вестен факт. Анкара отделя
особено внимание не само
на сигурността на турските
граждани, но и на защита-
та на мирните жители в
Сирия без значение към
коя етническа или религи-
озна група принадлежат,
заяви турският министър. ç
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Лаура Кьовеши бе
окончателно утвърдена за
главен прокурор на ЕС.
Това стана с решение, за
което съобщи Европейс-
кият парламент. По-рано
тази седмица своето
решение прие и Съветът
на ЕС, предаде БТА.

Със сегашното реше-
ние на ръководителите на
политическите групи и на
председателя на ЕП
започва 7-годишният
мандат на румънката
Кьовеши.

Тя ще бъде първият
ръководител на прокура-
турата на ЕС.

Очаква се прокурату-
рата на ЕС да започне
работа до края на след-
ващата година.

Европейските прокуро-
ри ще разследват прес-
тъпления с бюджета на
ЕС - измами, корупция,
злоупотреби с ДДС за

Ðóìúíêàòà Ëàóðà Êüîâåøè îêîí÷àòåëíî
å óòâúðäåíà çà ãëàâåí ïðîêóðîð íà ÅÑ

Японският премиер
Шиндзо Абе ритуално да-
ри клонка от свещено дър-
во на спорния храм Ясуку-
ни, което накара Южна Ко-
рея да изрази "дълбокото
си съжаление", предаде
ДПА.

Очаква се, че консерва-
тивният министър-предсе-
дател ще се въздържи от
посещение на 150-годишния
военен мемориал по вре-
ме на започващия идния
вторник негов 4-дневен
есенен фестивал.

Храмът е източник на
напрежение със страни ка-

Øèíäçî Àáå èçïðàòè äàð
â ñïîðíèÿ õðàì ßñóêóíè

В държавническата си дейност руският президент Владимир Путин се
ползваше от съветите и анализите на акад. Евгений Примаков

Снимки Пресфото БТА

Ðúêîâîäèëà å 5 ãîäèíè Íàöèîíàëíàòà
äèðåêöèÿ çà áîðáà ñ êîðóïöèÿòà

Японският премиер Шиндзо Абе успокоява настанени в приют в
Мотомия, префектура Фукушима, хора, засегнати от тайфуна Хагибис.

Парадът по случай възкачването на престола на новия японски
император Нарухито, който беше планиран за 22 октомври, ще бъде
отложен за 10 ноември заради последиците от тайфуна. Хагибис отне

миналия уикенд живота на близо 80 души.

Руската държава и об-
ществеността се готвят за
отбелязването на 90-ата
годишнина от рождението
на бележития руски учен,
дипломат и държавник
акад. Евгений Максимович
Примаков. В съобщение
на РИА "Новости", позова-
ваща се на сайта на Кре-
мъл, става ясно, че рус-
кият президент Владимир
Путин на среща с ръково-
дителя на Търговската ка-
мара Сергей Катирин .
Припомняме, че в послед-
ните години на живота си
акад. Примаков бе ръко-
водител именно на Търгов-
ско-промишлената палата

Ðóñèÿ ñå ãîòâè äà îòáåëåæè 90-àòà ãîäèøíèíà
îò ðîæäåíèåòî íà àêàä. Åâãåíèé Ïðèìàêîâ

на Русия. По време на
срещата на руския прези-
дент със Сергей Катирин
са разгледани варианти
за подкрепа на малкия и
семеен бизнес. "Подго-
товката за честването на
90-ия рожден ден на Ев-
гений Максимович При-
маков беше обсъдена от-
делно", се казва в съоб-
щението.

Евгений Примаков бе-
ше основен експерт в об-
ластта на световната ико-
номика и международни-
те отношения. В различ-
ни години той оглавяваше
Службата за външно ра-
зузнаване, Министерство-

то на външните работи и
правителството на Русия.

Катирин отбеляза, че на
29 октомври в Световния
търговски център ще има
паметна вечер, откриване-
то на паметник на площа-
да в близост до сградата
на външното министерст-
во. "Вече преименувахме
фонда за подпомагане на
деца, който имаме, прис-
воихме му името на Евге-
ний Максимович Прима-
ков. Основното е медиите
да разказват за Евгений
Максимович, отбелязаха
държавният глава и шефът
на Търговската палата на
Русия. ç

то Китай и Южна Корея. В
него се почита паметта на
загинали във войни 2,46
млн. японци, в това число
14 висши офицери военноп-
рестъпници от Втората све-
товна война.

