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Семейството е най-голямата
ценност за православния
българин

Какво ще ни поиска
Тръмп? Какво ще му даде
Борисов?

< 7 Симеон НиколовОтец Василий Русев
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ÁÑÏ ïðåäëàãà

лтернативният ни бюджет
е на развитието. Това каза
лидерът на БСП Корнелия
Нинова по време на пред-
ставянето на алтернатив-
ния бюджет на партията в
НС вчера, предаде "Фокус".
"Тази година управлява-
щите представиха своя бю-
джет като повече от също-
то. Ние пък залагаме ня-
колко основни промени,
първо - предлагаме сери-
озна данъчна промяна,
първа стъпка към семейно
подоходно облагане. Спра-
ведливо е във всяка общи-
на да остава част от данък
общ доход и ДДС, а не

Ì
ного тъга и още повече гняв предизвикват
репортажите, свързани със смъртта на 3-
годишното дете, чийто живот е могъл да бъ-
де спасен, ако не е размотавано от болница
в болница. За подобен случай, за щастие,

Äîêòîð Ñêðóäæ

не с фатален край, разказаха родители вчера. И отново
- в тази болница нямало места, в другата нямало нуж-
ната техника, "добронамерени" съвети към родителите
да заведат детето в частна болница, неоправдано баве-
не, "прегледи" на крак и на око. А дали подобно поведе-
ние не е чист намек за рушвет под масата!? Уви, най-
вероятно е така. Проблемът!? От 20 години българско-
то здравеопазване е обърнато на търговия. Болниците
са търговски дружества, в ума на лекаря на първо
място е как ще бъде усвоена съответната клинична
пътека и чак след това животът на болния. Рано или
късно търговията ражда далавера. Преди година се чу,
че шефовете на най-големите държавни болници са
легални милионери с огромни банкови сметки и с имо-
ти, на които даже Цв. Цв. би завидял. Имаше ли реак-
ция? Не! Неолибералната здравна реформа нанесе много
вреди, най-голямата от които е, че здравеопазването
ни бе лишено от човещина. Бюрократщината и печал-
барството го доубиват. Премиерът Борисов постоянно
се хвали как давал милиарди за здравеопазване, но
те са вода в пясъка, наред с тях българинът за година
харчи и 4 000 000 000 лева за доплащане от джоба
си. И всичките тези милиарди потъват в гърлото на
всеядната ламя, а хора продължават да умират нелепо.
С такова БГ здравеопазване бедността се превръща в
смъртна присъда! В страната в демографска катастро-
фа подобно състояние на детското здравеопазване е
престъпление срещу националната сигурност! Лекарите
апелират да не ги демонизираме, намират оправдания
с диагнози. Да, някои заболявания са коварни, фатал-
ни. Но ако го нямаше наглото отношение на самозаб-
равили се доктори, щеше да има бърза и всеотдайна
професионална реакция, която можеше да спаси живот.
Факт е, че мнозина лекари се трудят честно и не калку-
лират печалби от шмекеруване със системата. Но щом
системата допуска и толерира подобни изкривявания,
тя трябва да бъде спешно сменена!

Теофан ГЕРМАНОВ
* Скрудж, герой на Чарлз Дикенс, скъперник,
синоним на любовта към парите

À
Òîé å ðàçóìåí, èçïúëíèì, ñîöèàëåí, èçòúêíà Êîðíåëèÿ Íèíîâà

сии. "В нашето предложе-
ние държавните и общин-
ските болници не са тър-
говски дружества, както и
намаляване на ДДС на ле-
карствата. В образование-
то - един учебник по един
предмет за цялата страна
и той да е безплатен до 12.
клас за всички деца", до-
пълни още лидерът на
БСП. Бюджетът ни пред-
лага инструменти за раз-
витие на икономиката, той
е заявка за бъдещо управ-
ление, той е разумен, фи-
нансово гарантиран и екс-
пертен, категорична е Ни-
нова.

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÂßÒÑÂßÒ

Ãàáðèåëà è Ñòåôàíè
Ñòîåâè íà
÷åòâúðòôèíàë

Сръбският президент
Александър Вучич е об-
съдил в Белград с рус-
кия посланик Александър
Боцан-Харченко визита-
та си в Сочи на 4 де-
кември, предава ТАСС.
Както съобщава пресс-
лужбата на сръбския дър-
жавен глава, "една от те-
мите на срещата е била
подготовката на работна
визита на президента Ву-
чич в Русия на 4 декем-
ври и неговия разговор
с президента Владимир
Путин". На срещата е при-
съствал и министърът на
отбраната на западната
ни съседка Александър
Вулин. Това ще бъде
17-ата среща между два-
мата лидери. ç

Габриела и Стефани Сто-
ева се класираха за чет-
въртфиналите на двой-
ки на силния междуна-
роден турнир по бадмин-
тон в Гуангжу (Южна Ко-
рея), който е от катего-
рия Супер 300 и е с
награден фонд 200 000
долара. Европейските
шампионки почиваха в
първия кръг, а във вто-
рия постигнаха победа
срещу Йом Хю Вон и
Ким Мин Джи с 21:18,
14:21, 21:6. Следващи-
те съпернички на 11-ите
в световната ранглиста
българки отново са юж-
нокорейки. Това са  пос-
тавените под №5 Шин
Сюн Чан и Ли Со Хи. ç

Ïóòèí è Âó÷è÷
ñå ñðåùàò â Ñî÷è
íà 4 äåêåìâðè

бюджет на развитието
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Снимка
Пресфото
БТА

Село
Белащица.
Над 50 деца
от село
Белащица
край
Пловдив
участваха
в празника
Въведение
Богородично
в храм "Св.
св. Козма
и Дамян".
Празникът е
известен и
с името Ден
на христи-
янското
семейство.
Децата имаха
урок на тема
Бог и
христи-
янското
семейство.

Отпада мораториу-
мът за продажба на зе-
меделски земи на чуж-
денци. Това ще стане
от януари догодина с
промени в Закона за
земеделските земи. Заб-
раната за продажба на
земеделски земи на
чужденци бе наложена

ÅÑ íè çàäúëæè äà ïðîäàâàìå íèâè íà ÷óæäåíöè
Ìîðàòîðèóìúò
îò 2014 ã. îòïàäà
äîãîäèíà ñ
ïðîìåíè
â Çàêîíà çà
çåìåäåëñêèòå
çåìè

през 2014 г., след като
страната беше залята
от протести. Мотиви-
те за недоволството то-
гава бяха, че в Бълга-
рия може да се повто-
ри случаят с Палести-
на - да се изкупят ма-
сово земеделски парце-
ли от чужденци, след

което те да се заселят
и да променят етни-
ческия състав на бъл-
гарската държава.  За-
ради ограничението в
българския закон Ев-
ропейската комисия за-
почна наказателна
процедура срещу Бъл-
гария. < 4

премиерът да наказва жи-
телите на общините при
разпределяне на излишъ-
ка. Тя припомни предложе-
нията на БСП за преиз-
числяване на всички пен-
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След случая на
3-годишното дете, чиито
родители са търсили
помощ в три болници,
преди то да издъхне в
"Пирогов", се появиха
много подобни сигнали.

