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ПРИЛОЖЕНИЕ Председателят на НС на БСП Корнелия Нинова се срещна с посланика
на Съединените американски щати в България Н. Пр. г-жа Херо Муста-
фа в централата на партията на "Позитано 20". В рамките на срещата
са дискутирани редица въпроси, свързани с развитието на двустранни-
те отношения, борбата с корупцията, предложенията на БСП за рефор-
ма в съдебната система, контрол върху актовете на главния прокурор и
антикорупционното законодателство, както и актуалната политическа
обстановка в страната и региона. ç
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Èâàí Ãåøåâ
20 гласа "за" и 4 "против" Пленумът на
ВСС избра Иван Гешев за главен проку-
рор на Република България, след като пър-
воначално указът за назначаването му бе-
ше върнат от държавния глава, предаде
"Фокус". Това се случи след гласуване, в
което с 20 гласа "за" и 4 "против" беше
прието предложение да продължи настоя-
щата процедура по избор на главен про-
курор. Първоначално членът на Съдийс-
ката колегия на ВСС Атанаска Дишева
предложи да се гласува процедурата да бъде
прекратена, но в по-голямата си част ма-
гистратите се противопоставиха на идея-
та. По този начин Иван Стоименов Ге-
шев остана единственият кандидат за поста
главен прокурор и се пристъпи към прег-
ласуване на кандидатурата му. Разпоред-
бите на основния закон в държавата от-
реждат на главния прокурор мандат от 7
години без право на повторно избиране.

Ï
ървият ден от болничния на наемните работници
и служители да се плаща от самите тях, а чак
следващите - от работодателя. Около това анти-
социално предложение са се обединили управ-
ляващите от ГЕРБ и Обединените патриоти, ста-

ÂÑÑ îòíîâî ìó äàäå äîâåðèåòî ñè ñ 20 ñðåùó 4 ãëàñà ïðîòèâ

Áèçíåñìåíè, ðàáîòíèêúò å
âàøèÿò êàïèòàë

на ясно вчера. Ясно е - работещият човек ще плаща за
болестта си три пъти - със скъпите лекарства, с оряза-
ния болничен, с огромните доплащания в болницата… Не
е новина, че периодично едрият бизнес пробва почвата
за подобни крайни решения, които още повече да пъл-
нят банковите сметки на работодателя и да ощетяват
работника. Да се отмени минималната заплата, да се
ограничат болничните, бизнесът да се освободи от за-
дължението към служителките в майчинство, от задълже-
нието да наема хора с увреждания, искаха да изчезнат
добавките за прослужено време, поискаха и да си внасят
евтина работна ръка отвън, защото нашата със 700-800
лева на месец им била… скъпа. Някои от тях не успяха,
защото са твърде абсурдни, други си проправят път чрез
вратички в закона, както е сега. Явно, окрилени от из-
борната победа, от ГЕРБ и патриотите са готови да обслу-
жат капризите на бизнеса съвсем официално. Мислят си,
че българинът има къса памет и колан, в който всяка
пробита дупка е предпоследна, но пак ще гласуват за
ГЕРБ - не по любов и от убеждение, а от страх и заради
натиск. Каква е била цената за взаимната подкрепа между
власт и бизнес, ще стане видно от лобистките текстове в
бюджета за 2020 година. И на малките деца е ясно, че
по-голямата част от родния бизнес цели само едно - да
печели тлъсти пачки, яхти, вили, лимузини, круизи в ек-
зотични точки на света. А работникът… кучета го яли. Той
живее ден за ден със замръзнала с години в мизерията
заплата, да плаща баснословно надути сметки към моно-
полистите, да изплаща цял живот заеми към банки, да
работи често в опасни, вредни условия, да не е здрав-
но, социално и синдикално защитен. Да, но господа
управляващи и господа капиталисти, основният ви ка-
питал са не авоарите и лимузините, защото тях ги полу-
чавате, експлоатирайки труда на хората. Хората са ка-
питалът, благодарение на тях сте богати, техният труд, а
не вашите схеми развиват държавата. И фактът, че
засега ви се разминава от техния гняв, не значи, че
винаги ще бъде така…

Д-р Теофан ГЕРМАНОВ
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Ãðàíäîâå ñâàëÿò
Äàí÷î Ëàçàðîâ

Русия пристъпи към съз-
даване на хеликоптерна
база на гражданско ле-
тище в североизточния
сирийски град Камишли,
съобщи Ройтерс, като се
позова на руското ми-
нистерство на отбрана-
та. Кадри показаха прис-
тигането на място на
руски бойни хеликопте-
ри. Новата база се отб-
ранява от зенитноракет-
ни системи "Панцир". В
нея вече има 3 хели-
коптера - 2 бойни Ми-
35 и един военнотранс-
портен Ми-8, а предс-
тои да пристигнат още.
Руски военни хеликопте-
ри извършват всекиднев-
ни въздушни патрули в
Североизточна Сирия от
седмица. ç

Волейболните грандове
ЦСКА и Левски, както и
значителна част от ос-
таналите основни клубо-
ве в страната ще атаку-
ват властта в родната
федерация в лицето на
Данчо Лазаров, съобща-
ва Sportal.bg. Желанието
на тимовете е да бъде
свикано извънредно из-
борно общо събрание на
БФВ, след което центра-
лата да се сдобие с нов
ръководител. Единствени-
те клубове от Висшата
лига, които подкрепят
Лазаров и сегашното ръ-
ководство, са Арда и
Монтана. Шампионките
на женското първенство
от Марица (Пловдив) съ-
що са на страната на
мнозинството в мъжкия
елит.

Ðóñèÿ áàçèðà
õåëèêîïòåðè â
Ñåâåðíà Ñèðèÿ

е новият главен прокурор

Ñ

Съгласно Конституцията главният проку-
рор е този, който осъществява надзор за
законност и методическо ръководство вър-
ху дейността на всички прокурори.
Иван Гешев ще замести на поста главен
прокурор Сотир Цацаров, чийто мандат
изтича през януари. < 2
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Токът за бита ще поскъпне след
пълната либерализация на пазара,
заяви Антон Иванов от Българския
енергиен и минен форум. Той не се
ангажира с прогноза за процента
на поскъпване на цената на тока,
но направи сравнение с Румъния.
"Мога да дам за пример съседна Ру-
мъния, където, след като либерали-
зираха пазара за бита, цените са от
порядъка на 30% по-високи от тези
в България", посочи Иванов пред
БНР. Според него не може да се
очаква в България цените да бъдат
по-ниски от това, което се вижда в
съседните европейски страни. За ли-
берализацията в енергийния сектор
се говори от 2016 година, когато из-
лиза докладът на Световната бан-
ка. Процесът трябваше да приклю-
чи в петгодишен период, но не е
спазен този срок. Прави се заявка
за постепенна либерализация, коя-
то да приключи вероятно към 2025
г., допълни Иванов.

Èäå ïî-ñêúï
òîê
Шокът
ще е след
пълната
либера-
лизация
на пазара
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София. Пространство за изживяване "Белезите на войната: загубеното архи-
тектурно наследство на София" бе открито в Националния военноисторически
музей. Поводът е 14 ноември - денят на първата бомбардировка на София по
време на Втората световна война. Снимка Пресфото БТА
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С 20 гласа "за" и 4
"против" Пленумът на ВСС
избра Иван Гешев за
главен прокурор на Репуб-
лика България, след като
първоначално указът за
назначаването му беше
върнат от държавния
глава, предаде Агенция
"Фокус". Това се случи
след гласуване, в което с
"20" гласа за и 4 "против"
беше прието предложение
да продължи настоящата
процедура по избор на
главен прокурор. Първона-
чално членът на Съдийска-
та колегия на ВСС Атанас-
ка Дишева предложи да
се гласува процедурата да
бъде прекратена, но в по-
голямата си част магист-
ратите се противопостави-
ха на идеята. По този
начин Иван Стоименов
Гешев остана единствени-
ят кандидат за поста на
главен прокурор и се
пристъпи към прегласува-
не на кандидатурата му.

Припомняме, че плену-
мът на ВСС избра Иван
Гешев за главен прокурор
на 24 октомври 2019 г.
Решението се счита за
прието, когато се гласува
с мнозинство не по-малко
от седемнадесет гласа от

Îêîí÷àòåëíî: Ñ 20 íà 4 ãëàñà
ÂÑÑ èçáðà Èâàí Ãåøåâ
çà ãëàâåí ïðîêóðîð

членовете с явно гласува-
не. В избора участваха 24
магистрати. "За" кандида-
турата на Гешев гласуваха
20 магистрати, "против" -
4-ма, "въздържали се" - 0,
с което тя бе приета. На
7 ноември президентът
Румен Радев върна за
преразглеждане във ВСС
избора на Иван Гешев за
главен прокурор. Държав-
ният глава е този, който
назначава и освобождава
главния прокурор. Конс-

Ùå íàïðàâÿ âñè÷êî âúçìîæíî äà îïðàâäàÿ äîâåðèåòî
íà ïðîôåñèîíàëíàòà îáùíîñò, îáÿâè áúäåùèÿò
äúðæàâåí îáâèíèòåë

"Галъп": 5 % от
българите вярват,
че няма мафия, 45% си
искат Живков,
само 32% се хващат
на клишето, че ДС
е виновна

"Галъп интернешънъл"
провери отношението към
поредица твърдения,
превърнали се в  крилати
фрази или откровени
клишета в десетилетията
след 1989 г., а и преди
това. Близо три четвърти
от пълнолетните българи
споделят популярната
(само)иронична фраза от
социалните мрежи: "съси-
паха я тази държава".
Почти всички (80 % срещу
5%) са убедени, че у нас
има мафия. Единственото
по-сигурно от това е само,
че преди доматите са били
истински - за разлика от
сега, мнение споделено от
84% с 3% несъгласни. Над
70% намират, че преходът
у нас всъщност не е
свършил. Все пак само
42% казват "никога няма
да се оправим". Но пък
цели три четвърти споделят
често чуваното самообви-
нение "манталитетът у нас
е лош". По 54% са на
мнение, че всички са
маскари или че демокраци-
ята ни е отнела много.
45% са тези, които смятат,
че при Живков е било по-
добре, но има и цели 33%
което нямат мнение. По-
скоро липса на ясно
мнение показва и въпросът
за ролята на Държавна
сигурност - едва 32% от
респондентите мислят, че
тя е виновна за днешното
състояние на държавата,
докато 41% нямат мнение.
Неяснотата важи и за
ключовата фраза "Костов е
виновен" - видима е зоната
на неразбралите (37%), а
49% са съгласните.
Данните са от провокати-
вен сондаж на "Галъп
интернешънъл", проведен
"лице в лице" между 1 и 8
ноември сред 835 пълно-
летни българи.

Ексобщинари от ГЕРБ си
уредили по 20 000 лева
обезщетения
Новият кмет на Перник
Станислав Владимиров ще
отмени заповедите на
досегашния временно
изпълняващ длъжността
кмет Севделина Ковачева,
с които тя освобождава
трима заместник-кметове
от изтеклия мандат срещу
шестмесечни обезщетения.
Действията му са подкре-
пени от премиера Бойко
Борисов, който по думите
на Владимиров нарекъл
"безобразие" случващото
се в пернишката админист-
рация. Съгласно заповедта
трима заместници на Вяра
Церовска е трябвало да си
тръгнат с по около 20 000
лв. обезщетения.
По думите му има и други
служители на администра-
цията, които са освободени
при същите условия.

вчера сутринта пред ВСС
отново се бяха събрали
недоволни от първия му
избор.

Като главен прокурор
ще направя всичко въз-
можно да оправдая дове-
рието на професионална-
та общност. Това каза
новоизбраният главен
прокурор на България
Иван Гешев, след като
кандидатурата му беше
прегласувана от Пленума
на ВСС, предаде "Фокус".
"Благодаря на Пленума на
ВСС и благодаря на
професионалната общ-
ност, която ме е подкре-
пила. Ще направя всичко
възможно да оправдая
тяхното доверие. Благода-
ря, че не се поддадоха на
безпрецедентния полити-
чески натиск и направиха
своя избор", добави още
той. ççççç

ÂËÀÑÒÒÀ Íàêðàòêî

:

Често говорим за взаимопо-
мощ, солидарност, за социална
отговорност, но реално твърде
малко работим за това. Трябва
да се вгледаме във философия-
та на кооперативното движение
- успява се там, където хората
са един до друг, подават си ръка
и са отбор. С тези думи вицеп-
резидентът Илияна Йотова при-
ветства членовете на Национал-
ния съюз на трудовопроизводи-
телните кооперации, съобщиха от
прессекретариата на държавния
глава.

Вицепрезидентът бе гост на
тържественото отбелязване на
100-годишния юбилей на съюза,
който е един от най-старите в
Европа. В него членуват 212 ко-
операции, членовете са над 7800.

"Често пъти казват, че коопе-
рациите принадлежат на един от-
минал период. Броят на члено-

Âèöåïðåçèäåíòúò: Êîîïåðàöèèòå
ñå íóæäàÿò îò äúðæàâíà ïîäêðåïà!

Èëèÿíà Éîòîâà ïîçäðàâè Íàöèîíàëíèÿ
ñúþç íà òðóäîâîïðîèçâîäñòâåíèòå
êîîïåðàöèè ñ íåãîâèÿ âåêîâåí þáèëåé
вете в съюза и резултатите от
дейността ви показва колко сте
необходими на нашето съвре-
мие", посочи Илияна Йотова.

Вицепрезидентът подчерта, че
в бурно развиващия се свят, в
който социалната ножица е ши-
роко разтворена, кооперациите
са двигателят на социалната и
солидарната икономика.

Илияна Йотова поздрави На-
ционалния съюз на трудовопро-
изводителните кооперации за от-
говорното му отношение към хо-
рата с увреждания. Съюзът оси-
гурява работа на около 2000 на-
ши сънародници с увреждания.

 "Благодаря ви, че давате на

тези хора шанс за реализация и
достоен живот", заяви вицепре-
зидентът.

Националният съюз на трудо-
вопроизводителните кооперации
е двигател на Европейския фо-
рум за социално предприемачес-
тво в Пловдив, на чието осмо
издание тази година Илияна Йо-
това бе гост.

"Националният съюз на тру-
довопроизводителните коопера-
ции работи активно със средни-
те професионални училища, изг-
ради и клъстър с висши учебни
заведения, който активно подпо-
мага и контактите с чужбина",
подчерта вицепрезидентът.

Илияна Йотова изтъкна, че ко-
операциите се нуждаят от пове-
че подкрепа от държавата, която
максимално да улесни дейност-
та им, като направи законода-
телната уредба по-резултатна.ççççç

освобождаването на
главен прокурор при
повторно направено
предложение. Разпоредби-
те на основния закон в
държавата отреждат на
главния прокурор мандат
от 7 години без право на
повторно избиране. Съг-
ласно Конституцията
главният прокурор е този,
който осъществява надзор
за законност и методичес-
ко ръководство върху
дейността на всички

титуцията на Република
България повелява, че
президентът не може да
откаже назначаването или

прокурори. Изборът на
Иван Гешев предизвика
вълна от протести: срещу
и в негова подкрепа, като

Снимки  Пресфото БТА



ÁÚËÃÀÐÈß 15.11.2019 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß3

След като БСП поиска
оставката на министъра на
културата Боил Банов, сега
призоваваме и Бойко
Борисов да му я поиска,
защото Банов няма мъ-
жеството да  се оттегли
сам от поста си заради
аферата "Ало, Банов съм",
която левицата разкри в
началото на 2019 г.  Това
поиска в парламента
депутатът от БСП Алексан-
дър Симов, предаде
БГНЕС.

"Припомням, че сме
сезирали прокуратурата и
се надяваме във връзка с
новото развитие по случая
прокуратурата да си
свърши работата и отново
да погледне към този
случай", коментира Симов.

Той припомни, че в
началото на годината
именно БСП са извадили

Ìèíèñòåðñòâîòî íà êóëòóðàòà å èçòúðâàëî ñðîêîâåòå çà îáæàëâàíå â ðåìîíòà íà Ëàðãîòî, çàðàäè
êîåòî áúëãàðñêèÿò äàíúêîïëàòåö áåçâúçâðàòíî ãóáè 700 000 ëåâà, ïðèïîìíè Àëåêñàíäúð Ñèìîâ

Áîðèñîâ äà ïîèñêà îñòàâêàòà
íà ìèíèñòúð Áîèë Áàíîâ

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Ñîöèàëèñò: Ñòàíèøåâ è Ìèêîâ óðîíâàò ïðåñòèæà íà ÁÑÏ
ñ îïîðíè òî÷êè, ïèñàíè äðóãàäå

"Обемът на язовир "Сту-
дена" е основният индика-
тор, за да се предприемат
мерки за влизане във во-
ден режим. Тези мерки са
изключително болезнени,
но и изключително належа-
щи", каза кметът на общи-
на Перник Станислав Вла-
димиров пред БНТ. Той до-
бави, че проблемът е от ме-
сеци и е бил подценен от
ръководството на ВиК.
"Особеността на язовир
"Студена" е, че не може да
поеме дълги периоди на су-

ÁÑÏ:

скандалната афера на
културния министър за
Ларгото в София, с която
той спести над 700 000 лв.
на частен предприемач.

"Тогава основното
оправдание на Банов
беше, че водят дело и
вероятно ще го спечелят.

Вчера видяхме как точно
води дело Министерството
на културата. То е изтърва-
ло сроковете за обжалва-
не, в резултат, на което
българският данъкоплатец
безвъзвратно губи 700 000
лв. Това действие доказва,
че всичко онова, което

извадихме като информа-
ция, е абсолютно вярно",
заяви той и определи това
бездействие като скандал-
но, както и като опит да
се заметат следите.

Припомняме, че Минис-
терството на културата
пропусна последния срок
да обжалва съдебното
решение, с което бе
отхвърлена претенцията му
за неустойка към строите-
ля на столичното Ларго.
Това ставаше ясно от
определение на ВКС, с
което делото бе окончател-
но приключено. Това
означава, че Министерст-
вото на културата не само
няма да получи 753 хил.
лв. неустойка, но и ще
трябва да плати над 73
хил. лв. разноски по
делото.

Ремонтът на Ларгото бе

повод за скандала, придо-
бил известност като "Ало,
Банов съм". В началото на
годината Елена Йончева от
БСП оповести записи, от
които твърдеше, че става
ясно как Банов дава
инструкции да се оформят
документи, за да не дължат
изпълнителите неустойка.
Самият Банов няколко пъти
заяви, че не може да бъде
обвиняван, защото минис-
терството води дела за
неустойка. От определение-
то на ВКС става ясно, че
МК дори не е спазило
срока за обжалване на
делото, като последната
възможност за това е била
на 12 март. От министерст-
вото твърдяха, че са пода-
ли жалбата по пощата,
обаче печатът на писмото
е с дата 13 март и жалбата
не е била приета. ç

"БСП ще отчете резул-
татите и ще направи ана-
лиз в неделя, на своя На-
ционален съвет. Резултати-
те от местните избори имат
своя позитивен и негативен
аспект. Но със сигурност те
са по-добри от тези през
2015 г." Това заяви пред БТВ
народният представител от
ПГ "БСП за България" Сто-
ян Мирчев.