Японският министър за
Окинава и Северните тери-
тории Сеичи Ето се помо-
ли в храма вчера. Той ста-
на първият министър от
японско правителство, кой-
то прави това от над 2 го-
дини.

Очаква се по време на
есенния си фестивал хра-
мът да бъде посетен от де-

сетки японски депутати.
Южна Корея изразява

"дълбокото си съжаление,
че правителството и пар-
ламентарните лидери на
Япония отново са изпрати-
ли дарове или са посетили
храма Ясукуни, който въз-
хвалява окупаторските вой-
ни на Япония", се заяви
южнокорейското външно
министерство.

В текста се подчертава,
че "Япония може да доп-
ринесе за бъдещото разви-
тие на отношенията между
Южна Корея и Япония и да
спечели доверието на съ-
седните страни едва кога-
то лидерите на Япония по-
кажат с действия, че проя-
вяват смирение към мина-
лото". ç

Лаура Кьовеши, бивш главен прокурор за борба с корупцията в Румъния, говори по време на интервю за
Асошиейтед прес в Букурещ. През февруари 2019 г. членовете на Европейския парламент избраха Кьовеши

да бъде кандидат за главен прокурор на ЕС.

над 10 млн. евро.
При обособяването на

прокуратурата на ЕС бе
решено, че пълномощията
на институцията може да
бъдат разширявани.

Досега 22 държави от
ЕС участват в европейска-
та прокуратура, като не са
се включили Великобрита-
ния, Швеция, Унгария,
Полша, Ирландия и Дания.

Централата на проку-
ратурата на ЕС ще се
намира в Люксембург.
Освен главен прокурор
ще има и колегия от
прокурори от всички
участващи държави.

По време на 5-годишния
мандат на Кьовеши начело
на румънската Национална
дирекция за борба с
корупцията осъдителните
присъди за корупция по
високите етажи на властта
в балканската страна
рязко се увеличиха.

Работата на Кьовеши в
Румъния й спечели похва-
ли от ЕС, от групи на
гражданското общество и
от частни инвеститори.

Миналата година обаче
Кьовеши бе отстранена

по заповед на правосъд-
ния министър Тудорел
Тоадер. Румънското
правителство, което
председателстваше Съве-
та на ЕС през първата
половина от годината,

активно пречеше на
избора на Кьовеши -
както по дипломатически
път, така и чрез съдебни
обвинения и разпити за
антикорупционната й
дейност. ç
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Èçìú÷åíà ïîáåäà
çà Ãðèãîð Äèìèòðîâ

Президентът на Славия
и член на Изпълкома на
БФС - Венци Стефанов,
даде интервю пред
GONG.BG, в което заяви,
че на определени личнос-
ти им се иска да има нов
Конгрес, но това няма
как да се случи. Стефа-
нов заяви още, че  хора
като "Любовци и Наско"
веднага са се появили,
щом са разбрали за
оставката на Борислав
Михайлов. Стефанов
похвали кандидата за
президент на БФС Атанас
Фурнаджиев.

"Не е задължително
начело на БФС да е
футболен човек. Днес на
Изпълкома ще се вземе
решение, още е рано да
даваме прогнози. Мога да
определя Наско Фурна-
джиев като добър бизнес-
мен и мениджър. Борис-
лав Михайлов направи
доста добри неща през
годините. Наско бе плът-
но до него като вицепре-
зидент. Надявам се той
да успее да вдигне ниво-
то на българския футбол.
Разбира се, това може да
се случи само с помощта
на държавата и клубове-
те. Защото, ако не му се
помага, това няма как да
се случи", заяви Венци
Стефанов.

"На определени хора
много им се иска да има
нов конгрес, но това
няма как да се случи.
Веднага щом разбраха за
оставката на Боби Михай-
лов, някакви Любовци и
Наско се появиха. Досега
къде бяха? Гриша Ганчев
пък даде оценка, като
похвали държавата.
Искам ясно да заявя, че
разследващите трябва да
стигнат докрай. Ако

"

Не е задължително
начело на Съюза
да е футболен
човек, смята
Венци Стефанов

Øåôúò íà Ñëàâèÿ ïðåïîðú÷à
Àòàíàñ Ôóðíàäæèåâ
çà ïðåçèäåíò íà ÁÔÑ

наистина има съдии,
които са вършили изма-
ми, нека си понесат
отговорността. Само че е
нужно да има доказателс-
тва. Не само да се хвър-
лят някакви обвинения в
пространството. Защо се
говори, че футболисти на
Черно море са взимали
пари, но всичко спира
дотук? Ако наистина са
взели пари, нали някой
трябва да им ги е дал.
Кой е този човек, който
раздава пари? Няма
лошо да се стимулира
даден отбор, но за да
победи, а не да полегне.
Пагубно е да се дават
пари за свирени дузпи и
т. н. Едно нещо се надя-
вам да се случи на пред-
стоящия Изпълком - да се
вземат добри и правилни
решения за развитието
на българския футбол",
продължи президентът на
Славия.