Родители разказват, че
и на тях им се налагало
да чакат с часове пред
педиатричната клиника в
София.

А много от тях са били
препращани към други
болнични заведения.
Причината не е изненада,
тя е все една и съща - в
педиатрията няма място.

Повечето родители се
притесняват да застанат
пред камера. Осмеляват
се Лора и Георги Стоило-
ви, чиято дъщеричка само
преди няколко месеца е
била на косъм от смъртта
заради разиграване
между болници, информи-
ра "Нова тв".

"Едните нямат хирург,
другите нямат ехограф.
Родителите са в някаква
безизходица", разказва
Лора Стоилова. "Всеки
родител, който се е
сблъсквал с това нещо,
знае, че трябва да обико-
ли няколко заведения,
няколко кабинета", комен-
тира Георги Стоилов.

"Понякога нямаш това
време. Ние загубихме 2

Áîëíî çäðàâåîïàçâàíå:
Íîâ ñëó÷àé ñ ðàçìîòàâàíî ïî
áîëíèöè äåòå â òåæêî ñúñòîÿíèå
Ëåêàðè ïðåïîðú÷âàëè äà
çàâåäàò äåòåòî â ÷àñòíà
áîëíèöà, åäèíñòâåíî áúðçàòà
ðåàêöèÿ â "Ïèðîãîâ"
ïðåäîòâðàòèëà ñìúðòåí ñëó÷àé

ла при тях, трябвало да
лежим в коридора, което,
естествено, нас нямаше
как да ни устройва", раз-
казва Лора.

Така родителите взимат
детето на ръце и го водят в
трета болница. Пак частна.
"Отидохме в следващата
клиника. Там направиха
кръвни изследвания. Нещо,
което в педиатрията не
направиха. Сложиха й
системи, поседяхме някол-
ко часа и ни изписаха",
разказва още Лора.

Казали им да дойдат
на другата сутрин, защото
нямат леглова база. На
следващата сутрин те
отишли, направени били
нови кръвни изследвания.
"Въпросният индекс CRP
е скочил на 113! От 8 на
113!", обяснява Лора. "Ние
през цялото време исках-
ме преглед от хирург, те
казваха, че нямат такъв.

За ехограф, казват:
"Ние нямаме такъв, евен-
туално в понеделник
ехографът ще работи".
Следобедът детето види-
мо се влошава. Тя просто

ÂËÀÑÒÒÀ

се отпуска и само стои
полунеадекватна. След
изрично мое настояване,
че най-вероятно е апан-
дисит, ме поглежда и
казва: "Категорично не
е!". След което пак ги
изпрашат у дома. С една
уговорка - да дойдат пак
на следващия ден в 14:00
часа, за да продължат
със системите.

Но вместо да се при-
берат вкъщи, родителите
обръщат колата и тръгват
към "Пирогов". "В 1 часа
през нощта детето е вече
на операционната маса.
Благодаря на д-р Житя-
нов, който я спаси и
който след операцията,
като излезе, и каза, че
ако 5-6 часа още сме
закъснели, е нямало да
може да ни помогне",
разказва Лора.

Така се оказва, че ако
Лора и Георги бяха послу-
шали лекарката в послед-
ната клиника да идат на
следващия ден по обяд,
най-вероятно днес дъще-
ря им нямаше да е сред
живите.ççççç

дни, които можеше да са
фатални", обяснява Лора.
В петък срещу събота
момиченцето започва за
повръща. Призори вече
се притеснихме и реших-
ме, че ни трябва лекарс-
ка помощ. Първо отидох-
ме при дежурен педиатър
в частна клиника. Педиа-
търът констатира, че има
стомашно-чревно разст-
ройство. Даде ни някаква
рецепта, по която ние
купихме лекарства от
аптеката. Детето обаче
продължи да се влошава,
вдигна и висока темпера-
тура. Тогава решихме да
отидем в детската педиат-
рия", обяснява Лора.

Там разказът звучи
болезнено познато: "Там ни
прие дежурната гастроен-
тероложка. Тя прегледа
детето, само опипа корема.
Заяви, че наистина е
стомашно-чревно разстрой-
ство, но детето е силно
дехидратирано. Трябвало
да се сложи на системи,
но тъй като те нямали
свободно легло, можела да
ни насочи към частна
клиника. Те нямат стацио-
нар, няма да лежи, само
ще стоим за часовете,
докато изтече системата, а
след това да се прибирам
вкъщи. Или другият вари-
ант - ако ни била настаня-

Íà òîçè äåí

Събития
” 1497 г. - Вашко да Гама
достига нос Добра надежда.
” 1916 г. - Американският
писател Джек Лондон се
самоубива.
” 1943 г. - Ливан обявява
национална независимост
от Франция.
” 1946 г. - Съставено е
правителство на ОФ с
министър-председател
Георги Димитров.
” 1963 г. - Американският
президент Джон Кенеди е
застрелян в Далас.
” 1990 г. - Маргарет Тачър
подава оставка като
министър-председател на
Великобритания.
” 2005 г. - Ангела Меркел
става първата жена -
канцлер на Германия.
Родени
” 1833 г. - Добри Войни-
ков, български писател
” 1869 г. - Андре Жид,
френски писател, Нобелов
лауреат
” 1883 г. - Сирак Скитник,
български поет
” 1890 г. - Шарл дьо Гол,
френски генерал и политик,
президент на Франция от
1959 до 1969 г.
” 1913 г. - Асен Босев,
български писател
” 1913 г. - Бенджамин
Бритън, английски компози-
тор
” 1940 г. - Тери Гилиъм,

американски актьор
” 1962 г. - Виктор Пеле-
вин, руски писател
” 1967 г. - Борис Бекер,
немски тенисист
” 1984 г. - Скарлет
Йохансон, американска
актриса
Починали

” 1959 г. - Жерар Филип,
френски актьор
” 1966 г. - Светослав
Минков, български писател
” 1997 г. - Добри Жотев,
български поет
” 2000 г. - Емил Затопек,
чешки лекоатлет
” 2000 г. - проф. Николай
Генчев, български историк
” 2007 г. - Морис Бежар,
френски балетист и
хореограф

Лора и Георги Стоилови

Президентът Румен Радев
награди посланика на
Обединените арабски

емирства у нас Абдулуахаб
Насър ал Наджар с орден
"Мадарски конник"- Първа

степен за особено големите
му заслуги за развитието на

двустранните отношения
между България и ОАЕ.

Снимка
Пресфото БТА
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Шокирани сме от
факта, че заместник-
министър от трибуната на
парламента каза, че е
разбрал от медиите, че
освен в Перник и в други
градове има режим на
водата. Това изречение
казва всичко и потвържда-
ва вчерашните ни думи за
безхаберието и безсилието
ви - министри четат от
медиите къде има проблем
с водата. Второто ви
признание, което казва
всичко - областният упра-
вител на Перник от ГЕРБ
чак вчера според зам.-
министъра била разбрала,
че има правомощия и
задължения по отношение
на водоснабдяването в
Перник. И това казва
всичко - какви хора назна-
чавате, знаете ли какво
правят там и какви са им
правомощията. Сами си го
признахте в лицето на
зам.-министъра.