Той сподели, че се е из-
ненадал от онзиденшното
медийно участие на  Ми-
хаил Миков, тъй като е бил
неоткриваем по време на
кампанията. "Като един ви-
ден член на Българската
социалистическа партия не
го видяхме в нито една об-

щина. Интересно е също,
че от месеци той се появя-
ва само да критикува пар-
тията, а не критикува ГЕРБ.
В деня, в който се приема
бюджетът, мисля , че е
странно, че не отдели ни-
то една дума по този въп-
рос", каза още Мирчев.
Според него, когато се пра-
ви анализ на изборните ре-
зултати, е хубаво да се каз-
ва цялата истина, която е,
че на изборите през 2015
г., когато Миков е бил пред-
седател, общините, в кои-
то БСП са нямали нито
един общински съветник,
са били 35, а в момента са
20 - броят им е намален
почти двойно.

"Анализ трябва да се
прави на базата на цялата
картина. Първо, ГЕРБ за-
губиха в много общини, и
то не само от нас. Второ,
те за първи път се явяват
на избори в коалиция, и то
в редица общини, т. е. си-
лата на ГЕРБ е много по-
малко от това, което те по-
казаха като краен резул-
тат. Третото важно да се от-
бележи е, че почти в цяла-
та страна те получиха пъл-
ната подкрепа на ДПС", до-
пълни анализа си депута-
тът. Той опроверга думите
на Михаил Миков, че ще
има разчистване на смет-
ки в партията и определи
това като внушения.

Ñòàíèñëàâ Âëàäèìèðîâ: Ðúêîâîäñòâîòî íà ÂèÊ â Ïåðíèê òðÿáâà
äà ïîíåñå îòãîâîðíîñò

Според Мирчев една
вътрешна опозиция би
трябвало да критикува ня-
каква политика на партия-
та, а не да говори неисти-
ни и да уронва престижа
на своята партия. Той оп-
редели това поведение ка-
то нечестно и неетично.
"По принцип обичам да гле-
дам изказванията на поли-
толозите и един от основ-
ните политолози на ГЕРБ,
Георги Харизанов, има
много специфични опорни
точки, които съвпадат с
опорните точни на Стани-
шев и на Миков. Притес-
нява ме те да не се пишат
на едно и също място", зак-
лючи Стоян Мирчев. ç

ша както други язовири.
Още от началото на годи-
ната е ясно, че обемът, кой-
то да дава спокойствие и
добра перспектива за ця-
лата година, не е наличен",
каза още кметът на Перник.
Той коментира, че тези "чер-
вени лампи", които светят
още от началото на годи-
ната, е трябвало да подс-
кажат на ръководството на
ВиК, че се задава серио-
зен проблем. "Оттокът е бил
константен - около  2,2 млн.
кубика вода, въпреки че

каза още Станислав Влади-
миров. Той заяви, че ВиК
дружеството е гарантирало,
че след началото на режим-
ното водоподаване и във
високите квартали вода ще
има, затова ще чака инфор-
мация дали това е така.

"Не се съгласих с режи-
ма на ВиК, защото той не е
удобен за перничани. Режи-
мът, който предлагат, може
да унищожи цели сектори
от малкия и средния биз-
нес, ако не е направен доб-
ре", обясни Станислав Вла-
димиров. Той добави, че
очаква няколко варианта за
воден режим, които да пре-

достави на перничани, и да
се предприемат належащи-
те стъпки. "След като е яс-
но, че трябва да минем на
воден режим, на пернича-
ни трябва да бъде предос-
тавена пълна информация",
категоричен бе кметът на
общината.

Владимиров припомни,
че още преди два месеца е
алармирал министър Петя
Аврамова, че нивото на во-
дата в язовира намалява,
а тогава там е имало около
10 млн. кубика. Той добави,
че се прави и вътрешна
проверка как е стопанис-
ван язовирът. ç

обемът на язовира не е бил
такъв, че да дава спокойст-
вие. Може би затова от ме-
сеци в Перник има скрит
воден режим и има кварта-
ли на града, които нямат
нормално водоподаване",

Стоян Мирчев
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Цените на лавандулово-
то масло падат и вече се
наблюдават признаците на
срив в производството на
маслодайната култура,
казват стопани от Северо-
източна България. "Има
пренасищане на пазара на
лавандулово масло. Зале-
жава продукция, цената
ще започне още повече да
пада", разказва младият
земеделски стопанин
Станислав Николов, който
обработва 600 дка между
добруджанските села
Стефаново и Бранище,
пише Галина Недкова от
Агри.БГ.

На тези площи той е
създал трайни насаждения
с лавандула и овощни
градини. През 2015 г.
разработва проект за 180
дка от етеричномаслената
култура по мярка 4.1
"Инвестиции в земеделски

Ëàâàíäóëàòà âçå äà "æèëè"
ôåðìåðèòå 47-годишен ловец от

Казанлък е настанен с
тежки наранявания в
старозагорска болница,
след като е бил напад-
нат от мечка в Стара
планина, съобщи мест-
ната Рresstv. Инцидентът
е станал около обяд в
неделя, докато въоръже-
ният с карабина мъж е
дебнел на пусия над па-
велбанското село Търни-
чени за появата на под-
гонени от колегите му
диви прасета. В този мо-
мент огромна мечка ата-
кувала казанлъчанина,
като се изправила на
задни лапи и го събори-
ла на земята. Дивото
животно нахапало мъжа
по рамото, слабините и
бедрата, като зъбите му
минали на сантиметър
от бедрената артерия.
След това го оставило
и избягало.
Въпреки тежките трав-

ми пострадалият успял
да подаде сигнал на тел.
112, а след това и да се
обади на организатора
на ловния излет. Час по-
късно мъжът е транспор-
тиран в болница в Ста-
ра Загора, където е под-
ложен на няколко хирур-
гически интервенции.
Според лекарите на то-

Ìå÷êà íàïàäíà è
ðàíè òåæêî ëîâåö
â Ñòàðà ïëàíèíà

Българското село се
обезличава като икономи-
ческа единица. Тенденция-
та не е нито европейска, ни-
то световна - всички пра-
вителства се стремят да за-
пазят селото, фермата, за-
яви доц. Огнян Боюклиев,
Института за икономически
изследвания при БАН от в
ефира на Bloomberg TV
Bulgaria. Според него неус-
пехите да се подпомогне се-
мейното земеделие у нас се
дължат на липсата на стра-
тегия и виждания как да се
развиват селото и земеде-
лието. Той отбеляза, че съз-
даването на правилната зе-

Äîö. Îãíÿí Áîþêëèåâ: Òðåâîæåí å ôàêòúò, ÷å
ïðîèçâåæäàìå îñíîâíî çúðíî è òî çà èçíîñ

Öåíàòà íà ìàñëîòî ïàäíà äâîéíî - îò
250 ëâ. çà êèëîãðàì ïðåç ìèíàëàòà
ãîäèíà äî ïîä 100 ëåâà òîâà ëÿòî

Ðåêîëòàòà îò ñëúí÷îãëåä å ñ íàä 9% ïî-ìàëêî, îò öàðåâèöà å ñ 2 % îòãîðå
По оперативни данни,

събраната към 7 ноември
2019 г. продукция от царе-
вица (при реколтирани над
99% от площите) е с 2%
повече спрямо година по-
рано, като по-големият
размер засети площи ком-
пенсира понижението на
средния добив, съобщават
от Земеделското минис-
терство. Средният резул-
тат при царевицата е 686
кг/дка и заради прекомер-
ните температури и ниска-
та влажност в периода на
наливане на зърното, е с
9,3 на сто по-нисък. Пло-
щите с тази житна култу-
ра тази година бяха 4 556
457 дка, като са с 12,4%
повече спрямо 2018 г.

При слънчогледа засе-
га се очертава малко по-

стопанства" от Програмата
за развитие на селските
райони (ПРСР), който е
одобрен и субсидиран.
През тази година получава
и сертификат за биологич-
но производство на лаван-
дула и плодове. В градина-
та от 17 дка отглежда
ябълки, сливи, круши,
праскови, нектарини,
лешници.

"Годината беше тежка -
ниски добиви от лаванду-
лово масло и ниски цени.
Самото стопанисване на
лавандулата не е проб-
лем, тъй като разполага-
ме с нужната техника.
Проблем се оказаха
резултатите и цените.
Тази година е първата, в
която много хора забук-
суваха и много от про-
дукцията остана непрода-
дена. Усещаме първите
наченки на срива", обоб-

щава младият фермер.
Добивите от лавандуло-

во масло зависят от
възрастта и сорта на
лавандулата. Станислав е
изкарал по 4-5 кг масло от
декар. "През миналата
година маслото беше
двойно повече. Сега
имаме двоен спад. Цената
предишното лято достигна
250 лв./кг, а това лято
слезе дори под 100 лв./кг",
казва стопанинът.

Станислав предполага,
че в Добруджа ще се
засеят още декари с
лавандула, тъй като има

закупен разсад. Той съвет-
ва всички да преценят
точно риска и да излязат
от тази ситуация без
много загуби.  Младият
фермер е сертифициран
производител на разсад.
Обръща внимание на
факта, че масово започват
да се смесват сортовете
лавандула, които се сеят
по полетата, и това води
до лоши резултати. Всеки
сорт има специфика -
количество и качество на
маслото, размер на туфа-
та, време на цъфтеж и
узряване. ç

ниско производство на го-
дишна база поради нама-
ление на добива от едини-
ца площ. Реколтата тази

ви преход към био иконо-
мика", посочи Боюклиев.

Той коментира и Обща-
та селскостопанска поли-
тика след 2020 г. По негови
думи в нея няма да настъ-
пят сериозни промени, по-
скоро такива са необходи-
ми у нас. "Фактът, че про-
извеждаме основно зърно,
и то за износ, е тревожен",
отбеляза експертът. Той по-
ясни, че базата е добра, но
все пак има необходимост
от надграждане. "Украйна
се стреми към членство в
Европейския съюз... Още
преди век е доказано, че
тя може да изхранва със
зърно цяла Европа... Отмя-
ната на настоящите мита
ще понижи конкурентоспо-
собността на България",
заключи Боюклиев. ç

меделска политика изисква
комплексни мерки, включи-
телно по отношение на на-

ционалната сигурност, реги-
оналната политика и пр.
"България трябва да напра-

година е по-малка с 9,%.
Средният добив при слън-
чогледа е 230 кг/дка зара-
ди неблагоприятния кли-

мат. Реколтираните площи
са 7 434 845 и са с 1,2%
повече в сравнение с
предходната година. ç

зи етап няма пряка
опасност за живота на
пострадалия.
От Ловно дружество

"Сокол" в Казанлък, къ-
дето членува 47-годиш-
ният ловец, казаха, че
това е пореден случай
мечка да излезе срещу
ловци в региона, като на
няколко пъти били отп-
равяни искания за отст-
рел, но така и не полу-
чили разрешения.
Кметът на Търничени

Ахмед Ходжа припомни,
че преди 3-4 години е
имало идентичен случай
на нахапан от мечка ло-
вец в землището, тога-
ва обаче разрешили от-
стрела на хищника. Ко-
леги на пострадалия
смятат, че животното е
било подплашено от лая
на кучетата, заради топ-
лото за сезона време
мечките в Балкана още
не били заспали. ç
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Ïðîãíîçàòà íà ïðåäïðèåìà÷èòå
çà 2020 ã. ñúùî íå å îïòèìèñòè÷íà,
î÷àêâàò îáåìúò íà âëîæåíèÿòà
äà íàìàëåå ñ 9,1% ñïðÿìî 2019 ã.

Ñ 10,5% ïî-ìàëêî èíâåñòèöèè â
ïðîìèøëåíîñòòà òàçè ãîäèíà

Предприемачите в
промишления сектор
очакват инвестициите
през тази година да са с
10,5% по-малко в сравне-
ние с миналата година, а
прогнозират, че през
2020 г. обемът на вложе-
нията ще намалее с 9,1%
спрямо 2019 г. Затова
около 34% от предприя-
тията не планират разхо-
ди за придобиване на
дълготрайни активи през
следващата година.
Това показва инвестици-
онната бизнес анкета на
Националния статисти-
чески институт, проведе-
на сред промишлените
предприятия през октом-
ври 2019 г.

Според основните
производствени групи
най-голям относителен
дял в инвестициите през
2019 г. се очаква да
формира производството

на стоки за междинно
потребление (40,5%),
следвано от енергетични-
те и свързаните с водата
сектори (23,7%) и произ-
водството на недългот-
райни потребителски
стоки (18,7%).

По данни от бизнес
анкетата в прогнозите за
2020 г. предприемачите от
промишлеността отново
очакват, че производство-
то на стоки за междинно
потребление ще формира
най-голям относителен
дял в структурата по
основни производствени
групировки - 37,6%. След
него се подреждат енер-
гетичните и свързаните с
водата сектори и произ-
водството на недългот-
райни потребителски
стоки - съответно с 31,9 и
16,1%.

По направление на
инвестициите през 2020 г.

с най-голям дял вероятно
ще бъдат вложенията за
увеличаване на производ-
ствения капацитет - 39,3%
от общия стойностен
обем на инвестициите в
промишлеността.

На второ място, с
29,8% дял са предвидени-
те инвестиции за замест-
ване на износеното
оборудване, следвани от
тези за механизация или
автоматизация на същест-
вуващи производствени
процеси и за въвеждане
на нови производствени
технологии - със 17,8%, и
за опазване на околната
среда, мерки за сигур-
ност и други - с 13,1%.

Имаме около 1,2 млрд. лв.
повече разходи за социални и
здравни плащания догодина, ко-
ето е добър знак, коментира вче-
ра президентът на КНСБ Пламен
Димитров.В същото време кон-
федерацията поиска повече па-
ри за специалистите в детското
здравеопазване, за асистентите
във ВУЗ, за социалните работ-
ници, както и подпомагане на
"енергийно" бедните на среща в
парламента с групата на ГЕРБ. Тя
е традиционна между двете че-
тения на проектобюджета за
следващата година.

От синдиката са настояли за
промени в системата на пенси-
онното осигуряване, така че да
има законова възможност и ус-
ловия пенсионерите с най-ниски
пенсии да достигнат жизнения
минимум, без това да изкривява
системата - чрез системата на
социалното подпомагане - енер-
гийни, водни помощи, да бъдат
подпомогнати. Това съобщи след
разговорите председателят на
парламентарната бюджетна коми-
сия Менда Стоянова, предава
БТА. Тя отбеляза, че между двете
четения не може да има големи
промени в бюджета, но това, ко-
ето е възможно да се направи,
ще бъде анализирано и управля-
ващите ще се опитат да предло-
жат като текстове.

Остана недоуредено в здра-
веопазването да бъдат намерени
допълнително 7 млн. лева за
здравните специалисти в училищ-
ното и детското здравеопазване,
детските кухни, градини, за да
получат и те от 1 януари 2020 г.
900 лв. стартова заплата, обяс-
ни Димитров. За земеделието са
необходими още около 20 млн.
лв. за покриване на "влачените"
дефицити през годините.

От КНСБ искат още младите
преподаватели, асистентите във
ВУЗ, които са малко над 5000,
от януари да вземат заплата,
сходна на стартовата на младите
учители в средното образование
- около 1083 лева.

В системата на социалните
услуги положението е доста теж-
ко заради ниски заплати, персо-
налът е застаряващ и десетпро-
центното увеличение на запла-
тите в бюджетния сектор не е
достатъчно, твърдят още от не-
зависимите синдикати. Те насто-
яват повишението в сектора да
е 20 на сто, за което ще са не-
обходими допълнително около 22
млн. лева.

Необходимо е да се намери
"дългият хоризонт" за допълване
на доходите на хората с ниски
възнаграждения, защото от след-
ващата година се очаква либе-
рализация на услуги, сред които
и енергийните (най-вероятно от
1 юли), посочи президентът на
КНСБ. По думите му това озна-
чава увеличение на цените на то-
ка, затова трябва да бъде пред-
видена допълнителна мярка и ме-
ханизъм за подкрепа на социал-
но слабите, заяви той. ç

Токът за бита ще пос-
къпне след пълната либе-
рализация на пазара, зая-
ви Антон Иванов от Българ-
ския енергиен и минен фо-
рум. Той не се ангажира с
прогноза за процента на
поскъпване на цената на
тока, но направи сравне-
ние с Румъния. "Мога да
дам за пример съседна Ру-
мъния, където либерализи-
раха пазара за бита, цени-
те са от порядъка на 30%
по-високи от тези в Бълга-
рия, но не мога да се анга-
жирам какво изражение

може да има това у нас",
посочи Иванов пред БНР.
Разумният начин е да се
даде една плавна крива на
нарастване, което да бъде
от порядъка на 5%, но във

всички случаи под 10% на
годишна база, посочи екс-
пертът. "Тогава би могло да
се намерят съответните ин-
струменти за междинна
компенсация на този ръст,
но скокообразно нараства-
не на цените аз не го виж-
дам като реална алтерна-
тива", подчерта Иванов.

Според него не може да
се очаква в България це-
ните да бъдат по-ниски от
това, което се вижда в съ-
седните европейски стра-
ни. "Няма откъде да дой-
дат тези цени, обективно

×àêà íè ñêúï òîê ñëåä ïúëíàòà ëèáåðàëèçàöèÿ íà ïàçàðà

Що се отнася до
факторите, които биха
повлияли върху решения-
та на мениджърите за
инвестиции през 2020 г.,
преобладават позитивни-
те оценки на въздействие
("стимулиращо" или
"много стимулиращо")
при "търсене на продук-
цията", "финансови ресур-
си или очаквани печалби"
и "технически фактори".

При групата "други
фактори" 28,4% от анкети-
раните посочват влияние-
то им като "стимулиращо",
34,9% от тях се въздър-
жат от оценка, а 25,6%
отговарят, че факторът не
оказва влияние. ç

себестойността на електри-
ческата енергия е значи-
телно по-висока от тази,
която ние плащаме в би-
та", добави още експертът.

За либерализацията в
енергийния сектор се гово-
ри от 2016 година, когато
излиза докладът на Светов-
ната банка. Процесът тряб-
ваше да приключи в петго-
дишен период, но не е спа-
зен този срок. Прави се за-
явка за постепенна либе-
рализация, която да прик-
лючи вероятно към 2025 г.,
допълни Иванов. ç

До края на годината
предстои да бъде обявена
отново концесията на лети-
ще "Пловдив", съобщи на ту-
роператорски форум в
Пловдив министърът на ту-
ризма Николина Ангелкова,
цитирана от БНР. Има се-
риозен интерес към нея от
инвеститори, каза Ангелко-
ва, но не навлезе в подроб-
ности, тъй като въпросът бил
в компетенциите на Транс-
портното министерство.

Преди година правител-
ството прекрати процедура-
та за концесия на летище-
то в Пловдив по предложе-
ние на транспортния минис-
тър Росен Желязков. До ре-
шението на кабинета се

ÃÅÐÁ ïàê ùå îòäàâà ëåòèùå
Ïëîâäèâ íà êîíöåñèÿ

ÊÍÑÁ õâàëè
âëàñòòà çà
Áþäæåò 2020

стигна, след като консорци-
умът между "Хайнан" и
"Пловдив еърпорт инвест"
обяви, че няма да има въз-
можност да сключи конце-
сионния договор, въпреки
че спечели процедурата.
Вторият претендент за ле-
тището беше "Консорциум
Летище Пловдив", съставен
от "Тракия икономическа
зона" и автотранспортната
ПИМК, които спечелиха
концесията на интермодал-
ния терминал край града.
Те обаче се отказаха да об-
жалват прекратяването на
процедурата.