"Належащо е да започ-
нем да обръщаме повече
внимание на подраства-
щото поколение. Сигурен
съм, че Фурнаджиев ще

погледне в тази посока.
Ще вземе мерки и
относно кой треньор ще
води националния отбор
на България. Красимир
Балъков каквото можеше
да обърка, го направи.
Сега се надяваме да се
класираме на европейс-
кото първенство чрез
Лигата на нациите. Дано
се случи, но не съм
голям оптимист. Ще ни
се падне някой отбор
като Румъния или Норве-
гия и ще ни победи". Ако
заложим на младото
поколение и работим
здраво с нашите деца,
след време нещата ще
се обърнат. Но още
веднъж казвам, че е
нужно да се стигне
докрай, за да се изкоре-
нят порочните практики",
категоричен е Венци
Стефанов.

В същото време бе
обявено неофициално, че
в дневния ред на днеш-
ния Изпълком на БФС
няма точка за обсъждане
на дата за извънреден
конгрес. Така наследни-

кът на Борислав Михай-
лов ще бъде избран още
днес от членовете на
Изпълкома.

Уставът на централата
гласи: "при подаване на
оставка, трайна невъз-
можност да изпълнява
задълженията си или
смърт, правомощията на
президент се изпълняват
от първия вицепрезидент,
а при невъзможност или
отказ от негова страна -
от друг вицепрезидент
избран от ИК до провеж-
дането на конгрес".
Първият вицепрезидент
Йордан Лечков е канди-
дат за кмет на Сливен и
няма как да бъде обявен
за изпълняващ длъжност-
та президент на БФС.
Така почти сигурно на
поста на Борислав Ми-
хайлов ще застане Атанас
Фурнаджиев, прогнозират
хора близки до бизнесме-
ните в Изпълкома.

"Да, имаме в общата
картина за президентския
пост. Това не е тайна.
Има си устав, който ще
следваме", призна 49-
годишният Фурнаджиев
пред Sportal.bg.

Очаква се Фурнаджиев
да изпълнява длъжността
на президент до края на
мандата на сегашното
управление, който изтича
през 2022 година. Той
няма да е временен
президент, а постоянен.
От 10 години е в българс-
кия футбол. Започва
кариерата си в БФС като
председател на Дисцип-
линарната комисия, а в
момента е член на Изпъл-
кома и вицепрезидент на
футболната централа.
Фурнаджиев бе избран за
член на комисията по
маркетинг на УЕФА.ç

Шефът на "Форд Мото-Пфое" Атанас Фурнаджиев (вляво) през годините
беше плътно до Борислав Михайлов при управлението на БФС

Òîäîð Áàòêîâ:
Äà íå
àíàòåìîñâàìå
Áîáè Ìèõàéëîâ!

Трябва ли да бъде приета
оставката на Борислав Михай-
лов като председател на БФС
и каква е равносметката след
расисткия скандал по време
на мача България - Англия. По
тези горещи теми говори в сут-
решния блок на БНТ адвокат
Тодор Батков, бивш собстве-
ник на Левски.

"Аз съм убеден, че въпро-
сът с оставката на Борислав
Михайлов трябва да бъде ре-
шен на конгрес. Основното е
да се отчете период от вре-
ме, преди всичко и най-вече
да се избере президент. Фор-
мално устава не го познавам,
но не мисля, че който и да е
от заместниците има манда-
та, доверието, да управлява
БФС до края на пълния ман-
дат, до 2022 г. Мисля, че е
нормално и логично оставка-
та да бъде приета от Изпъл-
кома и веднага да се пристъ-
пи към свикване на конгрес,
това е според мен", заяви бив-
шият собственик на Левски.

Според Батков по-непри-
ятният резултат от расисткия
скандал на мача е голямото
дискредитиране, което като
нация, като народ, като граж-
дани изживяхме и продължа-
ваме да изживяваме. "Дейст-
вително, като че ли обаче, ос-
новната идея беше да бъде
постигната така желаната от
някои големи клубове промя-
на в БФС", допълни Батков.