Трето, прехвърлихте
вината на ВиК оператори-
те и директорите, на
кметовете. А вчера, г-н
Нанков, отварям скоба, си
позволихте да обвините
кмет на БСП, който е
встъпил в длъжност преди
дни. Щях да ви питам -
кметът на Перник чий
беше, а на Шумен, а на
Ловеч? Поне в тази огром-
на национална криза да
не подхождате по този
начин - няма никакво
значение какъв е кметът,
когато по ваше признание
315 хиляди души са в
криза и на воден режим.

Прехвърлихте вината
освен на ВиК, на кметове,
на времето, дъждовете и
снега, но не поехте никак-

315 000 áúëãàðè ñà â êðèçà è íà âîäåí
ðåæèì, ïðèïîìíè ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ

Âëàñòòà ñàìà ïðèçíà
áåçõàáåðèåòî ñè!
ва отговорност за полити-
ката на правителството на
национално равнище във
водния сектор. Сега ще
вземете една-две оставки,
за да потушите напреже-
нието сред хората в
Перник и другите населени
места. Но това не решава
проблема. Помните ли,
когато преливаха язовири
и заливаха Варна, Мизия -
какво отговори министър
от правителството? Свик-
вайте, уважаеми българи,
с глобални климатични
промени, от тук нататък
ще е така, язовирите ще
преливат и ще ви давят.

"Опозицията на Корнелия Ни-
нова се изчерпа и за съжаление
стигна до нивото, в което единс-
твените им аргументи са "дайте
да я махаме, защото не ме под-
крепя за евродепутат или защо-
то не съм депутат" и така ната-
тък. Когато стигнаха на това ни-
во, тези хора вече трябваше да
са разбрали, че са загубили бит-
ката и в Националния съвет, и в
партията", каза Румен Овчаров,
член на НС на БСП, пред БТВ.
Той коментира, че докато опози-
цията е водила принципните спо-
рове, част от които той е подк-
репял, е имало смисъл от цяло-
то това говорене. "Опозиция в
БСП винаги е имало и това е ху-
баво, но тази опозиция, с пре-

Ðóìåí Îâ÷àðîâ: Îïîçèöèÿòà ñðåùó
Êîðíåëèÿ Íèíîâà ñå èç÷åðïà

цията от субсидия. "Този акт уда-
ри директно БСП, защото с 1 лев
субсидия партия като БСП не мо-
же да направи избори в цялата
страна. Това обаче не засегна
ГЕРБ и ДПС", уточни социалис-
тът. Той обясни, че на тези избо-
ри е имало и пълна мобилиза-
ция на  корпоративния вот, кой-
то е решил изборите в София,
както и на купения, който  е обър-
нал резултата в Красна поляна и
Искър.

На тези избори левите "чугу-
ни" се оказаха много по-гъвкави

от десните чугуни, защото ако
десните бяха подкрепили БСП
толкова, колкото ние подкрепих-
ме техните кандидати, ГЕРБ ще-
ше почти да изчезне от картата
на София", заяви Овчаров. Той
бе категоричен, че Мая Маноло-
ва е щяла да  спечели изборите
в София, ако тези фактори са
липсвали. "Другият фактор, кой-
то Мая Манолова не оцени дос-
татъчно, е рязкото разгранича-
ване от избирателите на БСП и
дори листата ни загуби от това",
каза още Румен Овчаров.ç

рана водопреносна мрежа.
Чия е отговорността? На
правителствата на Бойко
Борисов през последните
10 години. Сега казвате, че
от сега нататък трябва да
подмените водопреносната
система, започвате проек-
ти. Къде бяхте 10 години?
Колко пари изтекоха в
тази система и къде са
парите на хората от увели-
чението на цената на
водата? Къде са парите от
оперативните програми?
По ваша официална ин-
формация 0,5 процента от
водопреносната мрежа в
страната сте подменили за
10 години. Сега са ви
виновни дъждът, снегът,
слънцето, засушаването и
глобалното затопляне. Не,
виновно е безхаберието ви
през последните 10 години
и безсилието днес да
решите проблема и ужася-
ващите данни, които изна-
сяте за пръв път.
320 хиляди души вече в
режим, вероятно ще станат
повече, а отговорът за
Перник е, че след 2 години
ще се реши проблемът.
Две години ли ще ги
държите на режим? Казва-
те, че от 4 дена проучвате
алтернативни източници, а
проблемът в Перник е поне
от 2 години. Вие чак сега
проучвате алтернативни
източници. Казвате, че са
подавани годишни, месеч-
ни, ежедневни прогнози и
отчети от ВиК Перник - 10
години като ги четохте,
какво направихте? Не ви е
виновно слънцето, нито
водата, нито ВиК дружест-
вата, виновно е безхабер-
ното и некадърно управле-
ние през последните 10
години и безсилието на
същото управление днес да
реши проблема, заяви
лидерката на БСП.ç

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Румен Овчаров

Íèíîâà
çà êðèçàòà
ñ âîäàòà:

тенциите, които има- да проме-
ня отново устава, прави едно и
също с очакванията да стане не-
що различно. Няма да се случи
и те трябва да измислят нещо
сериозно, ако искат да бъдат се-
риозна опозиция", категоричен бе
социалистът.

"На изминалите избори ГЕРБ
си изиграха играта. Те се страху-
ваха от тези избори и взеха всич-
ки мерки, за да не се провалят",
каза още Румен Овчаров. Той до-
бави, че управляващите са за-
почнали с лишаването на опози-

Сега е обратно - няма
вода в язовирите, а причи-
ната е същата. Свиквайте,
уважаеми българи, че ще
носите легени години
наред, защото има клима-
тични промени и засуша-

ване. Не можете докрай
да се оправдавате с това,
защото вие сам казвате
една от основните причи-
ни - 75% от водата се губи.
Изтича, защото няма
подменена и рехабилити-

Внесохме отново нашия антикорупционен
закон, в който искаме председателя на КПКОНПИ
да се назначава от президента. Това каза
лидерът на БСП Корнелия Нинова пред журна-
листи, предаде "Фокус". Тя осочи, че партията го
прави не защото президентът е подкрепен от
БСП, а защото президентът не разпределя
обществени поръчки, не раздава еврофондове и
е обективна институция. "Реагираме днес,
защото сме дисциплинирани хора. Искахме да
приключат сроковете, процедурите по номина-
ции, да се затвори вчера в 18.00 ч. срокът и да
говорим днес.

Няколко принципни неща. Още при създава-
нето на КПКОНПИ "БСП за България" бяхме
против по принципни съображения. Тази комисия
беше създадена сгрешено. Тогава ние внесохме
своя алтернативен антикорупционен закон и той
беше отхвърлен. Времето показа, че докато сега
съществуваше и работеше, нито един политик по
високите етажи на властта не беше осъден за
корупция. Нещо повече - самият председател на
комисията се оказа замесен в корупционни
власти. Времето доказа нашето твърдение, че тя
няма да сработи. Не може депутатите, управля-

ÁÑÏ îòíîâî âíàñÿ ñâîÿ ïðîåêò
çà çàêîí "Àíòèêîðóïöèÿ"

ващото мнозинство, да излъчваме човека, да го
избираме и назначаваме, държавата да му
плаща заплатата и да очакваме, че той ще ни
разследва обективно за корупция и ще ни
предаде на съд", каза още Нинова.