Наскоро премиерът Бо-
рисов заяви виждането си
за летището в града като

бъдещ хъб за износ на сто-
ки, който ще се използва
от всички страни на Бал-
канския полуостров. Пред-
поставка е изграждането на
пътя Пловдив - Асеновград
и на околовръстното на
Пловдив.

Вчера Ангелкова отбе-
ляза, че смяната на сто-

панина ще привлече пове-
че полети към област
Пловдив и туристи в курор-
та Пампорово. Според
Ванко Иванов от управи-
телния съвет на Съвета по
туризъм летището може да
се превърне в база на нис-
котарифните авиопревоз-
вачи. ç



ÁÚËÃÀÐÈß 15.11.2019 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

6

"За кого е шунката в Бю-
джет 2020? За приятелските
кръгове отново, не и за хо-
рата с увреждания, които бя-
ха ощетени, не и за майки-
те, на които майчинството за
пета година остава 360 ле-
ва, а в София 7000 деца са
извън яслите и градините, не
и за военноинвалидите и хо-
рата с наследствени пенсии,
които пак остават ощетени,
не и за медицинските сест-
ри, на които се обяснява, че
има 400 млн. лв. повече в
бюджета, но техните запла-
ти не се пипат. Миналата го-
дина парите бяха с 500 млн.
лв. повече и кой техен проб-
лем се реши?"
Това каза в сутрешния

блок на БНТ Мая Манолова
на въпрос на водещата, ка-
то визираше определението
на председателя на бюджет-
ната комисия в парламента
Менда Стоянова от ГЕРБ, че
бюджетът за 2020 г. бил "пи-
ца с шунка".
По думите на Манолова в

бюджета за 2020 г. няма па-
ри и за машинното гласува-
не, за да се подготвят избо-
рите в началото на 2021 г.

Властта пак ще
излъже хората.

От 2020 г. трябва да се гла-
сува само с машини, без хар-
тиени бюлетини, в секциите
с над 300 души население,
но машинно гласуване пак
няма да се въведе, защото
не са заложени пари за ма-
шини в бюджета от прави-
телството", обясни тя.

"Призовавам депутатите
между двете четения на За-
кона за държавния бюджет
да внесат допълнения, така
че да се осигурят машините
- независимо дали ще се ку-
пуват, или ще са под наем,
както преди", каза Маноло-
ва.
Тя заяви също, че шама-

рът, който хората удариха
на управляващите на из-
борите в София, още звън-
ти.

"Новият стар кмет е
избран с под половината
от гласувалите   и едва с
20% от имащите право
на глас.

Видяха се репресията, на-
тискът, безобразията, краж-

бите, манипулациите и зап-
лахите, които ГЕРБ използ-

Ìàíîëîâà: Øàìàðúò, êîéòî õîðàòà
óäàðèõà íà óïðàâëÿâàùèòå íà
èçáîðèòå â Ñîôèÿ, îùå çâúíòè
Çà êîãî å øóíêàòà â Áþäæåò 2020? Íå è çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ,
íå è çà ìàéêèòå, íà êîèòî ìàé÷èíñòâîòî çà ïåòà ãîäèíà îñòàâà
360 ëåâà, à â Ñîôèÿ 7000 äåöà ñà èçâúí ÿñëèòå è ãðàäèíèòå, íå è
çà âîåííîèíâàëèäèòå è õîðàòà ñ íàñëåäñòâåíè ïåíñèè, êîèòî ïàê
îñòàâàò îùåòåíè, íå è çà ìåäèöèíñêèòå ñåñòðè

ваха на тези избори", каза
Мая Манолова. И това изда-
ва страх, коментира тя.
Тя припомни, че за обид-

ните квалификации, които е
направил премиерът Бойко
Борисов за хората от Волу-
як два дни преди края на
кампанията, Манолова е за-
вела иск в съда срещу Бой-
ко Борисов, като припомни,
че премиерът в свое интер-
вю определи хората от Во-
луяк като "роми, с които Ма-
нолова правила уйдурма", и
ги набеди в участие в купу-
ване на гласове.

"Поведението на г-н Бори-
сов издава страх - страх, че
хората се обединиха в Со-
фия срещу едноличната му
власт. За него няма проблем
да влезе в парламента и
след 5 минути председателят
да е уволнен, нито да свали
прозореца на джипа си и да
раздава милиони от него. Ето
това е едноличната власт,
срещу която хората се съб-
раха", каза Манолова.

Попитана за нейна пар-
тия, Мая  Манолова
отговори: "Няма да
правя   партиен проект".

Тя обяви, че до седмица
ще обяви новата си инициа-
тива, която нарече "граждан-
ска платформа".
Манолова я определи ка-

то "място за общи каузи, на
което хората няма да се де-
лят на десни и леви". Проб-
лемите на гражданите не са
десни и леви, а са с правата
им, със свободата на слово-
то, с качеството на демок-
рацията, с честната бизнес-
среда и достъпа до публич-
ните ресурси, с доходите и
справедливостта, подчерта
Манолова.

"Нашата организация ще
сезира международните ор-
гани и институциите у нас за
несправедливости и наруше-
ния", обяви още тя за бъде-
щия си проект, като допъл-
ни, че той ще се основава
на гражданския контрол и
гражданския натиск в полза
на обикновените хора и ре-
шаването на техните проб-
леми.
Тя съобщи още, че и два

пъти в месеца заедно с дру-
ги юристи ще предоставя
безплатна правна консулта-
ция чрез адвокатската си
кантора за граждани и ще
продължи да се бори за тех-

ните интереси и права.
Манолова обясни също, че

тя и екипът й са внесли жал-
ба до ВАС чрез ОИК с 14
класьора доказателства за
манипулации на вота и зло-
употреба с изборните кни-
жа и гласа на гражданите.
Според Манолова

има 4 вида злоупо-
треби, описани
в доказателствата,

и добави, че в интернет еки-
път й започна петиция за ка-
сиране на вота с пет иска-
ния за промени в изборните

правила. От една страна,
проблем са изборните спи-
съци, от които над 100 хиля-
ди души са изчезнали меж-
ду двата тура, а властта е
нарекла това "техническа
грешка", посочи Манолова.
Тя призова за въвеждане

на активна регистрация, за
да се изчистят изборните
списъци от "мъртви души", ка-
то припомни, че за 500 хиля-
ди "мъртви души" е признал
самият шеф на "Информаци-
онно обслужване".
Втората група нарушения

са в изборните протоколи,
които са поправяни и мани-
пулирани, като оригиналите
са различни от тези, публи-
кувани в сайта на ЦИК. Тя
посочи, че има редактира-
не, задраскване, поправяне,
протоколи без фабрични но-
мера, подменени протоколи
в 60% от секциите според
проверката, направена от
екипа й. Само в ромските

секции няма грешки в про-
токолите, 90% от тях избра-
ха г-жа Фандъкова за кмет
и гласуваха за властта. Хо-
рата, които живеят най-бед-
но и са с най-ниско образо-
вание, подкрепиха властта,
каза тя.
Третата група нарушения тя

очерта в огромния брой не-
действителни бюлетини,
чийто процент е много над
средния за ЕС - над 15% са
те у нас, а средният процент
за ЕС е 2-3%.
Като четвърта група нару-

шения Манолова посочи ор-
ганизацията на изборния

процес, купуването на гла-
сове, корпоративния вот,
вписването на над 7000 ду-
ши, от страни в ЕС, които
уж са подали декларации, че
ще гласуват, а реално гласу-
вали са едва 44 души. Мано-
лова не отрече на въпрос на
водещата, че от името на те-
зи хора вероятно е гласува-
но, без те да знаят.
Тя се обяви и за ясни пра-

вила за екзитполовете и
тяхното обявяване. "Цял
ден, в деня на вота, социо-
логически агенции и медии
обявяваха фалшиви данни
за 12-14-16% разлика меж-
ду кандидатите и това от-
каза хората да отидат да
гласуват", каза Манолова,
като допълни, че разлика-
та реално е била 4% и тя и
екипът й ще настояват за
въвеждането на ясни пра-
вила и санкции за подобна
манипулация срещу гражда-
ните.

Събития
” 1889 г. - Бразилия
е обявена за репуб-
лика.
” 1920 г. - В Женева
се провежда първото
събрание на Общест-
вото на народите.
” 1949 г. - Обесени
са убийците на Ма-
хатма Ганди.
” 1988 г. - Палестинс-
кият Народен съвет
обявява създаването
на държавата Палес-
тина.
” 1988 г. - В СССР се
осъществява единст-
веният полет на
безпилотната косми-
ческата совалка
"Буран".
” 1990 г. - 7-ото
велико народно
събрание променя
името на държавата
от Народна републи-
ка България на Ре-
публика България.

Родени
” 1708 г. - Уилям Пит-
старши, министър-
председател на
Обединеното кралст-
во
” 1862 г. - Герхарт
Хауптман, немски
драматург, Нобелов
лауреат
”  1891 г. - Ервин
Ромел, германски
фелдмаршал
” 1944 г. - Ставри
Калинов, български
скулптор и художник
” 1945 г. - Ани-Фрид
Люнгстад, норвежка
поп певица от ABBA
” 1954 г. - Алексан-
дър Квашневски,
лидер на полската
левица, президент на
Полша от 1995-2005 г.
” 1976 г. - Руслан
Мъйнов, български
актьор, певец и
шоумен

Починали
” 1916 г. - Хенрик
Сенкевич, полски
писател, Нобелов
лауреат
” 1917 г. - Емил
Дюркем, френски
социолог
” 1971 г. - Рудолф
Абел, съветски разуз-
навач
” 1976 г. - Жан
Габен, френски ак-
тьор
” 1985 г. - Димитър
Панов, български
актьор
” 2007 г. - Николай
Зидаров, български
поет
” 2009 г. - Павле,
сръбски патриарх

Íà òîçè äåí

:



Ако през
1992 година,
говорихме за
250 хиляди
пациенти и
за 3% заболе-
ваемост, вече
говорим за
8% заболе-
ваемост на
населението
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- Проф. Даскалова, каква е често-
тата на нарастване на диабета по
света и в България и какви са причи-
ните за това?

-  Захарният диабет е социално
заболяване и честотата на това забо-
ляване нараства значително през
последните десетилетия, като надвиша-
ва досегашните очаквания и въпреки
съвременните лечения и проследява-
нията на голям брой пациенти, те не
постигат очакваните терапевтични
цели. Според световните статистики в
момента има 475 милиона пациенти
със захарен диабет. Очаква се нараст-
ване до 2030 г с 55%. А каква е забо-
леваемостта в България? Ако през
1992 година говорихме за 250 хиляди
пациенти и за 3% заболеваемост, вече
говорим за 8% заболеваемост на
населението със захарен диабет.
Много са причините, бих казала, но
аз искам да кажа и нещо друго, че
нараства не само разпространението
на захарния диабет, но също така и
разпространението на преддиабетните
състояния. Това е състояние, при
което заболяването все още не е
отключено и има леко завишени
стойности на сутрешните кръвни
захари или нарушен глюкозен толе-
ранс. Като през 2007 година говорим
за 309 милиона пациенти с преддиа-
бет, очаква се, че през 2025 година те
ще бъдат вече 419 милиона. Немалък
е процентът и на пациентите с не
диагностициран захарен диабет и те
са няколко милиона. Така че много
важно е ранното диагностициране и
ранното започване първо на лечение,
а преди да се отключи захарният
диабет, на профилактика. Причините
за отключване на захарен диабет са
различни. При тип 2 основно, не
говорим за захарен диабет тип 1 -
инсулиново зависим, който е автои-
мунно заболяване, а говорим за
захарен диабет тип 2, който е от
големия процент заболеваемост. На
първо място е, че се увеличи възраст-
та на населението, продължителността
на живот. Начинът на хранене е от
голямо значение, наднорменото тегло
също е предпоставка за отключване на
захарен диабет, разбира се, намалена-
та физическа активност и не на пос-
ледно място стресът.

- Каква е разликата между терми-
ните "кръвна захар", "гликемичен
контрол", "метаболитен контрол"?

- Кръвната захар това е "гликеми-
чен контрол". Ние казваме гликемия
или кръвна захар - то е едно и също.
Метаболитният контрол включва не
само кръвната захар, той включва
нивото на холестерола, на триглице-
ридите на добрия и лошия холестерол,
разбира се, на наднорменото тегло и
така нататък. Това е разликата - в
"метаболитен контрол" влиза състоя-
нието в кръвната захар или в глике-
мия, а кръвна захар и гликемия е
едно и също.

- Какво може да се подобри в
България по отношение лечението
или достъпа до него?

- Смятам, че трябва да подобрим
профилактиката и да подобрим ранно-
то откриване на захарния диабет.
Лечението в България се провежда
така, както трябва да се лекува в най-
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Проф. д-р
Ивона

ДАСКАЛОВА,
председател на
Управителния
съвет на Бъл-

гарската диабет-
на асоциация и

началник на
Клиниката по

ендокринология
и болести

на обмяната
във ВМА

модерните клиники в Европа и по
света. Така че в България разполагаме
с най-модерното лечение като започ-
нем не само от пероралното лечение с
всички групи лекарства - ние ги
имаме в България. Здравноосигури-
телната система и здравноосигурител-
ната каса покрива голям процент от
скъпите лекарства, а по отношение на
инсулина - в България имаме най-
модерните, най-добрите аналогови
инсулини. Ето сега вече влезе най-
бързият аналогов инсулин, така че да
не забравяме, че пациентите с тип 1
захарен диабет се лекуват с най-
модерните средства, не само с инсули-
новите писалки, но също така с посто-
янните инсулинови дифузии, така
наречените инсулинови помпи. Така
че говорейки за лечение, имаме всич-
ки предпоставки нашите пациенти със
захарен диабет тип 1 или тип 2 да се
лекуват с най-доброто лечение в света.

- Каква е честотата на нарастване
на захарния диабет при децата по
света и у нас? И какви са причините
за това?

- Искам да кажа, че честотата
нараства както при децата, така и при
възрастните. Честотата расте с всеки
изминал ден и месец, затова говорим
не за епидемия, а вече в световен
мащаб говорим за пандемия. Това,
което искам да кажа, е, че преди
години процентът на децата със заха-
рен диабет тип 2 беше много по-
нисък, защото при децата обикновено
имаме инсулиново зависими захарен
диабет тип 1, но някога в арабските
страни процентът на деца със захарен
диабет тип 2 беше по-висок, защото те
бяха с наднормено тегло. Поначало
профилактиката на втори тип захарен
диабет трябва да започне с промяна
на начина на живот, начина на хра-

нене, физическата активност. Колкото
по-малко се натоварват физически
децата и колкото по-вредно е хранене-
то, липсата на физическа активност
допринасят да се увеличава при децата
процентът на тип 2 захарен диабет,
защото се увеличава инсулиновата
резистентност и оттам идва увеличе-
ният процент на тип 2 на захарен
диабет.

- Кои са най-важните показатели
за добър контрол при децата?

- Има важни показатели за добър
контрол при всички пациенти със
захарен диабет. Ние се стремим към
нормогликемия, тоест да доближим
стойностите на кръвната захар до
стойностите на здравия човек. И
когато един от показателите на глике-
мичен контрол, това е гликемичният
хемоглобин. Гликемичният хемогло-
бин трябва да бъде под 7%, тогава
говорим за добър гликемичен контрол.

- На Световния ден за борба с
диабета какво е вашето послание?

- Всички заедно срещу това заболя-
ване, това са медицински работници,
доброволци и самите пациенти също.
Самите пациенти трябва активно да
участват в правилното лечение, защото
те са хората, които трябва да разберат
как трябва да живеят. Как да променят
начина си на живот. Да, с някои
ограничения, но с всички модерни
средства в момента - първо за просле-
дяване на кръвната захар в момента
не само глюкомер, но и сензори и така
нататък приложението на модерни
средства като писалки, помпи, също
така и приложението и на най-модер-
ните перорални средства. Моето посла-
ние е точно това, всички заедно в
борбата срещу това заболяване.

От агенция "Фокус"



ÌÍÅ8 15.11.2019
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

На стр. 17

Получи се добре описаната още от Маркс ситуация при буржоазните революции, които се извършват с
очаквания и лозунги за свобода, братство, равенство, а водят до точно обратното - до отчуждение, до
нов тип зависимост, до деморализация, до гигантско неравенство

Áóðæîàçíàòà ðåâîëþöèÿ
è çàùî ñå  îêàçà, ÷å
"âðåìåòî" íå  "å íàøå"

Днешната доминираща по
подконтролните медии либе-
рална пропаганда у нас на-
рича станалото на 9 септем-
ври 1944 г. преврат, а резул-
татa от него "режим". Всъщ-
ност на 9 септември 1944 г.
се поставя началото на ре-
волюция, тъй като резулта-
тите са качествена промяна
на отношенията на собстве-
ност върху средствата за про-
изводство и свързаните с тях
политика, култура и пр.

Същото можем да кажем
и за трите десетилетия, кои-
то започнаха с преврата на
10 ноември 1989 г. Това
всъщност постави началото
не на "смяна на режима" в
"демокрация", а началото на
буржоазна революция, която
промени на първо място ра-
дикално социалноикономи-
ческите отношения на собст-
веност върху средствата за
производство и реставрира
капитализма у нас. Рестав-
рира го чрез реституцията,
"връщането на земята в ре-
ални граници", завръщане-
то на старите партии от пре-
ди пет десетилетия, прекръ-
щаването на улици и насе-
лени места с наименования
от времената преди 1944 г.,
пренаписването на история-
та, в която се оказа, че хуба-
вото време е било до 1944 г.,
а след това е имало просто
някакво отклонение от истин-
ската история. Отново, как-
то до 1944 г., наш водещ ико-
номически партньор стана
Германия.

Но в същото време в то-
ва, което стана след 10 но-

Проф. Васил Проданов
От "Клуб 24 май"

ември 1989 г., имаше и не-
що повече от капитализма до
1944 г. От една страна,  то-
ва беше фактът, че

новите капиталисти
се родиха чрез прис-
вояването на огром-
но богатство, при-
надлежащо на всич-
ки българи.

От друга страна,  Бълга-
рия бе вкарана в системна
зависимост с един нов ста-
дий на развитие на светов-
ния капитализъм - стадия на
неолибералния глобализиран
капитализъм под американ-
ски контрол.

Това, което стана, е рево-
люционна реставрация по
своите резултати, независи-
мо че е мирна по начин на
реализация и че не бяха раз-
стрелвани хора. Не е "смяна
на режима", а смяна на ця-
лостната социална система с
гигантски деструктивни след-
ствия - като се почне от сел-
ското стопанство и индустри-
ята и се стигне до науката,
образованието и здравеопаз-
ването. Тя промени радикал-
но отношенията на собстве-
ност върху средствата за про-
изводство, геополитическата
зависимост и политическата
система. Директно не бяха
убивани, но десетки хиляди
умряха след това от безрабо-
тица, съсипано здравеопаз-
ване, бездомничество, увели-
чена престъпност, стрес и
какво ли още не, превърна-
ло българската нация в най-

бързо изчезващата в света,
една от най-песимистично
настроените и еднa от най-
нещастните според междуна-
родните изследвания.