"Мисля, че промяната ще
бъде за добро, но не бива да
анатемосваме Боби Михайлов.
Той пое БФС в един много те-
жък момент, след скандала с
ръководството начело с Иван
Славков и наложеното му на-
казание. Някой трябва да се
хване и да приложи закона
за футболното хулиганство. Аз
не съм чул някой да го при-
ложи", смята адвокатът. - За-
конът предвижда една облек-
чена процедура, при доказа-
но противоправно поведение
в рамките на стадиона, изра-
зяващо се в използване на
пиротехнически средства, про-
яви на расизъм, просто се
забранява посещението на
футболни мачове, точка".

Тодор Батков коментира и
участието на футболни агитки
в политически събития и кой
има интерес от тази форма на
манипулация. "Феновете са
обединени от факта, че оби-
чат Левски. Нека това да е во-
дещото, а не флагът да е на-
чин на препитание. Всички, ко-
ито имат нужда от шумна под-
крепа, от скандали, от откло-
няване на общественото вни-
мание, имат нужда от това.

Всичко започна във връз-
ка с тежки престъпления,
спомням си случая с Катуни-
ца... Стигна се до там органи-
зирани мощни групи, със или
без знаците на любимия клуб
да участват в политически съ-
бития, митинги, протести, кон-
трапротести, това вече е не-
допустимо", смята Батков.ç

Бившият селекционер на на-
ционалния отбор по футбол на
България Петър Хубчев заяви
пред "Билд", че расизмът е проб-
лем за страната ни. 55-годиш-
ният специалист бе начело на
държавния ни тим до месец май,
когато напусна, за да застане на-
чело на Левски.

Героят от Световното първен-
ство в САЩ през 1994 г. бе по-
търсен от реномираното немско
издание по повод расисткия
скандал по време на европейс-
ката квалификация с Англия на
стадион "Васил Левски". "Това,
което се случи, е срамно и от
него боли дяволски. България
има проблем с расизма", каза
Хубчев.ç

Ïåòúð Õóá÷åâ: Áúëãàðèÿ
èìà ïðîáëåì ñ ðàñèçìà

Помощник-треньорът на националния отбор на Англия до 21 години
Майкъл Джонсън предложи Стилиян Петров да поеме българския

футбол, след като Борислав Михайлов подаде оставка като президент
на БФС. "Няма по-подходящ човек от бившия български национал
Стилиян Петров, който да води българския футбол през 21-ви век
със свежа визия и идеи", написа 46-годишният Джонсън в Туитър.
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06.20 Актуален коментар (п)
07.00 Новини
07.10 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев
09.00 "Местно време" - Разград
09.15 "Холивудски знаменитости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Местно време" - Плевен
10.20 "Жоакина, доня Революция" - сериал,

11 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова (п)
12.30 Новини
12.50 "Местно време" - Елхово
13.00 ТВ пазар
13.15 "Жоакина, доня Революция" - сериал,

12 епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 "Местно време" - Велико Търново
16.10 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: "Хрътката" - крими-

нален сериал, първи сезон, 7 и 8 еп.
18.20 "Дискусионен клуб" с водещ Велизар

Енчев
19.20 "Местно време" - Русе, І част
19.30 Новини - централна емисия
20.15 Актуален коментар
21.00 "Местно време" - обзор
22.00 Киносалон БСТВ: "Пъзел" (2013 г.),

Румъния
23.40 "Дискусионен клуб" (п)
00.40 Новини (п)
01.20 "България се събужда" (п)
03.20 "Студио Икономика" (п)
04.20 "Следобед с БСТВ" (п)

ÁÍÒ 1

05.25 Още от деня /п/
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни - предаване за здраво-

словен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
12.00 По света и у нас
12.30 Династията Романови - док. пореди-

ца /6 епизод/
13.30 Културното наследство на България 2

- док. филм /4, последна серия/
14.00 Малки истории
15.00 Специализирано предаване за хора с

увреден слух
15.15 Разследването на Мун - тв филм
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в двореца - тв филм /5

епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Концерт на Малина Мой /САЩ/ -

Международен джаз фестивал Банс-
ко 2019

00.30 В търсене на Грейсланд - игрален
филм /САЩ, 1998 г./, режисьор Дей-
вид Унклър, в ролите: Харви Кайтел,
Бриджет Фонда, Гретхен Мол, Джона-
тан Шек и др.