Тя посочи, че той ако тръгне да разследва
обективно, това мнозинство може да го уволни.
"По този начин създадена комисията няма да
пребори корупцията. "Сега ни предлагат повече
от същото", каза още Нинова. Аз лично ще
гласувам против кандидатурите на Сотир
Цацаров и Симеон Найденов за КПКОНПИ. Това
каза лидерът на БСП Корнелия Нинова. Тя
посочи, че ПГ на "БСП за България" ще присъст-
ва на изслушванията за председател на Антико-
рупционната комисия и преди вота ще вземе
решение как да гласува.

На въпрос как тя лично би гласувала,
Нинова направи уговорката, че това е нейно
лично мнение, а не еднолично налагане на
мнение в групата.

"Не се съмнявам в качеството на никого,
моделът е сбъркан, който и да е там. Когато са
го излъчили едни хора и утре могат да го
сменят, ако той тръгне срещу тях.
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Отпада мораториумът за
продажба на земеделски
земи на чужденци. Това ще
стане от януари догодина с
промени в Закона за
земеделските земи, съобща-
ва, БГНС. Забраната за
продажба на земеделски
земи на чужденци бе
наложена през 2014 г., след
като страната беше залята
от протести. Мотивите за
недоволството тогава бяха,
че в България може да се
повтори случаят с Палести-
на - да се изкупят масово
земеделски парцели от
чужденци, след което те да
се заселят и да променят
етническия състав на
българската държава.

Тогава, след месеци
масови протести, парламен-
тът взе решение да наложи
мораториум върху продаж-
бата.  Решението за забра-
на на продажбата на ниви
на чужденци бе взето от
парламента на 22 октомври
2013 г. До него се стигна,
след като от БСП, "Атака" и
ГЕРБ гласуваха заедно,
само ДПС единодушно
гласува против решението.
След като по темата се
развихри скандал, лидерът
на ГЕРБ Бойко Борисов

Ðîäíàòà íè çåìÿ ïàê ùå ñå ïðîäàâà
ñâîáîäíî íà ÷óæäåíöè

За да има пълна прозрач-
ност по скандалните замен-
ки за гори, от които държа-
вата загуби милиарди лево-
ве, е редно министерството
на земеделието да публику-
ва оценките на всеки имот
от 103-те сделки, обявени та-
зи сряда от земеделския ми-
нистър Десислава Танева.
Само така ще стане ясно как
е формирана сумата от 80
млн. лв., която държавата
възнамерява да си потърси,
"което със сигурност би би-
ло едно забавление за фир-
мите за имоти в страната".
Това посочи в интервю за
БНР  представителят на при-
родозащитната коалиция "За
да остане природа в Бълга-
рия" Тома Белев по повод ре-
шението на държавата да си
възстанови едва 80 милио-
на лева от 103 фирми и ли-
ца, придобили горски имоти
на силно занижени цени в
периода от 2007 до 2009 г.

Като експерт, който сле-
ди проблема от неговото за-
раждане, Белев припомни,
че схемите със заменките за-
почнаха много по-рано, ка-
то пикът беше между 2005 и
2009 година. Особено актив-
ни бяха 2005 и 2006 г., които
бяха разкрити от представи-
телите на екологичните ор-
ганизации, без ефект от стра-
на на управляващите. Извес-
тно е, че много преди член-
ството Агроминистерството

"Çà äà îñòàíå ïðèðîäà â Áúëãàðèÿ":  Äúðæàâàòà çàãóáè ìèëèàðäè ëåâîâå
îò çàìåíêèòå, à íå ñàìî 80 ìëí. ëåâà

Çàáðàíàòà îòïàäà îò ÿíóàðè äîãîäèíà ñ ïðîìåíè â Çàêîíà çà
çåìåäåëñêèòå çåìè, ñëåä êàòî Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ çàïî÷íà
íàêàçàòåëíà ïðîöåäóðà ñðåùó Áúëãàðèÿ

Âëàñòòà çàñå÷å
îïàñåí áúëãàðñêè
äîìàøåí ñóäæóê ñ
ëèñòåðèÿ, ìúë÷è çà
ïðîèçâîäèòåëÿ
Домашен свински суджук - бъл-
гарско производство, е спрян от
разпространение на пазара за-
ради замърсяване с опасната
бактерия листерия моноцитоге-
нес, съобщи Българската аген-
ция по безопасност на храните
(БАБХ). Агенцията е взела извън-
редно 300 проби от готови за
консумация храни за наличие на
листерия моноцитогенес след съ-
общения от други страни член-
ки на ЕС за откриване на ин-
фекцията. У нас пробите са взети
от три групи продукти, в които е
най-вероятно развитието на бак-
терията: месни сурово-сушени
продукти - 143 проби, сирена с
кратък период на зреене - 78
проби и пушени, веяни и мари-
новани рибни продукти 79 - про-
би. Изследваните продукти са
както с произход от България,
така и от Европейския съюз и
трети страни.
Установени са две несъответст-
вия, за които са предприети
всички необходими действия за
изтегляне от пазара на засегна-
тите храни и за предотвратява-
не на нови случаи на замърся-
ване. В единия случай бактери-
ята е открита в пушена скумрия
на шайби, произведена в Бълга-
рия, а във втория в домашен
свински суджук, също българс-
ко производство.
Извънредните проверки са про-
ведени по инициатива на БАБХ
във връзка с установени случаи
на листерия в храни в кратък
период от време.  От Агенцията
по храните припомниха, че се
провежда регулярен мониторинг
на храните, пуснати на пазара.
Целта е проверка на ефектив-
ността на прилаганите от про-
изводителите и търговците мер-
ки за осигуряване спазването на
микробиологичните критерии. В
случай на установени несъответ-
ствия незабавно се предприе-
мат мерки за максимална за-
щитата на здравето на потреби-
телите. В същото време от аген-
цията не съобщават името на
производителя, което би пред-
пазило купувачи от пазаруване
на опасните храни.
Листерията е патогенна бакте-
рия, която е силно устойчива на
високи и ниски температури. Тя
предизвиква заболяването лис-
териоза. При възрастни хора
листериозата протича в някол-
ко определени форми. Първата
форма се нарича ангинозна. Тя
се характеризира с болки в гър-
лото и силно увеличени сливи-
ци с налепи върху тях. Следва-
щата форма се нарича очно-
жлезна. Тя протича с появата на
регионален лимфаденит (значи-
телно увеличение на лимфните
възли) и остър конюнктивит. Тре-
тата форма на листериозата е
нервната. При нея се развива
гноен или сериозен менингит. ç

смени позицията си и
обяви, че по време на
гласуването партията му е
била подвластна на "общата
лудост".