Известно е, че буржоаз-
ните революции  започват с
присвояването на богатство-
то, което преди това принад-
лежи на други хора или на
всички. В началото на раз-
витието на капитализма през
ХV-XVI век това става чрез
заграбването на общински-
те земи, което кара първия
негов критик Томас Мор да
каже, че "овцете изядоха хо-
рата". Стотици хиляди оста-
нали без собственост  анг-
личани се превръщат тогава

в скитници и клошари. Съ-
щото стана и у нас пет века
по-късно, но в неизмеримо
по-големи размери. Заграбе-
но бе богатство за много ми-
лиарди  и стотици хиляди
инженери, средни техници,
учени, индустриални работ-
ници, агрономи и работещи
в ликвидираните кооператив-
ни стопанства станаха без-
работни, започнаха да се
скитат по целия свят,

създадоха множест-
во гета и бездомни-
ци и клошари на
всеки ъгъл в голе-
мите градове.

Това, което стана у нас,
имаше като водещи причи-
ни външни фактори - става-
щото в СССР, в Източна Ев-
ропа и в глобален план. Не
беше резултат на развитие
на вътрешни процеси. Полу-
чи се в резултат на геополи-
тическия разпад и делегити-
мация на съветския социа-
лизъм, извършена от съвет-
ските перестройчици начело
с Горбачов. Затова и у нас
активните участници в про-
цесите на промяна се роди-
ха от развалините на геопо-
литическия разпад на съвет-
ския социализъм и бяха най-
неориентирани и неразбира-
щи какво става. Огромната
част от тях преди три десе-
тилетия не осъзнаваха, че с
песни "Времето е наше" и
"Комунизмът си отива, спе-

те спокойно деца" бе поста-
вено началото на буржоазна
революция, маскирана като
"преход към демокрацията".
Огромната част от участни-
ците в нея мислеха едно, но
се получи нещо съвсем дру-
го, както става във буржоаз-
ни революции от Френската
революция насам. У нас оба-
че поради доминиращата ро-
ля на външните фактори ма-
щабите на умопомрачение и
на свързания с това разпад
и деструкция бяха много по-
големи.

Това, което се полу-
чи, се оказва съв-
сем различно от
очакванията на оне-
зи, които бяха дро-
гирани от илюзиите

за това, че "времето е наше".
Мина време и повечето от
тях осъзнаха, че времето се
оказа не тяхно, а на една
малка група от хора, загра-
била принадлежащата на де-
вет милиона българи собст-
веност. Голяма част от учас-
тниците в промените бяха
неосъзнати оръдия, чрез ко-
ито се реализираха интере-
сите на други хора и геопо-
литически играчи. "Каква я
мислихме, каква стана", вай-
каха се след това много от
тях, повтаряйки несъзнател-
но на всекидневно равнище
знаменитата фраза на фило-

Оказа се, че времето НЕ е на СДС

Българските управляващи слушат инструкциите на "началствата". На снимката: Бойко Борисов и Хилари Клинтън
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приложение 10. ËÈÖÀ

Американската
актриса Андежилина
Джоли  каза в
интервю пред
Harper's Bazaar, че
иска да напусне
Америка, но не
може да го направи,
докато децата й с
Брад Пит не станат
на 18 години.

"Аз искам да
живея в друга стра-
на и това ще стане,

Американската актриса
Чарлийз Терон разказва в
интервю за The Hollywood
Reporter за грима, който й
нанасят по време на сним-
ките на филма на Джей Ро-
уч "Скандал". "Работихме с
големия гримьор и художник
Казухиро Цудзи. С голям
труд го уговорихме да нап-
рави нещо ново за филма и
в резултат на това той про-
ектира и изработи осем про-
тези, две от които носех на
веждите си. С тези уплътне-
ния беше тежко да се рабо-
ти", коментира тя.

Във филма носителката
на "Оскар" играе американ-
ската тв водеща Мегън Ке-
ли, която през 2016 г. първа
заговори за сексуални посе-
гателства в канал Fox News.
В лентата участват също Ни-
кол Кидман, Марго Роби,
Джон Литгоу.

Актрисата е родена на

Двамата столетници из-
губват син, тя преборва ра-
ка, а той инсулта и депреси-
ята - в добро и зло, винаги
един до друг.

В живота рядко се случва
човек да доживее и надхвър-
ли стоте в добро състояние
на духа и тялото си. А още
по-рядко, да има партньор
до себе си, който му е бил
духовен спътник цели... 65
години.

На такава благословия
свише се радват живата ле-
генда от златното време на
Холивуд - актьорът Кърк Дъг-
лас, и съпругата му Ан Бай-
дънс - актриса, продуцент и

когато децата ми
пораснат. Сега
трябва да живея там,
където е баща им".
Тя не уточни точно
къде иска да се
премести, но Афри-
ка винаги е била
интересна за нея.

Джоли и Пит се
разделиха през 2016
г. след две години
брак и почти десет
години връзка.

Кърк Дъглас и Ан Байдънс -
65 години любов като на кино

голям филантроп. Кърк Дъг-
лас с рождено име Исур Да-
ниелович Демски се ражда в
семейството на еврейски
емигранти от гр. Чауси,
днешен Беларус. Този неве-
роятен актьор остана в исто-
рията на киното като сим-
вол на мъжествеността, с ро-
лите си във филмите "Спар-
так", "Одисей" и "Викинги-
те". Дори визията му показ-
ва колко трудно може да бъде
оритомен. Ан Байдънс е вто-
ра съпруга на Кърк Дъглас.
Тя е германка, родена в Ха-
новер. Детството й премина-
ва в Белгия, учи в Швейца-
рия, а после се премества в

Чарлийз Терон търпи
промени в киното

Двойката възпитава
шест деца - оси-
новените Медокс,
Захари, Пакса и
родните  Шайло и
близнаците  Нокс и
Вивиан. Най-големи-
ят Мадокс, който
навърши през август
18 години, следва в
университет в Южна
Корея. Всички
останали живеят в
Америка.

Анджелина Джоли каза, че иска
да напусне Америка
Анджелина Джоли каза, че иска
да напусне Америка

7 август 1975 г. в малко
градче на име Бенони, бли-
зо до Йоханесбург, Южна
Африка. Израства като един-
ствено дете във фермата на
семейството си.

На 15 години Чарлийз
преживява вероятно най-го-
лямата драма в живота си.
Баща й напада майка й, ко-
ято пък му отвръща със
стрелба, за да се защити.
Баща й умира след инци-
дента, но майка й е оправ-
дана от съда, тъй като дей-
ствията й са били с цел са-
моотбрана.

Блондинката признава
пред списание People, че не-
истово се е влюбила в Том
Ханкс, след като гледала ко-
медията "Плясък" (1984), ко-
гато била едва на 9 години.
12 години по-късно тя взи-
ма участие в режисирания
от  Том филм "Музиката, ко-
ято правиш" (1996).

Мемоарите на суперзвездата Марая Ке-
ри ca в списъка c произведения, които ще
бъдат публикувани от издателство "Анди Ко-
ен Букс", предаде Acошиейтед прес.

Издателството на името на радио и те-
левизионния продуцент и водещ Анди Коен
("Истинските домакини" по телевизия "Бра-
во") e подразделение на "Хенри Холт енд
къмпани". Лансирането му беше оповесте-
но през 2016 г.

Oсвен мемоарите на Марая Кери, прос-
ледяващи възхода на певицата към слава-
та, издателство "Анди Коен Букс" ще пуб-
ликува още две нехудожествени произведе-
ния на жени - "Кралица Ви" на д-р Джак-
лин Уотърс от риалити шоуто "Женени за
медицината" и "Воdасiоиs Drеатs апd
Веvеlаtiопs" на Беви Смит, бивша съводе-
ща на "Пейдж Сикс Ти Ви".

Париж. Именно във френс-
ката столица попада в света
на киното и именно там съд-
бата ги среща с Кърк.

Годината е 1953-та. Ак-
тьорът се снима във фил-
ма Act of Love и търси пре-
водач, който да му помага
по време на интервютата
му за френската преса. Ре-
жисьорът Анатол Литвак го
запознава с Ан. Кърк се
влюбва от пръв поглед в
преводачката си, но тя се
оказва костелив орех. От-
казва и на двете му пред-
ложения - едното е да ра-
боти за него, а другото -
покана за вечеря.

Марая Кери се отдава на спомени
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Някои от българските
будители и книжовници
са известни на всеки
българин, други не се
радват на особено ши-
рока популярност, а
трети - тънат в мистерия
и почти нищо не се
знае за техния живот. За
Черноризец Храбър се
знае, че той е среднове-
ковен български духов-
ник и писател. Коя е
самата личност, която
стои зад това име. Тя се
е превърнала в обект на
ожесточени дебати.

Името Черноризец
Храбър буди любопитст-
во. Общоприетата тео-
рия е, че Черноризец
идва от "монах" - най-
ниския сан в духовенст-
вото, а Храбър е или
истинското име на
човека зад това прозви-
ще, или псевдоним.
Точните години на
неговия живот остават
неизвестни. Догадките
на експертите са разно-
посочни. Някои споде-
лят възгледите, че той е
живял през Х или XI
век, но мнозинството се
обединяват върху тезата,
че точният период на
неговия живот е втората
половина на IX век,
съвпадаща с покръства-
нето.

Единственият истори-
чески извор, от който

Черноризец Храбър - феномен
на Българското средновековие

като князът детронира
по-стария си син Влади-
мир Расате, който е
опитал да премахне
християнството и да
наложи някогашното
езичество.

Няколко ключови за
българската история
събития се случват
именно там - князът
обявява по-малкия си
син - Симеон, за цар на
България, а столицата
на българското царство
е преместена от Плиска
в Преслав. Други изк-
лючително важни реше-
ния са прогонването на
византийските духовни-
ци и заместването им с
български, както и
решението българският
език да замени визан-
тийския в църковната
служба. Един от факто-
рите, изиграли ключова
роля за извоюваната
културна, духовна и
църковна независимост
от Византия, както и за
случилия се "Златен век"
при цар Симеон I, е
именно трактатът "За
буквите".

Липсва информация и
за самата личност Чер-
норизец Храбър. Това
дава плод на множество
различни теории и
много учени споделят
различни гледни точки.
Някои твърдят, че зад
него стои Йоан Екзарх
- един от най-известните
представители на Прес-
лавската книжовна
школа, превел множест-
во византийски книги и
църковни проповеди.

Най-широко разпрос-
транената хипотеза е, че
Черноризец Храбър е
литературният псевдо-
ним на самия цар Симе-
он Велики. Тя е въведе-
на в научните среди от
Васил Златарски през
1927 г. и от тогава е
обект на ожесточени
спорове сред историци-
те. Някои от тях я
квалифицират като
"прекалено романтична
гледна точка", защото
липсват ясни доказателс-
тва за общи черти меж-
ду двамата, освен общия
времеви период, в който
са живели.

От друга страна,
Черноризец Храбър
очевидно е бил не само
изключително изучен за
времето си, но и добре
запознат с държавните
дела. За някои това
категорично е човек от
княжеския двор, получил
солидно образование,
което само по себе си
ни отвежда до Симеон.

черпим информация за
личността Черноризец
Храбър, е неговото
средновековно съчине-
ние, озаглавено "За
буквите" или "Сказание
за буквите" (на старо-
български - "О писмe-
нeхь"). Най-старият
препис е намерен в
"Лаврентския сборник",
датиращ от времето на
цар Иван Александър от
1348 година. То е мно-
гократно препечатвано
през следващите векове.
Смята се, че "За букви-
те" е само епилогът на
по-голям по обем текст,
който обаче не е извес-
тен. Заради тази причи-
на се счита, че съчине-
нието е имало много
по-важна роля.

Черноризец Храбър
написва своето съчине-
ние "За буквите" в
особено значим момент
- след пристигането на
Кирило-Методиевите
ученици у нас. Това е
период, в който Българ-
ската църква е силно
зависима от византийс-
ката, най-висшите духов-
ници са византийци, а
цялата църковна служба
се води на гръцки език.

Текстът е забележи-
телно структуриран за
времето си. От този
факт историците заклю-
чават, че става дума за

Мнозина смятат, че
творбата се явява най-
яркото проявление в
борбата на българите за
църковна, духовна и
културна независимост
от Византия. Борба,
чиято кулминация се
случва на Преславския
народен събор през 893
година. Това събитие е
възприето като връх в
християнизаторското
дело на княз Борис I.
Съборът е свикан, след

високообразован духов-
ник, който без никакво
съмнение по народност
е българин. Определян е
от историците като
"будител" и "бележит
писател" и дори като
"пламенен патриот" и
"революционер в култу-
рата", тъй като нарушава
общоприетите догми за
отслужване единствено и
само на гръцки език и
се опълчва на византий-
ското духовенство.
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На 38-ия международен
панаир на книгата в
Истанбул в понеделник,
4 ноември, бе представена
книгата на Бойка Асиова
"Яловата вдовица", съобщи
БНР. Романът е носител
на Националната награда
за белетристика "Николай
Хайтов". До дни на книж-
ния пазар ще се появи и
четвъртото му издание на
български език. След
първото издание през 2007
година, романът е преве-
ден и на немски език през
2012 година.

В микрокосмоса на
малко българско градче
Бойка Асиова пренася
макрокосмоса на Балкани-
те. С проницателните си
описания на българи,
турци, помаци и албанци
тя рисува картина на
пъстра етническа общност,
която съжителства в мир
(макар невинаги в пълна
хармония) и в която делят
както хубавото, така и
лошото помежду си.

Преводът на турски
език е дело на Рюстем
Азиз, който живее във
Варна. Самият той е
предложил книгата на
турските издатели, след
като я харесал и потърсил
авторката. Заглавието не е
преведено буквално заради
скандалното му значение и
защото от турското изда-
телство се опасявали, че
оригиналният му превод
би предизвикал съдебни
претенции на женски
организации. Подобен е
бил и казусът с немския
вариант, тъй като в немс-
ки език терминът за
бездетна жена е единстве-
но медицински, разказа
Бойка Асиова в предаване-
то "Нощен хоризонт".

Áàëêàíñêè ðîìàí ñ
îáðàçè îò äåòñòâîòî

"Аз бях страшно зарад-
вана, че тази книга ще
излезе в Турция, защото
моят роман е много бал-
кански, балканска история
и е населен с човеци и
съдби. И тези хора, които
видях там - включително
нашите преселници и
местните кореняци турци,
те имат съдбата на моите
герои. А моите герои не са
измислени", подчерта
авторката.

Основни образи в
сюжета са Враница, млада
вдовица от войната, и
албанецът Адем, който се
укрива в малкото българс-
ко градче от преследващо-
то го кръвно отмъщение,

Роман на писателката Бойка Асиова
е издаден в Турция

което в родината му е
неписан закон, превърнат
в естетическа категория.
Действието излиза от
пределите на родния край
на авторката и се пренася
далеч зад граница - в
Анадола, Албания, Румъ-
ния, Гърция, Света гора,
Сирия.

"Измислих тази Врани-
ца. А името… аз много
държа на имената. В
нашия край, в цяла Маке-
дония имената са много
интересни, много красиви.
Враница го видях в едно
надгробие в Мелник. И
след това го видях в сбор-
ника на Братя Миладино-
ви и много ми хареса,
понеже е уникално и
запомнящо се. Помня
вдовиците от Втората
световна война, които са
връстници на моите роди-
тели. Те са едно ято в
Разлог, възрастни на ония
години, в детството ми
така изглеждаха, с черно
забрадени…"

Творбата й „Яловата вдовица“
е носител на наградата
„Николай Хайтов“

навързаха, изскочиха,
пресякоха съдбите си тези
мои герои. А самият Адем
- главният герой, е реален,
истински албанец от моето

Бойка Асиова е родена в Разлог. Инже-
нер-химик по образование, но е работила
като журналист във в. "Дума", дълги го-
дини бе член на екипа на нашия вестник
ЗЕМЯ. Пише пътеписи, стихове, проза,
събира народни песни. Автор е на книги-
те "Добрата дума" (1985), публицистика,
сборниците с разкази "Сребърна пара"
(1987), "Да излъжеш дявола" (1999), "Мир
вам, сто врабчета" (2001), "Приписки"
(2003), "Време назаем" (2004), "Песните

на мама" (2005) - сборник народни пес-
ни, както и на комикса за юноши The X
Files skin Deep (1998). Сборникът с разка-
зи "Мъжко можене" (2002) и романът "Яло-
вата вдовица" (2007, II изд. 2007) са из-
дадени от "Жанет 45".

Според Анжел Вагенщайн Бойка Аси-
ова осмисля видимото и невидимото би
тие в нейните книги, където увличащ е
кинематографичният поглед на автор-
ката.

детство. Неговата боза-
джийница беше в съседст-
во с гимназията - преси-
чаш улицата и си купуваш
боза. Даже когато почнах

да пиша книгата, аз се
запитах на какъв език
говореше този човек,
защото беше мълчалив.
Даваш стотинките, дава ти
боза, той не разговаряше с
нас", допълни Бойка
Асиова, която през 2005
година предприема пъту-
ване до Албания, за да я
опознае, да опита "хляба
на Албания",  да види
планините и да усети
атмосферата.

Ñòèãìàòà áåçïëîäèå

Безплодието може да
споходи всеки, то е много
жестоко и неразбрано,
изтъкна Бойка Асиова. "И
с много болка го изграж-
дах този образ, с много. И
с много познаване",
споделя тя.

Много от образите в
"Яловата вдовица" си
имат реални прототипи.
"Получи се един фотопорт-
рет на родния ми град",
признава Асиова. Описа-
ните герои станали толко-
ва пълнокръвни, че нейни
познати и читатели казва-
ли, че ги разпознават
всичките или че ако
отидат в Разлог, могат
да ги срещнат.

Бойка Асиова е автор и
на романа "Вълчицата
излиза привечер". В мо-
мента работи върху третия
си роман.

От БНР

Êîãàòî íà ðàçêàçà
ìó îòåñíåå...

"Яловата вдовица" е
първият роман на Бойка
Асиова. Преди него тя е
издала три сборника с
разкази. Започнала първо
да пише разказ за Адем, но
постепенно, страница след
страница, на разказа му
станало тясно, появили се
нови герои.

"И така се занизаха,

ЗЕМЯ честити
литературния успех
на нашата колежка
Бойка Асиова.
С приятелски чувства
й желаем житейско и
творческо дълголетие,
здраве и нови твор-
чески постижения!
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Шеф към секретар-
ката си:

- Уволнена сте!
- Но защо, шефе? Аз

ви уважавам и обичам.
- Защото по време

на уважението сте ми
подарили нещо, което
пък аз успях да пода-
ря и на жена ми.

  

В аптеката:
- Какво желаете?
- Тест за бремен-

ност.
- А какъв?
- Отрицателен ако

може...

  

- Ела да гледаме
филм у нас.

- Ти искаш да пра-
вим секс…

- А, значи си го гле-
дала този филм!

  

Срещат се двама
ловци. Единият пита:

- Я разкажи как сва-
ли мечката?!?

- По нормалния на-
чин - шампанско, лас-
ки, лека музика...

  

Посред зима един
рибар отива да лови ри-
ба. Пробива една дуп-
ка в леда и тъкмо да
хвърли въдицата, няка-
къв зад него му казва:

- Няма риба!
Рибарят отива на

друго място. Онзи пак
му казва:

- Няма риба!
Рибарят се обръща

и разгневен го пита:
- Кой си ти, бе?
Онзи го гледа и в

същия момент го по-
тупва по рамото и му
казва:

- Аз съм пазачът на
хокейната площадка!