02.10 Култура.БГ /п/
03.10 100% будни /п/
04.15 Още от деня /п/
04.55 Панорама с Бойко Василев /п/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, с. 3, еп. 24
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу
12.00 bTV Новините
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал,

с. 2, еп. 35
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 6, еп. 65
16.00 "Едно голямо семейство" - сериал, с.

2, еп. 11
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

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

с. 13, еп. 114
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги " - сериал, еп. 2
21.00 "Фермата: Нов свят" - риалити, с. 5
22.30 Премиера: "Помощ 112" - екшън-

криминална риалити поредица
23.00 bTV Новините
23.30 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 14
00.30 "Втори шанс" /п./ - сериал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.15 "Час пик" - сериал, еп.5
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс

Прайм" - сериал, с. 2, еп. 12 - 15
08.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 10
09.00 "Час пик" - сериал, еп. 5
10.00 "Готъм" - сериал, с. 2, еп. 3
11.00 "Неизвестният" - сериал, еп. 19
12.00 "Стоте" - сериал, с. 5, еп. 5
13.00 "Пасажер 57" - екшън, криминален,

трилър (САЩ, 1992), в ролите: Уесли
Снайпс, Брус Пейн, Том Сайзмор,
Елизабет Хърли, Брус Грийнууд и др.

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 11
16.00 "Час пик" - сериал, еп. 6
17.00 "Стоте" - сериал, с. 5, еп. 6
18.00 "Неизвестният" - сериал, еп. 20
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" - се-

риал, с. 2, еп. 4
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Мъртва точ-

ка" - сериал, с. 4, еп. 12
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Индиана Джоунс и

кралството на кристалния череп" -
приключенски, екшън (САЩ, 2008), в
ролите: Харисън Форд, Кейт Бланшет,
Карън Алън, Шая ЛаБаф, Рей Уинс-
тън, Джон Хърт, Джим Бродбент, Дмит-
рий Дяченко, Саша Спилбърг

00.15 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 12
01.15 "Готъм" - сериал, с. 2, еп. 4
02.15 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 11
03.15 "Стоте" - сериал, с. 5, еп. 6
04.15 "Неизвестният" - сериал, еп. 20

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия взрив" - сериал
06.00 "Теория за големия взрив" - сериал,

с. 4, еп. 9, 10
07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Двама мъже и половина" - сериал
09.00 "Бездомното шоу на Башар Рахал" -

токшоу (2015), еп. 13
10.00 "Кухня в Париж" - комедия (Русия,

2014), в ролите: Дмитрий Назаров,
Марк Богатирьов, Елена Подкаминс-
кая, Дмитрий Нагиев, Олег Табаков,
Венсан Перес, Михаил Тарабукин

12.00 "По средата" - сериал
13.00 "Супер екипаж" - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 84
17.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019 - есен), еп. 11, 12
18.00 "По средата" - сериал, с. 8, еп. 15, 16
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 9,

еп. 9
20.00 "Новите съседи" - сериал, en. 35
21.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал
22.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 2, еп. 24, с. 3, еп. 1
23.00 Премиера: "Супер екипаж" - сериал,

еп. 9, 10

00.00 "Кухня в Париж" /п./ - комедия (Ру-
сия, 2014)

02.00 "Теория за големия взрив" - сериал
03.00 "По средата" - сериал
04.00 "Столичани в повече" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Дневниците на вампира" /п./ - сери-
ал, с. 8, еп. 11, 12

08.00 "Гран Торино" - драма (САЩ, Герма-
ния, 2008), в ролите: Клинт Истууд,
Кристофър Карли, Би Ван, Ани Хер,
Брайън Хейли, Джералдин Хюз, Дри-
ма Уокър, Скот Истууд

10.30 "Дневниците на вампира" - сериал,
с. 8, еп. 13, 14

12.30 Телепазар
12.45 "Ледена смърт" - екшън, криминален,

мистъри (САЩ, Канада, Франция, Тур-
ция, 2009), в ролите: Кейт Бекинсейл,
Гейбриъл Макт, Том Скерит, Шон
Дойл, Къламбъс Шорт, Алекс О`Лаф-
лин, Ерин Хайкок, Башар Рахал

14.45 "Съпруга под прикритие" - кримина-
лен, драма (тв филм, Канада, 2016),
в ролите: Джуъл Стейт, Райън Робинс,
Мартин Къминс, Лий Гибсън и др.

16.30 "Зоуи" - фантастика, романтичен
(САЩ, 2018), в ролите: Юън Макгре-
гър, Леа Сейду, Тио Джеймс, Рашида
Джоунс, Кристина Агилера, Миранда
Ото, Матю Грей Гублър и др.