 Три месеца по-късно -
през януари 2014 г. Консти-
туционният съд обяви, че
решението на парламента
да удължи мораториума
върху продажбата на земя
за чужденци и след 2014 г. е
противоконституционно. По
същото време депутатите
решиха българска земеделс-
ка земя да могат да купуват
само граждани на други
страни, които са пребивава-
ли минимум 5 години в
страната ни.

През 2017 г. Mинистерст-
вото на земеделието прави
нов опит да предложи за
публично обсъждане проме-
ни в Закона за собственост-
та и ползването на земе-
делските земи, които
предвиждаха тази т.нар.
уседналост да отпадне.
Причината е, че нарушава
Договора за функционира-
нето на Европейския съюз,
който дава свобода на
гражданите на Съюза да се
установяват, в която и да е
друга държава членка, да
създават предприятия, да

придвижват капитали.
Заради ограничението в

българския закон Европейс-
ката комисия започна
наказателна процедура
срещу България. Тогава
страната ни беше заплаше-
на да плати еднократна
санкция в размер на 839
хил. евро, и по 660 евро
дневно за всеки ден без-
действие по темата. Средст-
вата се взимаха от струк-
турните фондове, с които се
подпомагат земеделските
производители.

От мотивите на вносите-
лите на промените в сегаш-
ния закон става ясно, че
промяната се налага заради
заведена процедура относ-
но противоречие с текстове
на Договора за функциони-
ране на ЕС. "Граждани и
юридически лица от държа-
вите - членки на Европейс-
кия съюз, и на държавите -
страни по Споразумението
за Европейското икономи-
ческо пространство, могат
да придобиват право на
собственост върху земедел-
ски земи при условията на
този закон", гласи предви-
деният текст.  Чужденци или
чуждестранни юридически
лица могат да придобиват

право на собственост върху
земеделски земи при
условията на международен
договор, ратифициран по
реда на чл. 22, ал. 2 от
Конституцията на Република
България, обнародван и
влязъл в сила, а чужденци-
те - и при наследяване по
закон.

Чужди държави не могат
да притежават право на
собственост върху земеделс-
ки земи, предвижда проек-
тът. Политическите партии и
организации, движения и
коалиции с политически
цели също не могат да имат
ниви. Освен това чужденци
или чуждестранни юриди-
чески лица могат да придо-
биват право на ползване на
земеделски земи или други
ограничени вещни права
върху земеделски земи при
условия и по ред, определе-
ни със закон.

От Министерството на
земеделието, храните и
горите казаха, че биха
коментирали отпадането на
мораториума едва когато
промените в Закона за
земеделските земи бъдат
приети и влязат в сила. ç

В списъка със 103-мата, които са участвали в заменките по вре-
ме на тройната коалиция (2007-2009), най-лесно се разпознават
физическите лица. На първо четене в тях се забелязват имената на
собственика на най-големите оранжерии, депутат, общински съветник
в Бургас, бивш консул на Казахстан, "Литекс Комерс". Припомняме,
че заменките бяха привидно законна форма за облагодетелстване,
тъй като бяха разрешени до месец май 2009 г., когато в "Държавен
вестник" бе обнародвана забрана за извършването им. Заменките
ставаха чрез Държавната агенция по горите, която предоставяше дър-
жавни имоти на перспективни терени, като получава равностойни
като площ, но не и като местонахождение частни горски имоти.

В сряда земеделският министър Десислава Танева оповести, че
държавата ще започне да събира вземанията си от фирмите и лицата,
които са участвали в заменките. Извършена е оценителна експертиза
за имотите, чрез която са изчислени сумите, които участвалите в
сделките, трябва да внесат. Европейската комисия ги нарича държав-
на помощ. Общият й размер е над 80 милиона лева. А това, по
средноаритметична сметка означава, че всеки от 103-мата, изброени
в списъка, ще трябва да плати по 780 хил. лв.

Сред публикуваните имена е това на собственика на оранжерии
Гимел Гео Дундаров. В списъка е и Явор Хайтов, бивш депутат от
партията на Николай Бареков "България без цензура". Вижда се още
името на Петко Стамболиев, популярен общински съветник бизнес-
мен от предишния мандат в Бургас.

Сред фирмите изпъква познатата "Литекс Комерс" на Гриша Ган-
чев и "Форос Дивелопмънт" на адвоката Тодор Батков. Вижда се и
"ТИТ - Тихомир Трендафилов", чийто собственик до 2016 г. бе почетен
консул на Киргизстан за Южна България, пише АгроПловдив.

Ñîáñòâåíèê íà îðàíæåðèè, äåïóòàò, êîíñóë è äðóãè
â ñïèñúêà ñúñ 103-ìàòà, êîèòî òðÿáâà äà âðúùàò ïàðè

масово заменяше апетитни
терени около курортите или
големите градове, където
впоследствие се изградиха
голф игрища, затворени ком-
плекси и хотели, при които
заменените гори бяха спа-
зарени за стотинки. Пример
за това са хилядата декара
край Балчик, за които дър-
жавата получи няколко ми-
лиона лева, а година след
това при ипотекиране на съ-
щата земя банката оцени
имота на 150 милиона лева,
припомни Белев. Държава-
та се задейства и реши да
търси отговорност само за
периода, в който България
стана членка на Европейс-
кия съюз между 2007 и 2009
г., след като Европейската
комисия заплаши страната
ни с наказателна процедура
за неправомерна държавна
помощ. Това стана преди 5
години, в резултат на което
с конкурс беше избрана дър-
жавната фирма "Агролеспро-
ект", която направи съответ-
ните разчети за щетите, на-
несени на бюджета. Пробле-
мът е, че горите са оценява-
ни от горскостопанска глед-
на точка, затова и цените са
били в пъти по-ниски от па-
зарните.

В сряда министерство-
то на земеделието оповес-
ти списъка с фирмите и
гражданите, чиито замен-
ки се определят като не-

допустима държавна по-
мощ. Колко време ще те-
кат процедурите по обжал-

ване на исканията на дър-
жавата, не се наемат да
прогнозират дори държав-
ните чиновници. Всичко
това поражда огромни
съмнения, че и през след-
ващите 10 години ще се
постигне някаква справед-
ливост по казус, вината за
който безспорно е на уп-
равлявалите земеделието
преди 15 години. ç
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ÊÍÑÁ: Îò 2 äî 30
äíè ñà ïëàòåíèòå
áîëíè÷íè â ÅÑ
Ðàáîòîäàòåëèòå:
Íå èñêàìå äà
ïëàùàìå ïúðâèòå
òðè äíè îò
áîëíè÷íèÿ

Работодателите в Евро-
пейския съюз изплащат
болничен за период между
2 и 30 дни. Това показва
анализ на практиката сред
страните-членки, направен
от експертите на Конфеде-
рацията на независимите
синдикати в България,
съобщиха от КНСБ. От
синдиката са категорични,
че няма да обсъждат
каквито и да е промени в
изплащането на болнични-
те преди среща с премие-
ра Бойко Борисов в рамки-
те на Националния съвет
за тристранно сътрудничес-
тво (НСТС).