  

- Извинете колко
струва 1 биберон?

- 40 лв.
- Нека си реве, бе-

бе е.

  

-  Мамо ,  каква  е
разликата между бъл-
гарите и германците?

- Разликата е, че
след две бири герман-
ците минават на "ти", а
българите - на ракия.

  

Адвокат лежи на
смъртно легло в бол-
ницата. Негов приятел,
дошъл на посещение,
го заварва да прелист-
ва Библията.

- Какво правиш? -
попитал го той.

- Търся вратичка, не
може да не са остави-
ли! - отвърнал му ад-
вокатът.

  

- Така ми се иска да
се уединя, да бъда аб-
солютно сам, без нито

Анекдоти

един човек край мен,
на тишина и спокойст-
вие да поседя край во-
дата, да помисля… Ви-
наги след това ми ста-
ва така леко…

- За тоалетната ли
питате? По коридора,
вляво.

  

- Мамо, защо сте ме
кръстили Денис?

- На дядо ти Дими-
тър, мойто момче.

- Слава богу, че не
сте ме кръстили на дя-
до ми Петър!

  

Мъжете лъжат, ски-
тат и изневеряват! Же-
ните са домошарки и
верни!

В задачата се пита:
- С кого изневеряват

мъжете?

  

- Госпожо, как така
се качихте на стоп? Не
ви ли е страх?

- Математичка съм,
пресметнах, че по-лес-
но ще издържа 20 см,
отколкото 20 км.

  

Жените са уникални!
Вчера гледах удивен,
как 6-годишно момиче
тропа с крак на брат-
чето си и реве:

- Това е моят бон-
бон, твоя го изядох...

  

- Как се приготвя
коктейл "Три прасета"?

- Купуваш кашон
водка и каниш двама
приятели!

  

Вуте отива на съд...
Нане притеснено го

пита:
- Вуте, ами ако те

осъдят и лежиш?
- Я колко моа да ле-

жа, те толко не моат
ми дадат!

  

Жена звъни на мъ-
жа си по мобилния:

- Ваньо, къде си?
- На лов.
- А кой диша така

учестено покрай теб.
- Мечката
- А защо стене?

- Раних я.
- И защо гласът й е

женски?
- Виж какво, аз съм

ловец, не ветеринар.

  

- Наденица на тиган,
моля!

- Нямаме.
- Свински шишчета!
- Нямаме.
- Тогава... Тогава аг-

нешко печено!
- Нямаме.
- Нямате, нямате...

И на това, ако смея да
попитам, ресторант ли
му викате?

- Разбира се, госпо-
дине. И то вегетариан-
ски!

  

Две блондинки ре-
шават кръстословица.

- Мъжки полов орган
с 3 букви?

Другата отговаря:
- Ако е отвесно, е

"мек"...

  

В бара седи разкош-
но гадже и до нея се

присламчва поредният
сваляч .  Завързали
разговор за това какъв
тип мъже харесва да-
мата.

- Падам си по воен-
ните, защото са винаги
готови и точни, харес-
вам спортистите зара-
ди тяхната издръжли-
вост и обичам армен-
ците заради природна-
та им надареност.

- Еее - рекъл нашият
човек, - тогава позво-
лете да Ви се предста-
вя: олимпииският шам-
пион, майор Гарабедян!

  

Млад татко чака в ко-
ридора на родилното.
Отвътре излиза акушер-
ка и носи три бебета.

Таткото се замисля
и казва:

- Ами... ще взема то-
ва отляво.

  

- С какво се зани-
мавате?

- Ръководя голяма
компания.

- Каква компания?
- Голяма пиянска

компания...

  

- Колко е наемът на
този прекрасен апарта-
мент?

- Господине, това е
магазин за алкохол.

  

Богат еврейски биз-
несмен се спуска по
стръмен склон с такси,
когато шофьорът нена-
дейно заявява:

- Спирачките се пов-
редиха!

При тези думи евре-
инът изкрещява:

- Спри брояча, вед-
нагааа!!!

  

Лекар към пациент:
- Как е главоболие-

то, от което се оплак-
вахте?

- Замина за няколко
дни при родителите си...

  

- Докторе, колко ми
остава да живея?

- 5...
- Какво пет?
- 4, 3, 2...

  

- Ти си, Красива, Ум-
на, Чаровна Като Ангел!

- Нещастник такъв,
мислиш, че няма да за-
бележа думата КУЧКА?

  

Учителката по бъл-
гарски много се разст-
роила, като видяла мъ-
жа си с две съгласни.

  

Между приятелки:
- Струва ми се, че

баскетболистите са ло-
ши любовници.

- Защо?
- Ми, с тоя ръст как

да го скриеш в шкафа
или под леглото?

Ãðàôèòèòå íà Áàíêñè
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На 7 ноември чествах-
ме 185 години от рождени-
ето на българския поет и
писател Любен Каравелов.
Поет, писател, енциклопе-
дист, журналист, етнограф;
национален герой, побор-
ник за освобождението на
България от турско робст-
во, Любен Каравелов
остава дълбока следа в
българската история.

Каравелов е роден на 7
ноември през 1834 г. в
Копривщица в богато
бегликчийско семейство.
Първоначално учи в
местното килийно учили-
ще, а след това във взаим-
ното училище в града.
Чрез посредничеството на
Н. Геров през 1857 г.
заминава за Русия. В
Москва започва да посе-
щава лекциите в Истори-
ко-филологическия факул-
тет на Московския универ-
ситет. Десетгодишният
престой в Русия е изклю-
чително важен за идейно-
политическото му съзрява-
не на Каравелов.

Престоят на българския
поет и революционер в
Русия е време, в което той
създава своите политичес-
ки, научни и литературни
възгледи. Революционните
възгледи на Каравелов са
оформени още преди
идването му в Русия, а
обществената му дейност
там е подчинена на идеята
да се търсят контакти с
всички обществени среди,
които могат да допринесат
за българското освобожде-
ние.

В Москва Каравелов
пише и първите си разка-
зи и повести.

Възможността да общу-
ва с различни политически
среди в Русия му дава
възможност да заимства
по нещо от всички. В
резултат на това Караве-

Любен Каравелов: „Обичам те,
мое мило отечество!“

лов се оформя не само
като славянофил, но и
като просветител и рево-
люционер-демократ.

През 1867 г. заминава
за Белград като кореспон-
дент на в. "Голос" и там се
сближава със сръбската
либерална младеж. В края
на годината е изгонен от
Сърбия, като преди това
за по-малко от година
попада в затвора.

Каравелов е заподозрян
в убийството на Михаил
Обренович и е затворен в
Будапещенския затвор,
където лежи 203 дни.

След това за кратко
пребивава в Нови Сад,
Австро-Унгария, където
продължава да заимства
идеи от големите европей-
ски мислители - английс-
ките историци Бокл и
Маколей, френския фило-
соф Огюст Конт.

По време на престоя си
в Сърбия българинът се
свързва със сръбската
либерална организация
"Омладина" и под нейно
влияние избистря вижда-
нето си за южнославянска
федерация между българи
и сърби, начело с княз
Михаил Обренович. Явно
след 1867 г. политическият

идеал на Каравелов е
свързан с парламентарна
монархия.

През пролетта на 1869
г. Каравелов се установя-
ва в Букурещ и там разг-
ръща широка политическа
дейност. В Букурещ е и
най-блестящият период от
живота на поета-револю-
ционер. Тук започва да
издава в. "Свобода",
който дава живот и на
нова политическа органи-
зация - БРЦК, начело на
която застава самият
Каравелов.

Програмата на БРЦК
определя двата неприятеля
на българския народ -
турското правителство и
гръцкото духовенство, а
нейно верую е, че свобо-
дата може да бъде извою-
вана само ако народът се
надява на своите собстве-
ни сили и "не чакаме
помощ и поддръжка нито
от една европейска държа-
ва..."

Въпреки идеите и
мотивацията на Каравелов
и участниците в БРЦК,
практическата дейност на
комитета е твърде слаба. В
периода, в който председа-
тел е Каравелов, комитетът
се задоволява предимно с

Ремонтиран е Трънският
манастир "Св. Архангел Ми-
хаил". Обновяването е напра-
вено по Програмата за раз-
витие на селските райони и е
на стойност 523 000 лв.

Светата обител, строена по
време на Второто българско
царство, е обявена за памет-
ник на културата. Манастирът
е издигнат заедно с Поганов-
ския в Сърбия, затова и цър-
квите, намиращи се сега от
двете страни на границата, са
идентични.

"Църквата "Св. Архангел
Михаил" датира от 14-и век",
разказа отец Николай - игу-
мен на Светата обител. В ол-
тара е запазена голяма мра-
морна плоча с култово пред-
назначение, чийто надпис со-
чи, че е от времето на Марк
Аврелий Антоний (161-180 г.)
и е на латински.

революционна пропаганда.
Изключение правят опити-
те за съвместни действия
със сръбската "Омладина"
при евентуална война
между Сърбия и Турция.
Дори и със слабата прак-
тическа дейност на този
етап, значението на коми-
тета е голямо.

Революционната пропа-
ганда, осъществявана от
Л. Каравелов и неговия
вестник "Свобода", има
изключително значение за
развитието на българското
националноосвободително
движение.

След трагичната гибел
на апостола на свободата

Васил Левски, Любен
Каравелов ревизира своите
младежки революционни
възгледи. Започва да
издава в. "Независимост",
списанието "Знание",
научнопопулярни книги и
сборници. Сред най-
известните творби на
Каравелов са "Три картини
из българския живот"
("Маминото детенце",
"Прогресист" и "Извънре-
ден родолюбец"), повестите
"Хаджи Ничо" и "Децата
не приличат на бащите
си".

Умира в Русе от тубер-
кулоза на 21 януари 1879
година.Вестник "Свобода" излиза в Букурещ

Ремонтиран е Трънският манастир „Св. Архангел Михаил“
От стенописите в храма са

оцелели само отделни фраг-
менти, като се различават два
слоя рисунки. Първите се от-
насят към 14-и век, а втори-
те са правени през 1643 г. и
включват композициите "При-
частие на апостолите", "Пок-
лонение на жертвата", "Хрис-
тос в гроба".

Със средства от дарения
бе направен нов покрив на
храма и дренаж на основите
му. Трънският манастир "Св.
Архангел Михаил" е строен по
времето на Асеневци. В пе-
риода на османското влади-
чество е бил важен културен
център в Западните покрай-
нини, като в него е функцио-
нирало и килийно училище.
Обителта е била свързана и
с националноосвободителни-
те борби на българския на-
род в Трънския край.
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Възпоменателна плоча на
Борис Стругацки откриват
в Санкт Петербург

Борис Стругацки (1933 -
2012) - известен съветски
и руски писател фантаст,
сценарист, член на Съюза
на писателите на СССР. В
съавторство със своя брат
Аркадий той е написал
повече от 25 популярни
фантастични романr,
повести, разкази, напри-
мер "Трудно е да бъдеш
бог", "Понеделник започва
от събота", "Пиктик на
пътя", "Охлюв на хълма",
"Обреченият град". Почти
50 години Борис Стругац-
ки е живял дома си в
Санкт Петербург на улица
"Победа" 4.

Певецът и автор на пес-
ни Роби Уилямс заяви, че
не използва мобилен теле-
фон повече от десет години.
Един от най-успешните бри-
тански поп певци с милио-
ни последователи заяви:
"Винаги ползвам компютър
и имам Wi-Fi. Отървах се от
телефона, защото не го ха-
ресвам".

През 2016 г. Елтън Джон
заяви, че няма мобилен те-
лефон и се оплака от широ-
ко разпространеното им при-
ложение: "Така е невъзмож-
но да започнете да се дър-
жите зле с публиката". Ре-
жисьорът Вернер Херцог
през 2016 г. сподели, че не
обича да поддържа връзка
24 часа на ден, винаги мо-
же да бъде проследен от ха-

Американската актьорс-
ка гилдия ще връчи на Ро-
бърт де Ниро награда за ви-
соки постижения. 26-ата це-
ремония по връчването на
наградите на Гилдията на
киноактьорите ще се прове-
де на 19 януари догодина.

Организацията смята за
едно от най-важните му пос-
тижения факта, че той дава
пример на всички за "висо-
ките идеали в актьорската
професия".

По време на своята 54-
годишна актьорска кариера
той участва в повече от сто
филма, включително: "Шо-
фьор на такси", "Имало ед-
но време в Америка", "За-
познай се с нашите", "Нос
страх". Последни филми с

Робърт де Ниро с почетна
награда от Гилдията на
киноактьорите

негово участие са "Жокер"
на Тод Филипс и "Ирланде-
цът" на Мартин Скорсезе.

Актьорът има два "Ос-
кара" за поддържаща роля
в "Кръстникът 2" и за най-
добра мъжка роля в "Разя-
реният бик".

През 2002 г. той и него-
вите колеги организират
Международния филмов
фестивал в ТрайБеКа, за да
възстановят социалния жи-
вот на най-засегнатия ра-
йон в Долен Манхатън.
Гилдията на актьорите под-
черта, че Де Ниро е "актьор
с невероятна дълбочина и
необятни способности",
"един от изключителните та-
ланти на нашето поколе-
ние".

Звезди се разделиха с мизерията
нищета. Нямали пари
дори за малка кварти-
ра под наем, затова
живели във фургон на
ливадата у близки
приятели.

Опра Уинфри днес
е безумно богата.

Тя е пример, че не
бива да се отчайваме.
Журналистката и
водеща е родена в
бедно семейство.
Майка й е работила
като прислужница, а
баща й миньор. Като
малка е жертва на
роднинска грубост.
Изминава смело път
от мизерията до
върха. Нейното тв
шоу "Шоуто на Опра"
й спечелва няколко
награди "Еми" и се
счита за най-успеш-

ното токшоу в истори-
ята на телевизията.
Опра също се зани-
мава с литературна
критика, а като актри-
са има номинация за
"Оскар".

Тя е първата жена
в света, която натруп-
ва богатство, измер-
ващо се с милиарди,
от водене на тв преда-
вания и продажба на
стоки, свързани с
този бизнес. Фирмата
й е се казва HARPO -
Опра, написано
наопаки.

Обявена е за най-
богатата афроамери-
канка на 20-и век и
единствената в света
милиардер от афро-
американски произ-
ход.

Известните
не искат
интернет

кери или враждебно прави-
телство.

Холивудският актьор Винс
Вон признава, че не ползва
модната техника, като съх-
ранява личния си живот в
тайна. Телефонът го прави
лесно откриваем, а той не же-
лае всеки да го търси. Ако
някой му трябва спешно, той
използва телефона на близ-
ките си хора. Кристофър Уо-
кън се числи към звездите,
които казват "не" на съвре-
менната технология като ця-
ло. Нарича смартфона "ве-
село нещо", но не иска да
притежава компютър и всич-
ко останало. Хората от по-
старото поколение са далеч
от компютъра, някога ради-
ото се смяташе за умопом-
рачително нещо.

Роби
Уилямс

Писателят фантаст
Борис Стругацки

Джъстин Бийбър

Актьорите изгрели
на екрана и станали
богати с труда си не
са малко. Звездата
поп певец Джъстин
Бийбър произлиза от
бедно семейство.
Майка му едва навър-
шила 18 години,
когато го родила.
Бащата на артиста
стоял далече от въз-
питанието му, без да
се среща с жената,
подарила му това
прекрасно дете.

За да изхрани
семейството, майката
на вокалиста работела
на няколко места.
Певецът спял дълги
години на походно
легло.

Джим Кери коми-
кът също е израснал в
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християнството
На български език

излезе още една
брилянтна книга на
Дубравка Угрешич -
"Лисица", издателст-
во "Колибри" обявена
за най-добра книга
на 2018 г. от "Пъбли-
шърс Уийкли", "Кър-
къс Ривюс" и "Ню
Стейтсман".

Авторката е едно
от големите имена в
хърватската литерату-
ра. Живее в Нидер-
ландия. Носителка на
множество литератур-
ни награди, сред
които швейцарската
награда за есеистика
"Шарл Вейон", немс-
ката награда за
есеистика "Хайнрих
Ман", австрийската
държавна награда
за европейска литера-
тура.

Тя е позната на
българските читатели
със своите романи
"Форсиране на рома-
на река", "Музеят на
безусловната капиту-
лация", "Министерст-
во на болката" и др.)
и есеистични книги
"Американски реч-
ник", "Култура на
лъжата", "Четенето
забранено".

Дубравка Угрешич
е родена през 1949 г.
в Кутина, Хърватия, в
семейство на хърва-
тин и българка. В
интервюто си пред

БНР в предаването
"Хоризонт за вас" тя
говори на български
език.

"Българският ми е
много детски, прими-
тивен. Няма с кого
да говоря, но чета на
български", сподели
писателката и разка-
за: "Бях на 7 години,
когато за първи път
дойдох в България с
майка ми. Тогава се
запознах с баба ми и
дядо ми. После
идвахме често и в
тийнейджърските ми
години много обичах
да идвам на Черно
море. След това вече
идвам в България по

нуитет. Постоянно
нещо се мени и вие
сте "in" или "out" -
един ден сте писател,
а на другия ден сте
враг на народа".

По думите й
литературата на този
терен - Балканите, е
белязана от това и тя
е "нервна" - никога
не разчита на при-
съствие в дълъг
период, "защото знае,
това са гени, че може
би утре няма да бъде
нищо".

Угрешич разказа
как в Хърватия са
били палени книги,
изчиствани библио-
теките от книги на

паспортът ти. Това
Набоков го казва
много красиво, че
кариерата е да те
запомнят като име, а
не като автор от
конкретна страна.
Писателят няма
родина. Родината на
писателя е литерату-
рата".

Писателката
заяви, че не изпитва
никаква носталгия по
родината си Хърва-
тия.

"Не знам за какво
да изпитвам ностал-
гия, толкова е грозно
сега, че няма за
какво да изпитвам
носталгия, освен за
моето семейство.
Другото - политика,
атмосфера, всекидне-
вен живот, всичко
това не е нещо, за
което човек трябва да
изпитва носталгия.
Тази страна толкова
се промени, бих
казала, че е по-лошо,
отколкото беше",
разказа Угрешич и
уточни, че за малка
част от хърватите
сигурно е по-добре
сега, но за останали-
те не е.

По думите й това
е също въпрос на
вкус: "Няма никой,
който ще вземе
обективни фактори,
за да каже как е било
преди и как е сега".

Дубравка Угрешич: Родината
на писателя е литературата

На всички ни се
случва да прескачаме
по някой и друг ред,
когато четем - а
понякога дори цели
страници. Причините
са много. Иска ни се
да разберем как ще се
развие действието по-
бързо или пък описа-
нията са твърде
много.

"Сянката на вятъ-
ра" на Карлос Руис
Сафон е една от най-
красивите книги,
издавани някога.
Човек тайно усеща, че
в нея се крие нещо
специално. Читателят
потъва в невероятна-
та атмосфера на
Барселона, пресъзда-
дена прекрасно от
Сафон. Наскоро не е
излизала толкова
магична книга. Нито
едно изречение не е
излишно, всеки един
герой има определено
и абсолютно правил-

други причини,
културни причини -
книги, издатели".

Угрешич определи
"Лисица" като роман
за читател, който е
по-умен, по-образо-
ван и има по-добър
литературен вкус от
автора.