18.45 "Кибритлии" - криминален, комедия
(САЩ, 2003), в ролите: Никълъс Кейдж,
Алисън Ломан, Сам Рокуел, Брус
Макгил, Найджъл Гибс, Шийла Кели

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Ергенският запой Част III" - комедия

(САЩ, 2013) в ролите: Брадли Купър,
Зак Галифанакис, Ед Хелмс, Джъстин
Барта, Кен Джонг, Джон Гудман, Ме-
лиса Маккарти, Джефри Тамбор, Хе-
дър Греъм, Майк Епс и др.

23.00 "Какво се случи с понеделник" -
екшън, криминален, фантастика (Ве-
ликобритания, Франция, Белгия,
2017), в ролите: Нуми Рапас, Глен
Клоус, Уилем Дефо, Марван Кензари,
Кристиан Рубек и др. [14+]

01.30 "Бруклинските стражи" - екшън, три-
лър, криминален (САЩ, 2009), в ро-
лите: Ричард Гиър, Дон Чийдъл, Итън
Хоук, Уесли Снайпс, Винсънт Д`Оноф-
рио, Лили Тейлър, Елън Баркин и др.
[16+]

04.00 "Опасна зависимост" - трилър (тв
филм, Канада, 2016), режисьор Мо-
ника Мичъл, в ролите: Андреа Боуен,
Скот Листър, Чила Хорсдал, Морган
Тейлър Кембъл и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериен филм,
сезон 3 /п/

06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA

12.30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериен

филм
15.00 "Черна роза" - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен

филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "Откраднат живот: Кръвни връзки"

(премиера) - сериен филм, сезон 8
21.00 "Игри на волята: България" (премие-

ра) - риалити
22.00 Студио "Игри на волята: България"
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериен филм,

сезон 3
00.30 "Скорпион" - сериен филм, сезон 2
01.30 "Завинаги свързани" - сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - сериен филм

Êèíî Íîâà

05.50 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7 /п/

06.45 "Войната на Фойл" - сериен филм,
сезон 3

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

11.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7

11.50 "Дивото момиче" - драма с уч. на
Джордж Молина, Лола Таш, Браян
Грийн, Греъм Грийн и др.

13.30 "Този прекрасен миг" - романтичен
филм с уч. на Даян Нийл, Винсент
Спано, Травис Шулд, Моли Бърнет и
др.

15.30 "Кънки с остър връх: Огън и лед" -
романтичен филм с уч. на Брендън
Фер, Франсиа Райса, Стивън Еймъл,
Марсела Писаро

17.10 "Мъже в черно 2" - екшън-комедия с
уч. на Томи Лий Джоунс, Уил Смит,
Рип Торн, Лара Флин Бойл, Джони
Ноксвил, Росарио Доусън, Тони Ша-
луб, Патрик Уорбъртън и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 8

21.00 "Гринго" (премиера) - екшън-комедия
с уч. на Чарлийз Терон, Танди Нютън,
Аманда Сийфрид, Дейвид Ойелоуо,
Джоел Едгъртън и др.

23.30 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 8 /п/

00.30 " Заразно зло: Изтребване- екшън с
уч. на Мила Йовович, Али Лартър,
Иън Глен, Ашанти, Кристофър Игън,
Спенсър Лок, Матю Марсдън, Майк
Ейпс и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 18 октомври ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ТТТТТопло за сезона ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 198

ВОДОРАВНО: "Щастлива година". Полен. Чигорин
(Михаил). Китан. Табак. Рис. Жалон. Ват. Тур. "Не-
рон". Кану. Пират. Савак. Никита. Оноре (Ирина).
Илова (Веселина). Анилин. РАТАН. Ливан. Неф. По-
тир. Гаф. "Кал". Витан. Кала. Никол (Шарл). Чироз.
Маноле. Акино (Корасон). Ренато. Иносан. "Леман".
Канат. Нан. Манор. Сат. Нит. Банам. Лина. Номер.
"Лабакан". Рад. Калин. Маса (Фелипе).
ОТВЕСНО: Папируси. "Ана Каренина". Сотир. Ки-
тел. Нематод. Атлас. Пилаф. Нонан. Лен. Нитон. Ви-
лан. Бек. Дин. Жерав. Пикет. "Мара". Тара. "Алото".
Окан (Морис). "Началото". ИТАЛА. Анали. Гибон. На-
вин. Киноман. Коган (Леонид). Сонар. Чинар. Док.
"Карин". Кинот. Лам. Мир. Вавел. Гарос. Сика. НИ-
ЛАНА. Ивало (Сантер). Атанас. Ван.Тукан. Фазан.
Тана.