В 27-те страни-членки
на ЕС има сходство в две
основни направления -
продължителност на изпла-
щане на обезщетенията от
страна на работодателя и
период на изчакване.
Сходни схеми с българска-
та практика при финанси-
рането и изплащането на
обезщетения при болест по
отношение на продължи-
телността на изплащане на
обезщетенията, както от
страна на работодателя,
така и от осигурителния
институт има в държави

През най-активните да пъ-
тешествия месеци юли-септем-
ври българите са пътували по-
малко, отколкото през минала-
та година, сочат данните на На-
ционалния статистически инсти-
тут. Общо 1.7 млн. българи са
пътували с цел туризъм, като по-
вечето от тях - 75.6%, са били
само в страната, 20.5% - само
в чужбина, а едва 3.9% са пъ-
тували както в страната, така и
в чужбина. В сравнение със съ-
щото тримесечие на 2018 г. об-
щият брой на пътувалите на въз-
раст 15 и повече навършени го-
дини намалява със 7.9%

Обичайно през третото три-
месечие най-много са пътували
българите на възраст 25 - 44
години - 790 хил., или 45.5%
от всички пътували. Във всички
възрастови групи преобладава
относителният дял на пътувани-
ята в страната, като най-висок
е при хората на възраст 15 -
24 години - 78.2% от пътували-
те в тази възрастова група. При
пътуванията в чужбина делът на
пътувалите на възраст 65 и по-
вече навършени години е най-
голям - 23.9% от пътувалите в
съответната възрастова група.

По-голяма част от туристи-
ческите пътувания както в стра-
ната (65.1%), така и в чужбина
(79.9%) са били с цел "почивка
и екскурзия".

През периода като самос-
тоятелни са били регистрирани
1.9 млн., или 84.2% от общия
брой лични пътувания. Относи-
телният дял на самостоятелни-
те пътувания без резервация в
страната е 91.7%, а на тези в
чужбина - 54.6%

В структурата на разходите
по видове с най-голям относи-
телен дял в страната са тези за
храна - 44.5%, докато в чужби-
на са разходите за транспорт -
30.1%

През третото тримесечие
средният разход при пътуване
с лична цел на един човек е
368.37 лв. в страната и 655.18
лв. в чужбина.

Същевременно разходите на
човек за професионално пъту-
ване са средно 178.80 лв. в
страната и 1200.63 лв. в чуж-
бина. ç

Áúëãàðèòå ñà
ïúòóâàëè ïî-ìàëêî
òîâà ëÿòî

"Спирането на войната
по пътищата не може да се
случи с еднократно дейст-
вие. Бонус-малус система-
та е въведена в Англия пре-
ди 100 години и тя се е до-
казала във времето. Бълга-
рия е една от малкото дър-
жави, които все още не я
използва". Това коментира
пред БНР Богдан Милчев,
председател на Института
за пътна безопасност. По
думите му тази система ко-
ригира поведението на во-
дачите и това ще е още
един допълнителен стимул
за водачите да спазват пра-
вилата за движение по пъ-
тищата. "Предложената на-
редба е в пъти по-добра и
по-адекватна от тази отпре-
ди година. 70% от забележ-
ките ни са отразени в нея…
Един от основните пробле-
ми по нашите пътища е ско-
ростта. Въвеждането на бо-

Ïàê ñïîðîâå âúçïèòàâà ëè âîäà÷èòå ñèñòåìàòà áîíóñ-ìàëóñ

Директор, закупуване (Регион Европа 2)
Изисквания:
” Висше икономическо образование
” 3 години опит в сферата на вътрешния одит
” Опит в дейностите по възлагане на поръчки и закупуване
” Владеене на английски език
Кандидатите могат да изпращат автобиография и мотивационно писмо на адрес: Търговище

7700, кв. Въбел, Индустриална зона, Тракия Глас България ЕАД, отдел "Човешки ресурси" или
на е-mail: mhalilova@sisecam.com. Краен срок за подаване на документи: 04.12.2019 г.

ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД ГР. ТЪРГОВИЩЕ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

Íàäöàêâàíåòî çà
áîëíè÷íèòå

като Естония, Испания,
Латвия, Литва, Полша,
Словакия, Словения,
Унгария, Чехия. В 13 дър-
жави-членки (Латвия,
Швеция, Холандия, Австрия,
Гърция, Естония, Италия,
Чехия, Испания, Малта,
Франция, Кипър и Португа-
лия) е въведен изчакващ
период от 1 до 3 дни, в
който няма плащане (от-
съства заместващ доход).
В Австрия и Германия пък
работодателят поема
обезщетяването на служи-
телите си през първите
няколко седмици от боле-
дуването им. За първите
три дни там дори не е
необходимо предоставяне
на болничен лист.

В България работодате-
лите изплащат първите 3
дни на временната нерабо-
тоспособност. Това бе
възстановено през 2010 г.
Въвеждането на този
ангажимент бе от 1 януари
2000 г. като част от рефор-
мата на социално-осигури-
телната система, приета по
онова време с почти пълен
консенсус. "В последствие,
след натиск от страна на
влиятелни бизнесмени, той

бе намален на 1 ден от
временната работоспособ-
ност, като заедно с това
намаление отпадна и
ограничението за до 15 дни
в течение на една кален-
дарна година. Като през
цялото това време ангажи-
ментът на работодателя,
т.е. на предприятието, бе
да се плаща обезщетение -
80 % от дневната работна
заплата", информират от
синдиката. През 2010 г.
работодателите започнаха
да изплащат първите три
дни от болничните, но
вместо по 80%, по 70% от
дневното възнаграждение.

Припомняме, идеята
първият ден от болнични-
те да не се плаща беше
представена след среща
между ГЕРБ и Обединени-
те патриоти в лицето на

Каракачанов и Симеонов.
На 19 ноември премиерът
Бойко Борисов заяви, че
първият ден от болнични-
те остава платен от рабо-
тодателя. Въпреки обеща-
нието му обаче КТ "Подк-
репа" и КНСБ бяха катего-
рични, че няма да се
откажат от протеста. В
сряда стана ясно, че
синдикатите предлагат
работодателите да плащат
първите пет дни на бол-
ничния. Правителството
пък предлага работодате-
лите да плащат не повече
от 15 дни болнични в
годината. Междувременно
работодателите излязоха
с позиция, че не искат да
плащат първите три дни
от болничния. Според тях
правителството цели да
запази статуквото. ç

нус-малус системата е при-
емливо и ще стане поетап-
но. Така от следващата го-
дина всички ще започнем
от нула нарушения. За след-
ващата година ще предло-
жим да не се занимаваме
толкова с нарушенията на
водачите, а с катастрофите
на водачите. За тези вода-
чи - с повечето катастро-
фи, на тях да поскъпва
Гражданската отговорност.
И чак през 2022 година да
започнем много внимател-
но да включваме и наруше-
нията. Така повечето хора
постепенно ще свикнат с
въвеждането на една така-
ва система".