"Страните, в които
ние живеем, имат
своята специфика и
те са форматиращи
за своите граждани.
За мен, като писател,
е видна една ключова
разлика - стабилните
култури имат култу-
рен континуитет, ние
на Балканите живеем
в културен дисконти-

т. нар. врагове на
народа.

По думите на
писателката днес в
Хърватия и Сърбия е
много модерно да се
изтрие всичко, което
е било преди, защото
хората, които са на
власт, определят
какво ще се чете и на
какво ще се аплодира
и на какво няма.

Писателят
няма родина
Дубравка Угрешич

сподели, че не се
дразни от определя-
нето й като балканска
авторка, и каза:

Всяка дума е магична
за Карлос Сафон

но място в действия-
та. Сафон описва
един странен, мъглив,
леко мрачен, но
истински и жив
вълшебен свят. Всяка
дума е магична и
доставя удоволствие в
сърцето и душата на
всички четящи и
обичащи книгите.
Всичко започва с едно
малко момченце на
име Даниел. Баща му
е книжар, който
обожава антикварни и
стари книги. Тази
любов се прехвърля и
върху Даниел. Двама-
та посещават едно
много специално и
тайно място, а имен-
но "Гробището на
забравените книги".

Даниел избира
книга, която да проче-
те и пази цял живот.
Името й е "Сянката
на вятъра" от Жулиан
Каракс, неизвестен
никому писател.

"Вие не можете да
контролирате това
нещо. В Холандия ме
третират като холанд-
ско-хърватска писа-
телка. Трябва да
бъдеш много голямо
име и тогава вече не
е важно какъв е
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софа Хегел за "иронията на
историята", проявяваща се в
това, че при големи истори-
чески промени хората участ-
ват в тях с едни намерения,
а се получава нещо съвсем
различно. И нашата промя-
на преди 30 години започва
с месиански очаквания за
"революционна промяна", ко-
ято най-после в условия на
"гласност" ще отвори очите
на хората за всички истини,
които преди това са остава-
ли неизвестни за тях и ще
доведе до един нов свят на
висши ценности, в който "де-
мокрацията и пазарната ико-
номика" ще бъдат решение
на всички нерешени преди
това проблеми.

Поразяваща е глупова-
тостта и наивността на ли-
дерите на СДС от първите
години на промяната, очак-
ванията им за утрешното
"светло бъдеще". Желев го-
вори, че очаквал, че прехо-
дът ще трае няколко години.
Тренчев също се вайка, че
мислел, че "периодът ще трае
няколко години." Петър Бе-
рон очаквал, че "всичко ще
тръгне по мед и масло". В
много отношения оценката
на Алексис дьо Токвил, зна-
менит автор на "Размишле-
ния за Франция", книга за
Френската буржоазна рево-
люция, за този тип интели-
генция, която задава модела
и посоката на социална про-
мяна от 1789 г., е валиден и
за интелигенцията, задаваща
промяната през втората по-
ловина на 80-те и първата
половина на 90-те години в
България. Токвил пише за
нея следното: "В почти безк-
райното отдалечаване от
практиката, в която живее-
ли, не достигал никакъв опит,
за да смали устрема на тех-
ния натюрел; нищо не ги
подсещало за препятствията,
които съществуващите обсто-
ятелства можели да поставят
и пред най-желаните рефор-
ми; нямали и представа за
опасностите, които придружа-
вали и най-належащите про-
мени."

Както става в периоди на
радикална смяна на собстве-
ността и на политическия ре-
жим,  закономерностите на
промяната са съвсем различ-
ни от утопичното съзнание
на нейните активни участни-
ци. Ето някои от тези зако-
номерности.

Първата от тях е полити-
ко-психологическа закономер-
ност на развитието на такъв
тип движения в периоди на
криза и загуба на доверие
към съществуващата общест-
вено-политическа система,
когато в началото те предс-
тавляват разнородни участни-
ци, с всякакви ориентации. В
началото активни са хора с
коренно противоположни по-
зиции като всеки от тях очак-
ва промени в различна по-
сока. Обединява ги критич-
ността към съществуващото
състояние и "иронията на ис-
торията" е, че посоката в ко-
ято ще тръгнат, е коренно
противоположна на ранните

очаквания за "повече социа-
лизъм". Със засилването на
кризата и нестабилността за-
почва търсене на нови идей-
ни идентичности, което се
усилва от започналата битка
за власт в резултат на рухва-
нето в хаоса на съществува-
щите структури. Това усилва
агресията и ролята на крясъ-
ка в публичното говорене.
Както в битката за власт сре-
щу БСП, така и в опитите за
овладяване на позиции вът-
ре в СДС, този, който е по-
яростен, радикален, настъпа-
телен, непримирим, антико-
мунист, с по-голяма ярост го-
тов да бута паметници и да
сменя имена на улици, из-
бутва по-умерените и не така
радикалните, обвинява ги в
предателство, отстъпчивост,
обслужване на "комунистите".

Докато

Китай се превръща
в световна сила на
основата на принци-
па "не е важен
цветът на котката, а
дали лови мишки",

цялото поведение на "перест-
ройчиците" и "демократите" у
нас през 90-те години на XX
век, бе подчинено на въпро-
са какъв е цветът на котката,
без изобщо да ги интересува
дали лови мишки. То не са
"синя бира", "сини яйца", "си-
ни надежди", "синя идея",
"Синя коалиция" и какво ли
още не. Битката вътре в СДС
се оказа битка за това кой е
по-"син", а не кой може да

върши работа за България.
Битката в БСП е кой е по-
голям социалдемократ и не е
"живковист". Тази погълна-
тост от цвета на котката се
оказа не само неефективна, а
ужасно деструктивна.

Втората закономерност е
свързана с индивидуалните
промени във всеки от участ-
ниците. В началото никой от
тях не е антикомунист. Бъде-
щият им лидер Желю Желев
дори в късната есен на 1989
г. казва, че е марксист, а след-
ващият лидер Иван Костов
пише преди това статии за
вестник "Работническо дело".
Бъдещите антикомунисти са
в голямата си част незабеле-
жими конформисти, голяма-
та част от тях с усещане за
недооцененост в своята общ-
ност, но нагаждащи се към
ситуацията. Най-конформно
адаптиращите се към ситуа-
цията бързо започват да пре-
написват индивидуални био-
графии. Изведнъж в биогра-
фиите си преоткриват или
просто конструират факти,
при които всяка проблемна
ситуация от миналото на съ-
ответния човек се интерпре-
тира чрез категории като
"репресирани", "преследвани",
"дисиденти", "пострадали". И
обратно, голяма поредица от
факти, чрез които активно е
бил включен в предходната
система, се "забравят" и от-
падат от реконструкцията на
индивидуалното битие.

Жозеф дьо Местр има ед-
на знаменита фраза, отна-
сяща се до дейците на Френ-
ската буржоазна революция,

валидна и за нашия преход:
"революцията в по-голяма
степен води хората, отколко-
то те нея… Дори негодници-
те, които изглеждат водачи
на революцията, всъщност са
само нейни обикновени оръ-
дия. В момента, когато пре-
тендират, че са я овладели,
те позорно пропадат. Те бя-
ха водени от събитията -
един предварителен проект не
би успял." Бивайки водени
от събитията, едни успяваха
да се адаптират към тях, да
променят идентичност и на-
чин на мислене, да продъл-
жат напред, други са отлюс-
пвани. Разликата у нас е, че
докато във Франция в край-
на сметка режеха главите на
негодниците, то у нас те по-
литически се появяваха на
повърхността и след това из-
чезваха в небитието, морал-
но компрометирани и нена-
виждани от милиони хора.

Третата закономерност е
свързана с радикалните раз-
личия. От една страна, е  са-
мосъзнанието на правещите
промяната, въобразяващи се,
че вършат нещо в името на
общото благо и че вървят
към едно по-висше състоя-
ние, а от друга - частните
интереси на определена мал-
ка социална група, която е
печеливша от промяната.
Докато тълпата пее щастли-
ва "времето е наше", исто-
рията върви в съвсем раз-
лична на очакваната посо-
ка. Това е същностната за-
кономерност на буржоазни-
те революции, при които ос-
новното съдържание е пре-

разпределение на гигантско
богатство в частни ръце.

Получава се добре описа-
ната още от Маркс ситуация
при буржоазните революции,
които се извършват с очак-
вания и лозунги за свобода,
братство, равенство, а водят
до точно обратното - до от-
чуждение, до нов тип зависи-
мост, до деморализация, до
гигантско неравенство. Хора-
та, направили тези револю-
ции, откриват, че се е полу-
чило нещо съвсем различно
от техните намерения. Вмес-
то "градът на истината" се
възцарява светът на голия и
циничен паричен интерес.
Издигани са били лозунги за
демокрация, получило се е не-
равенство и бедност, а светът
като цяло е навлязъл, както
се изразява Наоми Клайн, в
епохата са "капитализма на
катастрофите".

С ревове "времето е на-
ше" на наивниците, очаква-
щи че ще влезнат в царство-
то божие, представяно като
"демокрацията" бе наложен
капитализъм с четири основ-
ни характеристики:

Неолиберален капитали-
зъм, при който икономичес-
ки суверенитетът на страна-
та е минимизиран за сметка
на движението на капитала,
офшорни пристанища и
включеност в глобализира-
ния и европейски свободен
пазар на движение на стоки,
капитал, услуги, работна си-
ла. Дрънкат се празни при-
казки за "демокрация", а су-
веренитетът на страната е
по-малък от всякога досега
след Освобождението от Ос-
манско робство.

Клептократски капитали-
зъм, изграден върху гигант-
ски грабеж, като се почне от
кражба на милиардното при-
надлежащо на всички богат-
ство, създадено от социализ-
ма, мине се през кражба на
човешки, финансов и пр. ка-
питал от Западна Европа и
САЩ, през кражбата на ев-
ропейски фондове от управ-
ляващите партии у нас и се
стигне до експлоатацията на
труда - страната ни е с най-
голяма експлоатация на тру-
да в ЕС, което ни направи
най-неравното и несправед-
ливо място за живот на ев-
ропейския континент.

Периферен капитализъм,
при който с помощта на сво-
бодния пазар  имаме експ-
лоатация и извличане на ре-
сурси за много милиарди от
страната ни от държавите от
капиталистическия център,
докато нашенските неолибе-
рални идеолози ни залъгват
с надежди, че скоро и ние ще
"станем като тях".

Компрадорски капитали-
зъм, зависим и обслужващ
интересите на държави от
капиталистическия център -
това доведе до гигантски за-
губи, като се почне от отка-
за ни от 4 блока на АЕЦ
"Козлодуй", провалените
проекти и гигантски загуби,
свързани с "Южен поток" и
"Белене" и се стигне до заг-
рабване на гигантски човеш-
ки капитал от стотици ми-
лиони долари.Модерен Китай се превърна в световен лидер

Преходът роди гетата
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Картина на Клод Моне
бе продадена за
28 милиона долара
Картина на Моне с пей-
заж от Лондон бе прода-
дена за 27,6 милиона
долара от аукционната
къща "Сотбис". "Мостът
Чаринг крос", нарисувана
от Моне през 1903 г., е
част от лондонската
поредица на френския
импресионист. От "Сот-
бис" продадоха творби на
импресионисти и модер-
нисти за общо 209
милиона долара.

Пласидо Доминго
ще пее в Залцбург
догодина
Испанският тенор Пласи-
до Доминго ще участва в
две представления на
операта "Сициалианска
вечерня" от Верди
следващото лято на
фестивала в Залцбург.
Предвидени са 221
представления, включи-
телно на 7 оперни
постановки, в рамките на
44-дневния фестивал,
който догодина ще чества
100-годишнината си.

Íàêðàòêî

На 18 ноември в столич-
ната галерия "Стубел" скулп-
торът Георги Маринов откри-
ва своята поредна самосто-
ятелна изложба, която е озаг-
лавил повече от лаконично -
"Скулптура". В експозицията
Маринов представя три ци-
къла, върху които работи от
години и засягат теми, обе-
динени от мисълта за фраг-
ментарността в нашия живот.

Българската оперна
прима Соня Йончева из-
несе концерт в Москва в
зала "Чайковски" на 13
ноември с Руския държа-
вен академичен симфо-
ничен оркестър "Евгений
Светланов" под дириген-
тството на Диего Мате-
ус, с участието на тено-
ра Марин Йончев.

На 9 ноември същата
програма с арии и дуети
от опери на Джакомо Пу-
чини прозвуча в новата
концертна зала на Фил-
хармонията на Елба в
Хамбург, а на диригентс-
кия пулт бе друг бълга-
рин - Боян Виденов.

Диригентът Валерий
Гергиев казва за Йонче-
ва: "Тя е мечтаната певи-
ца - мощен и богат на ню-
анси глас, лекота и артис-
тичност, които са подкуп-
ващи. Красотата й те пе-
чели от раз, а характерът
й да рискува с реперто-
ар, към който дори звез-
дите не посягат, я прев-
ръща в едно от музикал-
ните явления на XXI век".
В очакване сме на съв-
местен проект Йончева -
Гергиев през 2020 г. ç

Ñîíÿ Éîí÷åâà
èçíåñå êîíöåðò
â Ìîñêâà

Ôðàãìåíòàðíîñòòà íà æèâîòà,
â ñêóëïòóðèòå íà Ãåîðãè Ìàðèíîâ

"Работейки върху камъка, ня-
маше как да не бъда повли-
ян от налагащата се житейс-
ка фрагментарност на наше-
то съвремие - съвремие, фо-
кусирано върху дефиниран
участък от цялото; от общо-
то, загатвайки за конструк-
тивното, без да дава доста-
тъчна яснота", обяснява скул-
пторът. Първият цикъл, "Пад-
нали ангели", е замислен от

него отдавна, но идеята до
този момент се въплъщава
само във формата на скици.
Предстоящата изложба го
подтиква да я извае в мате-
риал.

"Трудността за мен се
състоеше не в позитивния
завършек на библейската
притча, а в непостоянството
на човешкия характер", каз-
ва авторът.

Серията "Войни" Георги

Първата му самостоятелна изложба е организи-
рана от галерия "Арте" през 2008 г. През 2013 г. -
втора самостоятелна изложба в галерия "Арте". Нас-
тоящата трета самостоятелна изложба е от 19 ноем-
ври до 2 декември. Владимир Морзоханов е роден
през 1963 г. в София, художник, преводач и поет. От
1983 г. участва в общи художествени изложби.

Негови творби са част от колекциите съвременно
българско изкуство на Националната галерия, на
сбирките в Пловдив, Добрич, Търговище, Габрово.
Колекционери от САЩ, Русия, Германия, Швейцария
и Гърция също притежават картини на българина.

Въпреки това мястото на Морзоханов в българс-
ката култура е доста своеобразно и все още недос-
татъчно оценено. Освен великолепен майстор на чет-
ката и молива той е съставител, преводач и илюст-
ратор на луксозните двуезични томове с поезия -
"Самосъзнаваща душа" на Арсений Тарковски,  "Не-
бехранилище" на Осип Манделщам - през 2014 г.
книгата е отличена от Асоциацията на руските кни-
гоиздатели, и "Недоказуемо, неотменимо" на Дмит-
рий Кленовски. През 2014 г. издателство "Ерго" пуб-
ликува и неговите собствени стихове в книгата "Дър-
вото на достъпните за мен удоволствия". ç

Ãàëåðèÿ „Àðòå“ ïðåäñòàâÿ Âëàäèìèð Ìîðçîõàíîâ -  æèâîïèñ è ïðåâîäè

Концерт: "Вълшебната
флейта" на Шефика Кутлуер
и Ансамбъл при Тракийски
университет Едирне ще се
сътои в Пловдив на 16 но-
ември от 16.00 ч. в Чифте
хамам (Баня старинна)

Изложба-живопис: "Ана-
долските цивилизации, сле-
ди от Гьобеклитепе"

С цел задълбочаване на
културните отношения меж-
ду Турция и България и по-
пуляризиране на културата
на съвместното съжителст-
во Генералното консулство
на Република Турция орга-
низира целогодишно култур-
ни събития.

Тази година на традици-
онния концерт в Чифте баня
(Баня старинна) Шефика Кут-
луер - солист, флейта, и Ан-

Êóëòóðåí äåñàíò íà Òóðöèÿ â Áúëãàðèÿ
самбъл при Тракийския уни-
верситет - Едирне, ще пода-
рят на ценителите музикален
спектакъл - класическа му-
зика. В програмата са вклю-
чени произведения на Бах,
Моцарт, Кристоф Глук и др.

През 2019 година в Тур-
ция бе обявена "Година на
Гьобеклитепе". В тази насо-
ка като част от мероприя-
тията, осъществявани в Кул-
турната столица на Европа,
Генералното консулство ще
открие изложба живопис
"Анадолските цивилизации,
следи от Гьобеклитепе".

Предвид включването на
археологическия комплекс
"Гьобеклитепе" като 18-и кул-
турен обект на Турция в спи-
съка на световното култур-
но наследство на ЮНЕСКО,

ПОКАНА

Съюзът на пенсионерите -
2004 Обединени

Ви кани на 14-ия преглед на
художествената самодей-
ност на пенсионерските и
читалищни колективи, пос-
ветен на 15 години от съз-
даването на Съюза.

16 и 17 ноември в салона
на НОИ от 10. 00 часа.

Маринов работи от почти 20
години. Като под войн той
не разбира войника, боеца,
физическата мощ, а война
във всеки от нас. Онзи, кой-
то изразява преодоляване-
то на препятствията в бор-
бата със самия себе си. Ек-
спозицията включва 12 скул-
птури от камък и 12 рисун-
ки, създадени от Георги Ма-
ринов през последната го-
дина. ç

Ñêóëïòîðúò îòêðèâà èçëîæáà â ãàëåðèÿ „Ñòóáåë“

2019-а бе обявена за "Годи-
на на Гьобеклитепе" и на 8
март 2019 г. в град Шанлъур-
фа се проведе официалното
откриване.

В тази насока изложба-

та има за цел да запознае
любителите на изкуството в
България с анадолските ци-
вилизации и по-конкретно с
археологическия комплекс
"Гьобеклитепе". ç
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Споразумение за прек-
ратяване на огъня в ивица-
та Газа влезе в сила в 5.30
ч. вчера сутринта, предаде
АФП, като се позова на
високопоставени предста-
вители на Египет и на
радикалната палестинска
групировка "Ислямски
джихад". Споразумението е
постигнато с посредничест-
вото на Египет и е одобре-
но от палестинските групи-
ровки, вкл. от "Ислямски
джихад".

Договореността пред-
вижда групировките да
гарантират възстановяване-
то на спокойствието в
ивицата Газа и да поддър-
жат мира по време на
демонстрации. Израел от
своя страна се задължава
да прекрати военните
действия и да спазва
прекратяването на огъня
по време на палестинските
протести.

Същевременно шестима
цивилни палестинци,
всички от едно семейство,
бяха убити при израелски
въздушен удар в ивицата
Газа през нощта срещу
четвъртък, предаде Рой-
терс, като се позоваха на
медици и местни жители.

Ñïîðàçóìåíèåòî å ïîñòèãíàòî
ñ ïîñðåäíè÷åñòâîòî íà Åãèïåò

Íàêðàòêî

:
Мъж почиства от вода тротоара
пред кафене във Венеция. Пикът
на водното равнище във Венеция

достигна в сряда вечер "само"
77 см при прогнозирани над 1
м. Това равнище бе далеч от

"високата вода", която достигна
1,87 м ден по-рано - безпреце-

дентно ниво от 53 години.
Очаква се италианското прави-
телство да обяви извънредно
положение заради природно
бедствие. Целта е да бъдат

мобилизирани бързо средства за
предотвратяване на изчезването
в по-дългосрочен план на един

от най-красивите градове в
света. Според прогнозите

водното равнище ще остане
високо до петък, но пикът от

1,87 м от вторник няма да бъде
достигнат.