Без промяна ще ос-
тане времето в петък.
Слънчево, топло за се-
зона, с поява на сред-
на  и висока облач-
ност. Минималните
температури - без съ-
ществена промяна, от
7 до 12, 13 градуса  и
следобедни стойности от 21 до 25, 26 градуса.

 В събота и неделя ще бъде слънчево, с кратки
утринни мъгли на отделни места в котловините и
низините. Минималните температури ще останат ви-
соки за втората половина на октомври, от 7 до 12
градуса. Дневните стойности ще бъдат от 20 до 25
градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Ергенският запой Част III" -
комедия, в ролите: Брадли Купър, Зак

Галифанакис, Ед Хелмс, Джъстин Барта, Кен
Джонг, Джон Гудман, Мелиса Маккарти, Джефри

Тамбор, Хедър Греъм, Майк Епс и др.
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Иван Турицов е под
въпрос за гостуването
на ЦСКА на Локомотив в
Пловдив. Мачът на "Лаута" от
първенството е в неделя от
17,45 часа. Десният бранител
на "червените" получи
контузия в двубоя на
младежкия национален отбор
срещу Латвия в Рига (0:0) и
бе заменен принудително още
през първото полувреме. Най-
новото попълнение на
"червените" Томи Юрич също
почти сигурно ще отпадне от
групата за визитата на
"Лаута", заради контузия

Обвинение за
хулиганство с особена
дързост
ще получи 18-годишният
Цветан Гечев, съобщи БНР.
Той  е в изпитателен срок на
друга присъда и сега може да
получи наказание затвор до 5
години. От записи на охрани-
телните камери на национал-
ния стадион се вижда, че
именно Гечев е дал знак за
начало на расистките
скандирания и е показвал
нацистки знаци. Останалите 8
задържани ще получат
административни наказания
по Закона за футболното
хулиганство. На тях ще им
бъде забранено да посещават
мачове за срок от 1 до 2
години и ще им бъдат
наложени глоби от 1000 до
2000 лева.

Световният номер 3
Роджър Федерер ще
участва
на Откритото първенство на
Франция през следващата
година. Легендарният тени-
сист потвърди участието си
на "Ролан Гарос" 2020, само
два дни след като заяви, че
ще играе и на Олимпиадата в
Токио следващото лято. "Ще
играя на "Ролан Гарос". Най-
вероятно няма да участвам на
много турнири преди това
заради плановете ми да се
състезавам на Олимпиадата",
заяви 38-годишният швейцар-
ски тенисист.

:

Íàêðàòêî

От развитието на
масовия спорт и патрио-
тичното възпитание зави-
си дали България ще бъде
конкурентоспособна нация
в бъдеще. Това включва
както демографията,
здравословния начин на
живот, образованието,
така и високите техноло-
гии и науката в нашата
страна. Това заяви прези-
дентът Румен Радев при
откриването на конферен-
ция "Спортът, децата и
бъдещето". Кръглата маса
се организира от общест-
вения съвет "Физическо
възпитание и спорт" към
президента и е под егида-
та на Румен Радев.

Държавният глава
призова за развитието на
масовия спорт у нас, и то
от най-ранна детска
възраст. Според Радев
именно масовият спорт
изгражда умения и дух,
необходими за предизви-
кателствата на съвремен-
ното ежедневие. "Бъдеще-
то принадлежи на онези
далновидни и активни
нации, които не само
развиват иновации и
високи технологии, но и
се грижат за физическото
и психическото здраве на
гражданите си", заяви
президентът. По думите му
животът се превръща в

"задъхано състезание" с
растящ стрес, за което са
необходими воля, харак-
тер, устойчивост, дисцип-
лина, но и чувството за
колективен дух.

"Необходимо е патрио-
тично възпитание и любов
към националния химн,
флаг и родината, а това
върви заедно и със спор-
та", заяви Румен Радев.
Президентът смята, че
конференцията цели да
бъдат посочени ефективни
начини за подобряване на
здравния и психическия
статус на младите бълга-
ри, как да се избегнат
вредните фактори и да се

подобрят условията за
развитието на масовия
спорт. Румен Радев отбе-
ляза и ролята на семейст-
вото, училището, институ-
циите в тези процеси.