В предаването "12+3"
д-р Милчев уточни, че при
бонус-малус системата
Гражданската отговорност
се формира според това
колко рисков е водачът:
"Един от елементите са не-

говите нарушения. Трябва
да сме по-позитивни, кога-
то се опитваме да внедря-
ваме европейски практи-
ки… Дебатът трябва да е
силно експертен".

Няма смисъл от въвеж-
дането на системата бонус-
малус в България, заяви
Христо Радков от Българс-
ко обединение на шофьори-
те. Той не смята, че бонус-
малус ще бъде възпитате-
лен метод: "Не виждам ни-
какъв смисъл тази система
бонус-малус да се въвежда
в България. Тази система
много отдавна е изпяла пе-

сента си в страните, в кои-
то е въведена. Имам инфор-
мация, че застрахователи-
те в Западна Европа изоб-
що не се съобразяват с
нея".

По думите на Радков ма-
лусът се завишава на база
превишена скорост от во-
дача: "Според Пътна поли-
ция един човек е загинал
през 2018 година заради
превишена скорост. Само
за първите осем месеца на
тази година има издадени
над половин милион елект-
ронни фишове за превише-
на скорост. Това означава,
че ще бъдат издадени над
половин милион малуси. За
да спасим един човешки
живот... Някъде нещо се гу-
би. Нека не обвързваме за-
дължителната застраховка
Гражданска отговорност с
поведението на водача по
пътя". ç

Áàíêè ñå îïðàâäàâàò çà ñêúïèòå òàêñè ñ åâðîäèðåêòèâà
Европейска директива, коя-

то влиза в сила от 15 декемв-
ри, изисква трансграничните
преводи на пари да се таксуват
в размера, който се прилага при
националните преводи. В оцен-
ката на въздействие, изготвена
към новия европейски регла-
мент, е посочено, че съществу-
ва риск банките да направят
опит да компенсират част от за-
губите си, като увеличат раз-
мера на таксите за национални
операции или таксите за обс-
лужване на сметки. Това съоб-
щи пред БНР Десислава Нико-

лова от финансовия сайт "Мо-
ите пари". Предупреждение за
вдигането на таксите може да
се види на интернет страници-
те на част от банките.

Десислава Николова обяс-
ни пред националното радио, че
таксата за презграничен превод
в страна членка от Европейс-
кия съюз, след влизането в си-
ла на тази директива, не тряб-
ва да надвишава 3-5 лв. "Всъщ-
ност, това е размерът на так-
сата в момента за местен пре-
вод, нареден през системата на
БИСЕРА", допълни Николова. Тя

смята, че поскъпването може да
бъде компенсирано с интернет
банкиране.

Банкерът Левон Хампарцу-
мян посочи в ефира, че извър-
шването на трансгранични пре-

води с модерни дигитални сред-
ства е относително евтино. "Съ-
щевременно първоначалната
инвестиция си е там. Да имаме
банковата си сметка в телефо-
на, онлайн, струва пари, това
създава конкуренция и изисква
инвестиция", обясни той. Той до-
бави, че се намираме в период

на много ниски лихви върху на-
шите пари. "Нека не забравя-
ме, че икономиката расте вече
шеста година, това е доста дъ-
лъг период. Ние не можем да
предскажем една криза, пред-
полага се, че ще има обръща-
не на икономическия цикъл",
обясни Хампарцумян. ç



ÌÍÅÍÈÅ 22.11.2019
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

6

За поредна година
представеният от прави-
телството бюджет не е
обвързан с конкретни
приоритети за развитие
на българската икономи-
ка, както и с конкретни
реформи в нейните
отделни сектори. Прави-
телството продължава
сляпо да следва отхвър-
ления след кризата от
2009-2010 г. в ЕС нео-
либерален модел и от-
казва да следва широко
прилагания европейски
опит за активна намеса
на държавата, главно с
пазарни средства, за
ускоряване на растежа и
ограничаване на бедност-
та и социалната поляри-
зация. Не бихме могли
да приемем подхода на
управляващите, че балан-
сирането на бюджета,
т. е. политиката на нулев
бюджетен дефицит и
намаляването на дела на
бюджетните приходи и
разходи в БВП, трябва
да бъде основна цел при
формирането на бюджет-
ната и фискалната поли-
тика. Считаме, че при
стриктно спазване на
Пакта за финансова
стабилност и устойчиво
развитие на ЕС може и
трябва бюджетните
политики да бъдат обвър-
зани и да спомагат за
решаването на краткос-
рочни и дългосрочни
цели на нашето общест-
вено-икономическо
развитие.

За поредна година
БСП предлага алтерна-
тивни бюджетни полити-
ки, които да покажат на
правителството един по-
различен поглед върху
преразпределянето на
публичен ресурс, в ре-
зултат на което България
да постигне по-висок
растеж, като в същото
време една значителна
част от населението
чувствително да усети
подкрепата и грижата на
държавата.

В алтернативния
бюджет на БСП за 2020 г.
основният фокус е върху
дълбоки реформи в три
сектора:
” Публични финанси
” Социален сектор
” Здравеопазване
В сектора на публич-

ните финанси предлагаме
реална фискална децент-
рализация, вследствие на
която  1,1 млрд. лв. ще
останат в полза на
общините. Това ще пос-

Áëèçî 3 ìèëèàðäà ëåâà ðàçäàäå Áîéêî Áîðèñîâ ñàìî ïðåç òàçè ãîäèíà îò ïðîçîðåöà
íà äæèïà. Ñ ïî-ìàëêî îò åäíà òðåòà, èëè ñàìî 830 ìëí. ëâ. ñòðóâà íàøàòà
ïîëèòèêà çà áîðáà ñ äåìîãðàôñêàòà êðèçà è ãîëåìèòå ñîöèàëíè íåðàâåíñòâà
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тигнем, като предложим
смяна на преразпредели-
телния модел. Една пета
от приходите от данъка
върху доходите на физи-
ческите лица ще остава в
общината, в която живеят
и работят данъкоплатци-
те. Също така предлага-
ме и една десета от ДДС
от търговията на дребно,
да остава в общината по
месторегистрация на
търговските обекти.

Освен традиционно
предлаганото от нас
прогресивно подоходно
облагане, което да заме-
ни плоския данък, разши-
ряваме данъчните облек-
чения освен за родители,

но и за младежи. Осво-
бождаваме от данък
върху доходите от труд до
навършване на 26 години
всички млади хора.
Предлагаме и необлагаем
минимум 500 лв. месечно
за всяко дете ненавърши-
ло 18 г. За поредна годи-
на предлагаме диферен-
цирани ставки на ДДС, а
именно: намаляване
ставките на ДДС на
лекарствата на 9%, а на

месото, млякото, яйцата и
хляба на 5%.

По отношение на
доходите предлагаме:
” максимален осигу-

рителен доход -  3900 лв.
” минимална работна

заплата  - 650 лв.
” минимална добавка

за нощен труд - 35% от
надницата за 1 час.

По отношение на
здравеопазването  пред-
лагаме реформа, след
която болниците няма да
бъдат търговски дружест-
ва, парите за здравео-
пазване няма да отиват
само за болнична помощ
и лекарства, но превес
ще има доболничната

помощ, ранната диагнос-
тика, профилактиката и
превенцията на социално
значимите заболявания.