Ãðåòà Òóíáåðã ùå ïëàâà 2 ñåäìèöè
ñ êàòàìàðàí  îò ÑÀÙ çà Åâðîïà

Шведската екоактивис-
тка Грета Тунберг отплава
от САЩ за Европа с ката-
маран, за да присъства на
международната конфе-
ренция за климата в Мад-
рид от 2 до 13 декември,
предаде АП.

С голяма раница на гръб
и шапка на главата, Грета
се качи с баща си Сванте
на катамарана "Вагабонд"
- собственост на млада ав-

Снимки Пресфото БТА и Интернет

стралийска двойка, живе-
еща на борда със своето
11-месечно момченце.

"Искам да благодаря на
всички хора, които срещ-
нах в Северна Америка, за
невероятното им гостопри-
емство", написа активист-
ката, след като отпътува.

След като на 1 ноемв-
ри поиска помощ чрез со-
циалните мрежи да се
придвижи по море до ис-

Парламентът на
Молдова
утвърди вчера бившия финансов
министър Йон Кику за министър-
председател, както програмата и
състава на неговото правителство.
След гласуването Зинаида
Гречани, председател на 101-
местния парламент, обяви, че
кабинетът е получил 62 гласа. По
думите й "кабинетът от технократи
на Кику е един от най-професио-
налните в историята на страната и
ще управлява до новите парла-
ментарни избори". Кику бе избран
с гласовете на депутати от
Партията на социалистите и
Демократическата партия. Против
са гласували представителите на
прозападния блок "Акум" ("Сега").
Предишното правителство на
прозападния премиер Мая Санду
бе свалено от власт във вторник
с вот на недоверие.
Европейската комисия
оценява внимателно писмото,
изпратено от британските власти
в отговор на настояването на
новоизбрания председател на ЕК
Урсула фон дер Лайен Лондон да
предложи нов еврокомисар.
Говорители на комисията не
отхвърлиха възможността ЕК да
се обърне към Съда на ЕС заради
отказа на британските власти да
се съобразят с искането на Фон
дер Лайен.
Училищата
в индийската столица остават
затворени и днес заради стелещия
се за трети пореден ден над града
смог. Гъста мъгла обгръщаше
вчера по-голямата част от
сградите и паметниците в града, а
здравните власти препоръчаха да
се избягва всякаква физическа
дейност на открито. Индексът за
качеството на въздуха надхвърли
460, което е 9 пъти повече от
стандартите на Световната
здравна организация. На някои
места индексът бе над 500.
Въпреки всичко стотици деца
участваха вчера в ежегодния
маратон "Тичай за децата",
организиран от неправителствена-
та организация "Праяс".
Четирима
демонстранти загинаха вчера при
протести в иракската столица
Багдад, след като бяха улучени от
гранати със сълзотворен газ.
Правозащитници твърдят, че
силите на реда умишлено
изстрелват гранатите така, че да
ударят хората. По данни на ООН
от началото на първото спонтанно
протестно движени в Ирак на 1
октомври досега такива гранати
са причинили смъртта на около
20 демонстранти. В повечето
случаи загиналите са били със
счупен череп от тези бойни
средства, които са 10 пъти по-
тежки от използваните другаде по
света. Общо над 330 души,
повечето - демонстранти, са убити
при протестите и насилието, което
разтърсва Ирак.

Израелски контролен пункт на границата с ивицата Газа. Екстре-
мисти от ивицата Газа вчера изстреляха ракети към израелска

територия само часове след като беше обявено спиране на огъня,
което трябваше да сложи край на двудневния масиран обстрел.
Сирените за въздушна тревога се задействаха вчера в няколко
общини близо до палестинския анклав. Поне пет ракети се

взривиха в небето над района.

За американския президент Доналд Тръмп екоактивистката Грета
Тунберг каза в интервю, че отстъплението му по въпросите за
околната среда и климата несъмнено е допринесло за каузата,
която тя отстоява. Той е "толкова краен и говори толкова крайни
неща, че хората в известен смисъл се пробудиха", каза Грета.

Сред жертвите са жена и
дете. 12 души са били
ранени при атаката.

С това общият брой на
убитите в ивицата Газа при
изблика на насилие през
последните дни достигна
34. Поне една трета от
жертвите са цивилни.

Израелската армия
извърши атаката в Дейр ал
Бала, в централната част
на ивицата Газа, на фона
на продължаващата размя-
на на огън с групировки от
анклава. Тя каза, че е
нанесла удара по-малко от
час след като от Газа са
били изстреляни ракети по
Израел.

Новият изблик на
насилие пламна, след като
един от командирите на
военното крило на "Ислям-
ски джихад", Баха Абу ал
Ата, бе убит при израелски
въздушен удар във вторник
сутринта.

Израелски военен
говорител каза вчера, че
двудневните военни дейст-
вия в Газа "са приключили",
като по този начин потвър-
ди обявеното по-рано
примирие с палестинските
екстремисти от "Ислямски
джихад". Говорителят,

подполковник Авишай
Адрае, писа в Туитър, че
израелската военна опера-
ция е завършила с унищо-
жаването на 24 екстремис-
ти в Газа, повечето от тях
от "Ислямски джихад".
Според него израелските
въздушни удари са били
насочени срещу "наземна и
подземна терористична
инфраструктура", както и
срещу "военноморски
позиции" на групировката.

Изказването на военния
говорител бе последвано

Ïàëåñòèíöèòå è Èçðàåë
çàñåãà ñïèðàò îáñòðåëèòå

панската столица, Грета
съобщи в Туитър, че й е
предложено да пътува с
катамарана "Вагабонд".

14-метровият катама-
ран тръгна от Хемптън,
щата Вирджиния, за Пор-
тугалия, като се очаква да
измине над 5500 км. Спо-
ред Ники Хендерсън пла-
ването ще продължи най-
малко 2 седмици.

Грета Тунберг прекоси
Атлантическия океан до
САЩ през август, за да
участва в прояви, посве-
тени на климата в Север-
на Америка. ç

от изявление на външния
министър Израел Кац,
което обаче бе съвсем
различно. В интервю по
израелското военно радио
само броени часове след
обявяването на примирие-
то той каза, че неговата
страна ще продължи
политиката си на прицелни
смъртоносни удари срещу
екстремистите в Газа.
"Израел ще удря всеки,
който се опитва да му
нанася удари", каза лако-
нично Кац. ç
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Президентът на САЩ
Доналд Тръмп заяви, че
неговата среща в Белия
дом с турския му колега
Реджеп Ердоган е била
"чудесна и много продук-
тивна", предаде Ройтерс.

"Голям фен съм на
турския президент",
увери Тръмп и добави:
"Турция, както всички
знаят, е важен съюзник в
НАТО".

Тръмп определи купу-
ването от Турция на
руски системи за проти-
воракетна отбрана С-400
като "сериозно предизви-
кателство". В същото
време той изрази увере-
ност, че проблемът може
да бъде решен.

С Ердоган сме "много
добри приятели", увери
Тръмп, но в същото
време призна, че на
срещата двамата не са
успели да решат проб-
лем, който обтегна сери-

Учени от института "Ри-
кен" в Япония установиха
защо суперстолетниците -
хората на 110 и повече го-
дини, доживяват до толко-
ва дълбока старост, съоб-
щава в. "Мирър".

Откритието им може да
доведе до разработване на
терапии, които ще увеличат
броя на суперстолетниците.
"Ако открием връзка меж-
ду имунната система, ста-
реенето и дълголетието, то-
ва може да допринесе за
увеличаване продължите-
лността на живота", заяви
ръководителят на изследва-

ßïîíñêè ó÷åíè ðàçêðèõà êàê íÿêîè
æèâåÿò äî 110 è ïîâå÷å ãîäèíè

59-годишният уелсец Стив Брей настоява за отказ от Брекзит от
септември 2017 г., стоейки пред парламента в Лондон по 7 часа на
ден в дъжд, вятър и пек, понякога въоръжен с внушителен мегафон. С
неизменната си синя шапка със златни звезди, като европейското
знаме, той раздава агитационни листовки и знаменца с надежда да

убеди депутатите да спрат процеса по напускане на ЕС.

Снимки Интернет и Пресфото БТА

Òóðöèÿ è ÑÀÙ ùå ìîãàò çàåäíî
äà ïîáåäÿò "Èñëÿìñêà äúðæàâà"

Канадски учени междувременно увериха, че броят на суперстолетни-
ците в света ще се увеличава, тъй като се повишава средната

продължителност на живота. Като анализирали продължителността на
живота на дълголетници в САЩ, Великобритания, Франция и Япония,

специалистите не открили доказателства за горна граница.

Турският президент Реджеп Ердоган се ръкува с американския лидер Доналд Тръмп в началото на съвмест-
ната им пресконференция в Белия дом. Ердоган обвини "симпатизанти на терористи", че се опитват да

навредят на отношенията между съюзници от НАТО с "дезинформация".

След като от 2 години не-
уморно изразяваше несъгла-
сието си с Брекзит пред
британския парламент, Стив
Брей - любимец на еврофи-
лите и известен с прозви-
щето "Г-н Спрете Брекзит" -
сега иска да влезе в него и
както съобщи партия "Либе-
рални демократи", ще се яви
като неин кандидат на пар-
ламентарните избори на 12
декември, предаде АФП.

Брей ще представлява
партията, която настоява за
анулиране на Брекзита, в
избирателен район Сайнон

"Ã-í Ñïðåòå Áðåêçèò" ùå ñå áîðè
çà ìÿñòî â áðèòàíñêèÿ ïàðëàìåíò

като лейбъристката опози-
ция иска да свика референ-
дум за ново споразумение.

Брей, гласувал преди за
лейбъристите, а веднъж и за
консерваторите, както дове-
ри, казва, че съзнава колко
трудно ще е да спечели в
избирателен район Сайнон
Вали, излъчил за депутат
представителка на лейбъ-
ристите и гласувал през 2016
г. в мнозинство за напуска-
не на ЕС.

Премиерът Борис Джон-
сън разчита с изборите на
12 декември да си осигури
достатъчно мнозинство за
изваждането на Великобри-
тания от Евросъюза, но то-
зи залог остава доста неси-
гурен. ç

Вали, Южен Уелс, обяви во-
дачката на формацията Джо
Суинсън.

"Брей е пламенен акти-
вист. Известен е сред при-
вържениците на оставането
в ЕС и съм сигурна, че ще
допринесе с енергията си за
кампанията", каза Суинсън.

Брей обясни, че е обър-
нал шапката си с жълтия й
хастар навън (жълтото е цве-
тът на британските либерал-
демократи), след като чис-
то и просто бил убеден от
желанието на Джо Суинсън
да попречи на Брекзит, до-

нето Косуке Хашимото.
С напредването на въз-

растта рискът от рак и дру-
ги животозастрашаващи бо-
лести се увеличава в резул-
тат на намаляването на
имунните Т-клетки. Те уни-
щожават микроби и вируси
и са в изобилие у суперс-
толетниците.

В рамките на единстве-
но по рода си изследване
Хашимото и колегите му фо-
кусирали вниманието си
върху хиляди имунни клет-
ки във взетата от 7 суперс-
толетници кръв. Тези кръв-
ни проби били сравнени с

други, взети от петима слу-
чайно подбрани участници
на 50-80-годишна възраст.

"Получените резултати
навеждат на мисълта, че
имунната система на супер-
столетниците може да пре-
достави защита срещу ви-
русни инфекции и развитие
на тумори, осигурявайки из-
ключително дълголетие - от-
беляза Хашимото. - Това
обяснява защо в повечето
случаи суперстолетниците
прекарват по-голямата част
от живота си в добро здра-
ве."

Макар имунните клетки
у суперстолетниците да не
са подробно изследвани,
имунната им система явно
е способна да се бори с ин-
фекциите и рака. ç

Òðúìï îáÿâè, ÷å ñðåùàòà ìó ñ Åðäîãàí
å áèëà "÷óäåñíà è ìíîãî ïðîäóêòèâíà"

озно отношенията между
страните, съюзници от
НАТО.

Решението на Турция
да купи руските С-400 е
толкова сериозна запла-
ха за сигурността на
НАТО, че САЩ преустано-
виха нейното участие в
многонационална програ-
ма за изтребителите
Ф-35.

Анкара е критикувана
още в американския
Конгрес заради офанзи-
вата си в Северна Сирия.

Тръмп приветства, по
думите му, продължава-
щото спазване на спора-
зумението за прекратява-
не на огъня в Североиз-
точна Сирия, сключено в
средата на октомври.

Ердоган допусна, че в
срок от 6 месеца до 2
години Турция може да
върне около 1 млн.
бежанци, които сега се
намират на нейна терито-

рия, в северна зона в
Северна Сирия.

АП отбелязва, че
турското правителство се
надява да пресели около
2 млн. от общо 3,6-те
млн. сирийски бежанци,

които страната прие.
Ердоган изрази надеж-

да да бъдат привлечени
международни донори,
които да помогнат. Тръмп
каза, че Европа трябва
да плати голяма част от

цената за грижите за
сирийските бежанци.
Ердоган изрази увере-
ност, че Турция и САЩ
може заедно да победят
групировката "Ислямска
държава" (ИД). ç
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Ãðèãîð Äèìèòðîâ ùå áúäå èãðàåù
êàïèòàí íà òóðíèðà â Àâñòðàëèÿ

От Българската феде-
рация по тенис обявиха
състезателите, които ще
играят в дебютното
издание за ATP Къп. Това
са Григор Димитров,
Димитър Кузманов,
Александър Лазаров,
Александър Донски и
Адриан Андреев. Нашият
национален отбор попад-
на в група "С" с Великоб-
ритания, Белгия и Молдо-
ва. Мачовете ще се
играят в Сидни, като в
първия дуел ще срещнем
Великобритания.

Според правилата на
АТР Къп ще има три
срещи - между първите
ракети, мачове между
вторите ракети и двубой
на двойки. Това означа-
ва, че най-вероятно на
Григор Димитров ще му
се наложи да излезе
срещу Анди Мъри (Вели-
кобритания) и Давид
Гофен. Белгиецът е един
от най-удобните съперни-
ци на българската тенис
звезда. Молдова е пред-
вождана от Раду Албот.

Програмата на българ-
ското участие на АТР Къп
вече е ясна. На 3 януари

Българският
отбор излиза
срещу
Великобритания
в първия двубой
за АТР Къп

Представители на 19 ме-
дии, както и членове на
СБЖ премериха сили в 36-
ото държавно индивидуал-
но първенство по тенис за
журналисти. Сред участни-
ците бе и Любомир Михай-
лов, може би "най-старши-
ят"  все още постоянно ра-
ботещ журналист у нас. Въз-
питаник на школата на БТА,
неин кореспондент в Кайро
и Ню Йорк,  до неотдавна
външнополитически редак-
тор в  "Стандарт", сега Лю-
бо се труди основно за в.
"Китай днес". Любо Михай-
лов спечели бронзов медал
в най-старшата група. Фи-
налът в тази група бе пов-
торение от спора за първо-
то място на световното пър-
венство по тенис за журна-
листи в Албена през 2014 г.
- Тодор Попов (Max Sport)
срещу Борислав Костурков
(УС на СБЖ). В крайна смет-
ка титлата извоюва Попов.

Големият победител в 36-
ото ни първенство стана 43-
годишният Николай Драги-
ев (тв "Евроспорт"). Той граб-
на купата поединично в
"младежката" група (до 45 г.).

Драматична бе и борба-
та сред "наивниците на сред-
на възраст" - 45-60 г. Там пър-

24 отбора ще вземат участие в дебютния турнир  ATP Къп

Êîëåãà îò "Êèòàé äíåñ" ñïå÷åëè
áðîíçîâ ìåäàë íà òåíèñ òóðíèð

От стр. 1
Тази новина идва само дни

след като стана ясно, че насто-
ящите шефове на волейбола
свикаха извънредно общо съб-
рание, което ще се проведе на
20 декември, а според Любо
Ганев целта е той да бъде изх-
върлен от ръководството. Зна-
ковият волейболист в момента
е вицепрезидент на БФВ. Очак-
ва се в близките дни на специ-
ална пресконференция да бъ-
дат представени исканията и
плановете на инициативен ко-
митет, който се състои от пред-
ставители на клубовете, които
желаят промяна в българския
волейбол.

"Обадиха ми се над 100 ду-
ши от понеделник насам, пре-
зиденти, волейболни деятели,
приятели да ме подкрепят. Аз
няма да ходя по клубовете да
обикалям да ги убедя да ме ос-
тавят член на УС. Няма такова
нещо. Аз съм там да помагам.
Ако общото събрание реши, че
Любо Ганев няма място в упра-
вата на волейбола, няма ника-
къв проблем. Аз съм екипен иг-
рач. Много пъти дори и да не
съм бил съгласен с решенията
на УС, след като сме решили
нещо, излизам, заставам и пред
камери, и пред медии,и защи-
тавам решението. Така разби-
рам колективния спорт. Не мо-
га да кажа - ние го решихме
така, ама аз бях против. Не съм
се крил. Много пъти и моят
имидж е страдал, но е в името
на волейбола. Аз пари от во-
лейбола не получавам. Ще по-
магам, защото този спорт ме е
изградил като човек, личност и
бизнесмен", заяви в интервю за
BGvolleyball.com Любо Ганев. ç

Ãðàíäîâå ñâàëÿò
Äàí÷î Ëàçàðîâ

Любомир Михайлов завоюва бронзово отличие от турнира за журналисти
Снимка Десислава Кулелиева

Нападателят на ПСЖ
Килиан Мбапе обяви пла-
новете си да участва на
предстоящите Олимпийски
игри в Токио, информира
"Екип". "Длъжен съм да спе-
челя Евро 2020 с Франция.
Иска ми се да играя на
Олимпийските игри в Токио
с националния отбор" ,
призна 20-годишната фут-
болна звезда пред автори-
тетното издание.

Олимпийските игри в То-
кио ще се проведат дого-
дина в периода 24 юли - 9

Бившият мениджър на
Арсенал Арсен Венгер офи-
циално започна работа във
ФИФА. Французинът ще от-
говаря за глобалното фут-
болно развитие, като лич-
но президентът на светов-
ната централа Джани Ин-
фантино го представи в но-
вата му роля. От ФИФА
обясняват, че Венгер ще от-
говаря за надзора и разви-
тието на спорта както при
мъжете, така и при жените.

"С нетърпение очаквам

играем срещу Великобри-
тания. Два дни по-късно
е битката с Молдова, а
на 7 януари срещаме
Белгия. За четвъртфина-
лите се класират победи-
телите от шестте групи и
двата най-добри втори
отбора. Първият от
нашата група "С" ще
играе с победителя от
група "F".

Турнирът има награден
фонд от 15 милиона
долара и ще носи 750
точки за ранглистата на
победителите. При избо-
ра на участници се гледа
само ранкингът на най-
високо класирания състе-

зател от всяка държава.
На този етап обаче не е
ясно дали състезанието в
Австралия ще дава квота
за олимпиадата в Токио
догодина. Този турнир
остана единственият
шанс на Григор Димитров
да вземе виза за Игрите
следващото лято.