"Сега, в ежедневието
ни, може да се сблъсква-
ме с много проблеми, но
се надявам, че те ще
отшумят заедно с хората,
които ги създават и консу-
мират с користни цели",
заяви президентът и
открои значението на
дебата за бъдещето на
младите хора и тяхното
здраве.

В конференцията, която
се провежда в Национал-

ната спортна академия,
участват експерти в
областта на медицината,
психологията, педагогика-
та, физическото възпита-
ние, спортни деятели,
преподаватели, студенти.
В рамките на форума
лекторите представят
информация за здравния
статус и физическата
дееспособност на младе-
жите у нас. Бяха обсъдени
начините за стимулиране
на физическата активност,
както и противодействие-
то на агресията в учили-
ще, на зависимостите и
обездвижването сред
децата.ç

Григор Димитров предизвика
истински фурор в Швеция заради
участието си на турнира в Сток-
холм. Въпреки че отпадна от Сам
Куери, домакините поздравиха
българина за интересния двубой.
"Какъв забавен мач! Надяваме се
да видим Григор Димитров отно-
во догодина. Благодарим ти, Гри-
шо! И поздравления за Сам Куе-
ри", написаха в официалната стра-
ница на турнира "Стокхолм Open".

Българинът има три финала в
шведската столица, а през 2013
година вдигна титлата и оттогава
е любимец на местната публика.

Най-добрият ни тенисист за-

Â Øâåöèÿ âúçõèòåíè îò
Ãðèøî è êîãàòî ãóáè

губи със 7:6 (7), 3:6, 6:7 (3) от
американеца Сам Куери в мач от
втория кръг на турнира в Сток-
холм. Шампионът от 2013 година
Димитров, поставен под №2 в схе-
мата, бе загубил само сет в три-
те си досегашни срещи с Куери,
но този път 198-сантиметровият
американец успя да пречупи род-
ния №1, най-вече с бомбените си
сервиси. Двубоят продължи 2 ча-
са и 14 минути, а Куери заби 25
аса - с 16 повече от 28-годиш-
ния хасковлия, който почиваше
по право в първия кръг, и си тръг-
ва от шведската столица без да е
записал победа.ç

Легендата на българския футбол
Христо Стоичков направи странно
предложение - българските клубо-
ве да не играят пет години в евро-

Ñòîè÷êîâ ïðåä "Åêèï": Äà ñå èçõâúðëÿò áúëãàðñêèòå îòáîðè çà 5 ãîäèíè îò Åâðîïà
пейските клубни турнири, за да се
реши проблемът с расизма у нас.
"Трябва да затворим стадионите, да
се играе без зрители. Възможно е

Масовият спорт изгражда
умения и дух, необходими
за предизвикателствата
на съвременното ежедневие,
заяви Румен Радев

Президентът Румен Радев (вдясно) обяви началото на своя инициатива за насърчаване физическата активност
и практикуването на спорт от децата и младите хора. В конференцията участва и ректорът на НСА

                                                Пенчо Гешев (вляво).                             Снимка Пресфото БТА

да е настъпил моментът за сериоз-
ни наказания. Англия премина през
това. Може би е време и българс-
ките клубове да бъдат отстранени

от Европа за пет години. Това ще
помогне на всички да се успокоят",
заяви Христо Стоичков в интервю
за френския "Екип".ç

Бившият френски национал
Хатем бен Арфа съди ПСЖ за

8 милиона евро. Това е
компенсацията, която 32-

годишното крило иска заради
несправедливото му отстраня-

ване от тима през 2018 г.
"Всички играчи бяха учудени,
че не играя. Дори и Неймар.
Раздавах се на тренировки и

исках да остана в отбора.
Затова бях уверен, че ще

получа своя шанс. Това не се
случи", обяви Бен Арфа пред
"Екип". Той бе футболист на

ПСЖ в периода 2016-2018 г.,
като за това време изигра
само 32 мача във всички

турнири. В момента Бен Арфа
е играч на  Рен.

Íà 90 ãîäèíè
ïî÷èíà

Ãåîðãè Íå÷åâ

Дългогодишен национален
състезател по лека атлетика
и рекордьор на 800 метра, а
след това и треньор на цяла-
та плеяда български лекоат-
лети, носители на медали от
световни и европейски пър-
венства. Георги Нечев, извес-
тен като Близнака, е бащата
на теста на "Купър", който дъл-
ги години беше в основата за
проверка на функционалното
състояние на футболистите от
"А" и ,Б" група.

Поклонението пред тлен-
ните останки на Георги Нечев
е в събота от 12,30 часа в
църквата на Централните со-
фийски гробища.