"Пожелавам успех на
отбора. За мен най-
важното е да се използ-
ва максимално всяка
една възможност, в която
момчетата могат да
натрупат опит в престиж-
ни турнири, срещу клас-
ни съперници. Затова е
толкова важен и турнир у

нас като София Оупън,
където те играят такива
мачове. Щом правилата
позволяват и Григор
Димитров иска да е
играещ капитан с някои
от националите, аз подк-
репям възможността
българският отбор да
участва. Сигурен съм, че
изграденият колективен
дух и дългосрочната
работа с момчетата от
Дейвис Къп ще доприне-
се за доброто представя-
не и в Австралия, а след
това и през март за купа
"Дейвис", заяви Тодор
Енев - капитан на Бълга-
рия за купа "Дейвис". ç

Ìáàïå ïëàíèðà äà èãðàå
íà Îëèìïèàäàòà â Òîêèî

Àðñåí Âåíãåð çàïî÷íà
ðàáîòà âúâ ÔÈÔÀ

да се заема с това изклю-
чително важно предизвика-
телство. Не само защото
винаги съм се интересувал
да анализирам футбола от
по-широка гледна точка, но
и защото мисията на ФИ-
ФА като ръководен орган на
световния футбол е наисти-
на глобална", заяви 70-го-
дишният Венгер, който бе
без работа, след като бе ос-
вободен от Арсенал през
2018-а, след 22 сезона в
лондонския клуб. ç

август. Самият мъжки фут-
болен турнир ще започне
на 23 юли и ще завърши
на 8 август. Франция е един
от четирите европейски от-
бора, спечелили право на
участие на Токио 2020. Ос-
таналите ясни до момента
са домакинът Япония, Гер-
мания, Румъния, Испания и
Нова Зеландия. Предстои
провеждането на четири
квалификационни турнира
за определяне на участни-
ците от Африка, Азия, Се-
верна и Южна Америка. ç

вото място си оспорваха
Крум Савов и Асен Григо-
ров, като спортният журна-
лист успя да спечели злат-
ния медал.

Пример за жизненост и
активност на всички даде
вече 84-годишният Алексан-
дър (Санко) Обрешков - ки-
норежисьор с филми, наг-

раждавани и в чужбина,
член на СБЖ.

В групата No Age ("Без
възраст") триумфира Йоана
Андреева  от сп. HiComm.
Тя надигра на финала друга
също няколкократна журна-
листическа шампионка - Де-
сислава  Кулелиева (в. "24
часа"). ç
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01.35 „Лява политика“  (п)
02.30 „За историята – свободно“ (п)
03.30 „Червен картон“ (п)
04.30 „Следобед с БСТВ“  (п)
06.30 Актуален коментар (п)
07.00 Новини
07.10 „България се събужда“ с водещ Сто-

ил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменитости“
09.45 ТВ пазар
10.00 „Жоакина, доня Революция“ -  сери-

ал, 31 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 „Студио Икономика“ (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Жоакина, доня Революция“ - сери-

ал, 32 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ“ с водещ  Елена

Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: „Анна от 6 до 18“

(1994 г.), Русия режисьор Никита
Михалков. Това е филм-експеримент,
филм-история, филм-размисъл – за
човека и живота, за властта и свобо-
дата, за мечтата и тъгата, за илюзията
и действителността…

17.55 „Холивудски знаменитости“
18.20 „Дискусионен клуб“ с водещ Велизар

Енчев
19.30 Новини – централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „Малкият остров“

(2014 г.), Испания режисьор Роберто
Родригес, в ролите Раул Алеваро,
Хавиер Гутиерес, Антонио де ла Торе
и др.

22.15 „Дискусионен клуб“  (п)
23.10 Новини (п)
23.40 „България се събужда“  (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Днес и утре
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/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Тайните на войната - док. поредица

/ 2 епизод/
13.30 Да построиш чешма - док. филм

/България, 2015 г./, режисьор Румя-
на Ангелакова

14.00 Малки истории
15.00 Специализирано предаване за хора с

увреден слух
15.15 Гимназия "Черна дупка" - 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 /24

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 Сара Джейн Гиоти /Италия/ - Между-

народен джаз фестивал - Банско
2019

00.25 Скандалните приключения на лорд
Байрон 2 - сериен документален филм
/Великобритания, 2009 г./, /1 част/,
режисьор Майкъл Уолдман (14)

01.15 Култура.БГ /п/
02.15 100% будни /п/
03.15 Тайните на войната документална

поредица /2 епизод/ /п/
04.20 Още от деня /п/

bTV

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

мация, сериал, с.4 еп.19
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал, с.2

еп.56
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с.7 еп.11
16.00 "Всичко може да се случи" - сериал,

с.3 еп.3
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен дух" - сериал,

еп.13
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги " - сериал, еп.23
21.00 "Фермата: Нов свят" - риалити, с.5
22.30 "Помощ 112" - екшън-криминална

риалити поредица
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Мъртва точка" - сериал, с.2 еп.9
00.30 "Втори шанс" /п./ - сериал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.00 "Тежки престъпления" - сериал, с.5
еп.12

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, с.2 еп.3 - 6

08.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.2
еп.8

09.00 "Тежки престъпления" - сериал, с.5
еп.12

10.00 "Готъм" - сериал, с.2 еп.21
11.00 "Под наблюдение" - сериал, с.5 еп.7
12.00 "Лонгмайър" - сериал, с.6 еп.2
13.00 "Легендата за Херкулес" - фентъзи,

екшън, приключенски (САЩ, 2014),
режисьор Рени Харлин, в ролите:
Келън Лъц, Геа Вайс, Скот Адкинс,
Роксан Маккий, Раде Шербеджия,
Николай Сотиров, Димитър Дойчинов
и др.

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.2
еп.9

16.00 "Тежки престъпления" - сериал, с.5
еп.13

17.00 "Лонгмайър" - сериал, с.6 еп.3
18.00 "Под наблюдение" - сериал, с.5 еп.8
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" - се-

риал, с.2 еп.22
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Смъртоносно

оръжие" - сериал, с.3 еп.6
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Бърз и яростен" -

екшън, криминален (САЩ, Япония,
2009), режисьор Джъстин Лин, в
ролите: Вин Дизел, Пол Уокър, Ми-
шел Родригес, Джордана Брустър,
Джон Ортиз, Лаз Алонсо, Гал Гадот,
Шей Уигъм, Сун Кан и др.

00.00 "Смъртоносно оръжие" /п./ - сериал,
с.3 еп.6

01.00 "Готъм" - сериал, с.2 еп.22
02.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.2

еп.9
03.00 "Лонгмайър" - сериал, с.6 еп.3
04.00 "Под наблюдение" - сериал, с.5 еп.8

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал
06.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал, с.

12, еп. 2, 3
07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Модерно семейство" - сериал
09.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019 пролет), еп. 7, 8
10.00 "Фъстъчета: Филмът" - анимация, прик-

люченски, комедия (САЩ, 2015), ре-
жисьор Стив Мартино

12.00 "Без пукната пара" - сериал
13.00 "Мис Сладкиш" - сериал

14.00 "Модерно семейство" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 104
17.00 "Домашен арест" - сериал, с. 3, еп.

19, 20
18.00 "Без пукната пара" - сериал, с. 5, еп.

8, 9
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 11,

еп. 3
20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7, еп.

1
21.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал
22.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 7,

еп. 16, 17
23.00 Премиера: "Мис Сладкиш" - сериал,

еп. 7, 8
00.00 "Фъстъчета: Филмът" /п./ - анимация,

приключенски, комедия (САЩ, 2015)
02.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал
03.00 "Без пукната пара" - сериал
04.00 "Столичани в повече" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 6, еп. 9, 10

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

09.45 Телепазар
10.00 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 6,

еп. 11, 12
12.15 Телепазар
12.30 "LEGO: Филмът" - анимация, семеен,

екшън, комедия (Австралия, САЩ,
Дания, 2014), режисьори Фил Лорд и
Кристофър Милър

14.30 "Големият заговор" - криминален,
комедия (САЩ, 2004), в ролите: Оуен
Уилсън, Морган Фрийман, Гари Си-
нийс и др.

16.30 "Лора от сутрин до вечер" - драма,
комедия, мистъри (България, 2011), в
ролите: Милена Николова-Миленита,
Мартен Роберто и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Елизабет: Златният век" - биографи-

чен, драма, исторически (Великобри-
тания, Франция, Германия, САЩ,
2007), в ролите: Джорди Мойя, Кейт
Бланшет, Клайв Оуен, Саманта Мор-
тън, Джефри Ръш, Том Холандър, Аби
Корниш, Лорънс Фокс, Джон Шрап-
нел, Сюзън Линч и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Уличен бой" - драма, спортен, екшън

(САЩ, 2009), в ролите: Чанинг Тей-
тъм, Терънс Хауърд, Луи Гузман, Май-
къл Ривера, Брайън Уайт и др.

23.00 "В мъглата" - фантастика, драма (Фран-
ция, Канада, 2018), в ролите: Ромен
Дюри, Олга Куриленко, Фантин Ардю-
ен, Мишел Робен, Алексис Маненти
[14+]

00.45 "13 гряха" - хорър, трилър (САЩ,
2014),  в ролите: Марк Уебър, Девън

Грей, Том Бауър, Рутина Уесли, Рон
Пърлман и др. [16+]

02.30 "Отмъщението на бившите" - трилър,
драма (тв филм, Канада, 2016), в
ролите: Елизабет Рьом, Тиера Сковби

04.15 "Убийствен финал" - трилър (тв филм,
Канада, 2014), в ролите: Джоузи
Лорън, Найъл Матър, Шона Джохане-
сен, Сара Стрейндж и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериал /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера) - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Кръвни връзки"

(премиера) - сериал, 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" - сериал, сезон 4
00.30 "Гомор" - сериал, сезон 2
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.45 "Слънце и луна" - сериал

Êèíî Íîâà

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

06.40 "Убийства в Мидсъмър" - сериал,
сезон 1

08.50 "Дерби" - семеен филм с уч. на Джон
Шнайдер, Джейсън Брукс, Кейт Ко-
нър, Марк Ролстън, Дилън Маклаф-
лин и др.

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

12.00 "Истинска любов" - романтичен филм
с уч. на Джеси Меткалф, Отъм Рий-
сър, Лора Менел, Арън Крейвън, Хрот-
гар Матюс и др. /п/

14.00 "Мандела: Дългият път към свобода-
та" - биографичен филм с уч. на
Идрис Елба, Наоми Харис, Тони Кго-
роге, Риад Муса и др.

17.00 "Стари кучета" - комедия с уч. на
Джон Траволта, Робин Уилямс, Кели
Престън, Мат Дилън, Рита Уилсън /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
20.00 "От местопрестъплението" - сериал
21.00 "Кралят на крадците" (премиера) -

криминален филм с уч. на Майкъл
Гамбън, Майкъл Кейн, Чарли Кокс

23.20 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 15 /п/

00.20 "Кралицата на Катве" - драма с уч. на
Дейвид Ойелоуо, Лупита Нионго, Ма-
дина Налванга, Мартин Кабанза, Та-
рин Киазе, Николас Левескю и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 15 ноември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.
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ВОДОРАВНО: Сарасате (Пабло). Етана. Шалама-
нов (Александър). Ром. Ледерин. Лесов (Петър). Пи-
тия. Пиридин. Бакан. Ливадина. "Да". Аникет. Нар.
РОЛИ. "Орор". Бара. Вол. Бит. Далапикола (Луиджи).
Ати (Бартоломео). Ренета. Аба. ОН ("Общество на
народите"). Сибир. Ламарина. Ацетон. ТОРИ. "Вина-
та". Ифан (Хоу). Ки. "То". АМАРА. Асан. Тава. Арика-
ра. Торе. Етолог. Никотин. "Ленора". Каменар. Ко-
мик. Кирил. Сулавеси.
ОТВЕСНО: "За шепа долари". Италики. Радикал. Ле-
банов (Иван). "Кар". Галета. Иваница. Атоми. САРИ-
НА. Оперета. Отел. Рамия. "Нолит". Тамарин. Тан.
Лир ("Крал Лир"). Кало (Жак). Аренас. Ген. Пиколо.
Анири. Ру (Пиер). Оливер (Хаим). Лам. Факел. Ле-
верат. "Бабата". Атека. "Сид". БИ. Арон Аронов. "За
родината". Ир. "Саломе". Новинар. "Тоника". Орис.
РАМ. "На ранина". Инагаки (Хироши).

Днес вятърът ще отслаб-
не, в западната половина на
страната ще стихне и сут-
рин ще се образуват мъг-
ли, които в низините ще се
задържат през целия ден.
Минималните температури
ще са от 4 до 9, а дневните
от 15 до 20 градуса, малко по-ниски в местата с
мъгли.

В събота и неделя мъглите в низините и котло-
вините ще се задържат през целия ден на много
места. Минималните температури ще са от 4 до 9
градуса, а дневните ще се понижават и ще добли-
жат нормалните за месеца стойности, през първия
ден от 13 до 18, а в неделя - 12-15 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Уличен бой" - драма, спортен,
екшън, в ролите: Чанинг Тейтъм, Терънс Хауърд,
Луи Гузман, Майкъл Ривера, Брайън Уайт и др.
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Монца и Виктор
Йосифов победиха
с 3:1 гейма
у дома Равена и Алекс
Грозданов в среща от
шестия кръг на шампионата
по волейбол в Италия.
Капитанът на българския
национален отбор Йосифов
записа 3 точки, след като
игра само в първите две
части от двубоя. Бартош
Курек беше най-резултатен
за победителите с 29 точки.
От другата страна на
мрежата българинът Алекс
Грозданов се отличи с 9
точки. В класирането Монца
се намира на осмо място с
пет точки, докато Равена
заема 11-а позиция със
само 3 спечелени точки.
Съдийска бригада от
Русия ще ръководи
последната европейска
квалификация на България -
срещу Чехия на 17 ноември.
За главен арбитър бе
определен Сергей Карасьов,
а негови асистенти ще бъдат
Игор Демешко и Максим
Гаврилин. "Лъвовете"
приемат съперника си от 19
часа на Националния
стадион "Васил Левски".
Ботев (Пловдив)
се раздели с
Родни Клустър и Филип ван
Арнем. Договорите на
двамата холандци бяха
прекратени по взаимно
съгласие. Родни Клустър и
Филип ван Арнем се
присъединиха към Ботев
през лятото на 2019 година,
когато бяха привлечени от
треньора Желко Петрович,
който впоследствие беше
уволнен. Защитникът
Клустър записа едва 5 мача
в първенството, а халфът
Ван Арнем - 11 срещи без
отбелязан гол.

:
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Спряганият за прези-
дент на БФС Веселин
Балевски даде интервю
пред БЛИЦ. Бизнесменът,
който няколко пъти е бил
член на Изпълкома на
футболната ни централа,
има опит на терена като
състезател, а след това
и като ръководител. Той е
бивш футболист на
Локомотив (Пд) и Левски,
а с юношеския национален
отбор е европейски
вицешампион.

- Г-н Балевски, в
последните дни много
се коментира вероят-
ността да бъде издиг-
ната вашата кандида-
тура за президент на
БФС?

- Да, така е. Доста
хора ми се обадиха, а
някои от тях, като Венци
Стефанов, даже публично
обявиха, че застават зад
мен. Ето вчера ми звънна
Христо Бонев, който
заяви, че ме подкрепя.
Бонев е от хората, които
никога няма да забравя и
който ми подаде ръка
като футболист. Бях само
на 16 години, когато ме
взе в мъжкия състав на
Локомотив (Пловдив) и
така реално стартира

моята кариера в големия
футбол. Вижте, ще бъда
откровен с вас. Ласкае
ме този интерес, но аз
съм човек бизнесмен с
огромни ангажименти -
тук, в България, както и в
Лондон. Ето сега с моята
фирма откриваме нов
складово-търговски цен-
тър в столичния квартал
"Дружба". А за да си
президент на БФС, тряб-
ва да си по цял ден
ангажиран с въпросите,
свързани с българския
футбол. Как да оставя
бизнеса си на една
страна? Да, мога да съм
отново член на Изпълко-
ма. Бил съм на този пост
при трима президенти -
първо при Димитър
Ларгов през далечната
1989 година, а след това
при Иван Славков и при
първия мандат на Борис-
лав Михайлов. Мога да
съм член на Изпълкома,
но зависи кой ще е
президент. Аз също имам
свой кандидат.

- Кой е той?
- Лъчезар Танев! Той е

прекрасен познавач на
футбола. Доказал се е
първо на терена, а след
това и като мениджър,

какъвто е и в момента.
Говори три езика, има
поглед върху футболните
проблеми и знае как да
помогне за предотвратя-

Той се е доказал и на терена,
и като мениджър, твърди
Веселин Балевски

ването им. Но Танев също
е бизнесмен. Живее в
Барселона, там си вади
хляба. Има семейство,
храни много гърла. Но
въпреки всичко аз съм
зад него.

- Как ще коментира-
те случилото се с Боби
Михайлов и разразилия
се расистки скандал на
мача с Англия?

- Боби няма никаква
вина, че някакви си
десетина лумпени са
скандирали нещо срещу
част от английските
национали. Просто си
подаде оставката заради
недобрите резултати на
националния отбор. Все
някой трябваше да е
виновен... Михайлов през
години доказа, че има
качества на ръководител
и това беше признато на
Запад, след като заемаше
ръководни постове в
УЕФА и ФИФА. Там слу-
чайно не се попада. Там
връзките не важат. Важат
качествата на човека.

- Футболът ни не
върви. Какви са причини-
те според вас?

- Върви само Лудогорец
и нищо друго. Върви,
защото там се работи
правилно. Клубовете
трябва да обръщат повече
внимание на децата и
юношите. Тривиално звучи,
но е самата истина. Но
БФС няма вина в случая.ç

56-годишният футболен агент
Лъчезар Танев, бивш национал и
играч на ЦСКА, е спряган за

президент на БФС

Завръщането на Мохамед Са-
лах в игра остава с неясна дата,
след като нападателят продължа-
ва да се възстановяване от кон-
тузия в глезена. Футболистът на
Ливърпул дори отпадна от група-
та на Египет за мачовете, които
предстоят на "фараоните" срещу
Кения и Коморските острови.

Мо Салах бе заснет как носи
предпазен ботуш на левия си
крак в Кайро, докато съотборни-
ците му от Египет водят трени-
ровка. Sky Sports е научил, че
на Салах му е било позволено
да тренира извън базата на ев-
ропейския шампион в Мелууд и
да продължи своята рехабилита-
ция, а в клуба вярват, че дните
до следващия мач на мърсисай-
дци ще са достатъчни голмайс-
торът да се възстанови.

Все пак няма потвърждение
колко време ще отсъства Салах,
който има девет гола в 17-те си
мача за Ливърпул през този се-
зон. Звездата на мърсисайдци е

Â Ëèâúðïóë î÷àêâàò Ñàëàõ äà
ñå âúçñòàíîâè äî 23 íîåìâðè

под въпрос за предстоящия дуел
с Кристъл Палас на 23 ноември.
27-годишният играч бе контузен
при победата с 2:1 над Лестър
на 5 октомври, когато халфът на
"лисиците" Хамза Чаудри влезе
грубо в опорния крак на Моха-
мед Салах. ç