Увеличаването на
максималния осигурите-
лен доход от 3000 на
3900 лв., както и на
минималната работна
заплата ще донесат
допълнително приходи в
държавното обществено
осигуряване и Национал-
ната здравноосигурител-

на каса. В резултат на
това ще можем да преиз-
числим старите пенсии
със средния осигурите-
лен доход за 2016 г., а с
допълнителните средства
в НЗОК да предложим
безплатни лекарства за
домашно лечение на
децата до 14-годишна
възраст.

В алтернативния
бюджет на БСП за 2020 г.
предлагаме цялостна,
завършена политика за
семейството, децата и
младите хора на стой-
ност 890 млн. лв.
” Започваме с увели-

чение на еднократната
помощ за майки студент-
ки от 2880 на 6500 лв.
” Продължаваме с

предоставяне на еднок-
ратна помощ в размер
на 6500 лв. (10 МРЗ) за
всяко второ и трето дете
на осигурени за минимум
24 месеца назад родите-
ли.
” Създаваме по-добри

условия за отглеждането
на деца чрез увеличава-
не размера на майчинст-
вото през втората година
до размера на минимал-
ната работна заплата. От
380 лв. то да стане 650
лв. през 2020 г.

” Безплатни детски
градини за всички деца.
” Ако средствата не

стигат, семейства с ниски
доходи ще получават
помощ от 250 лв. в нача-
лото на учебната година,
освен за I клас и за
учениците от II, III и IV
клас.
” До навършване на

14-годишна възраст
лекарствата за децата
ще са безплатни.

” За целия период от
1. до 12. клас учебниците
ще са безплатни.
” За работещите

родители - необлагаем
минимум от 500 лв.
месечно за всяко дете,
ненавършило 18 г.
” След навършване

на 18 години данъчната
преференция се прехвър-
ля от родителите на
младежите, като навър-
шилите пълнолетие бъл-
гарски граждани  няма
да плащат данък върху
доходите от труд до
навършване на 26 годи-
ни.

В заключение можем
да обобщим:

Близо 3 млрд. лв.
раздаде Борисов само
през тази година от
прозореца на джипа. С
по-малко от една трета,
или само 830 млн. лв.,
струва нашата политика
за борба с демографска-
та криза и големите
социални неравенства.

750 млн. лв. ще струва
въвеждането на диферен-
цирани ставки по ДДС.
Тези пари ще останат за
потребление. Мярката ще
даде конкурентно пре-
димство на хранително-
вкусовата промишленост,
ще даде възможност с
икономията от ДДС на
лекарствата НЗОК да
разшири дела за реин-
бурсиране на лекарства-
та.

Над един млрд. лв. от
данъците върху доходите
на физическите лица и
ДДС от продажби на
дребно ще се върнат в
общините - там, където
живеят и потребяват
тези, които плащат данъ-
ците. Това ще направи
общините по-независими,
ще даде възможност да
бъдат направени по-
големи капиталови разхо-
ди.

Всички тези мерки,
заедно с традиционно
предлаганите от БСП
Фонд за инвестиции в
икономиката и Фонд
Северозапад, прилагайки
"мултипликатора на
Кейнс", ще доведат до
реален икономически
растеж от 4,5%

За това можем да
наречем бюджета на
БСП - бюджет на рефор-
мите, бюджет на расте-
жа, бюджет на надеждата
за семействата, децата и
младите хора.

Пламен МИЛЕВ

Пламен МИЛЕВ



Ñåìåéñòâîòî å íàé-ãîëÿìàòà
öåííîñò çà ïðàâîñëàâíèÿ áúëãàðèí

За съжаление,
днес упова-
нието в Бога
все повече
отстъпва
на други
ценности,
които са
чужди за
българина
и за нашата
вяра

Ñåìåéñòâîòî å íàé-ãîëÿìàòà
öåííîñò çà ïðàâîñëàâíèÿ áúëãàðèí

- Приема се, че на празника Свето
Въведение Богородично цялото семейст-
во трябва да влезе в храма. На кои
християнски добродетели трябва да
отдадем почит на този ден?

- Най-вече на старозаветната, оста-
нала на особена почит и традиция при
българите - семейството. Основна
ценност, която е и в същината на
празника, тъй като става дума за въве-
дението на едно тригодишно момиченце
в Божия дом, в храма на Бога. И тя е
поставена на първото стъпало на три
годинки и за учудване на всички, се
изкачила сама по 15 високи стъпала,
посрещната от Захарий, първосвещеник
в храма по онова време. И така това се
смята като въведение в Божия дом,
което и ние трябва да правим с нашите
деца. Открай време на особена почит е
семейството и всичко, което се случва в
семейството. Когато е била застрашена
вярата или суверенитетът на българи-
на, той е прибягвал до Бога и оттам е
останала тази традиция на този праз-
ник да отива в Божия дом цялото
семейство, да се взима причастие след
съответната подготовка - изповед и
хранителния пост.

- Семейството е мястото, в което
децата ни научават важни знания за
света и развиват заложбите си. Кои са
важните уроци, които са непреходни,
които трябва да научат в семейството?

- Най-вече отношението ни към
Бога. За съжаление, то все повече
отстъпва на други ценности, които са
чужди за българина и за нашата вяра.
Все повече се наблюдава отстъпване от
Бога, все едно той не съществува или
неговите заповеди са остарели, те вече
не се връзват със съвременния морал,
ценностите. Което е учудващо. А именно
отношението към Бога започва в семей-
ството. Каквито и опити да правим
външно да въздействаме на децата, те
копират модела, който са видели в
семейството. И сега с тези неделни
училища или религиозни училища, или
религии в часовете те не биха дали
никакъв плод и никакъв резултат, ако те
не го виждат в семейството си. Ако
мама и тати ги няма в храма, ако няма
иконостас вкъщи, ако не почитат праз-
ниците, ако не ги познават, то и децата
няма да ги знаят. Или дори и да ги
знаят, то ще е само външно. Което в
един момент се оказва, че е дори по-
лошо.

- Виждате ли разлика между идеала
за християнското семейство и съвре-
менното семейство?

- Не би трябвало да има разлика.
Ако говорим за семейството, то произ-
хожда от онзи свещен съюз, който е
благословен от Бога още при създава-
нето на първите човеци. Като им казва:
плодете се, множете се и населявайте
земята. След което ги благославя да
живеят заедно и да отглеждат децата. И
от тук нататък няма разлика. Но тя се
получава при отстъплението от Бога. За
съжаление.

- Казахте, че много неща започват в
семейството? Какво е нужно за едно
здраво семейство?

- Най-вече вяра и упование в Бога и
в ценностите, ако това семейство е
минало през благословията. Защото
напоследък знаем, че се избягва бракът
и оттам и тайнството Венчание в
църквата, с което се лишават от тази
благословия, от тази Божия благодат,
която се излива върху двамата и те
стават едно и свързани в свещен и
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Отец
Василий

Русев,
свещеник

в църквата
"Св. Николай
Чудотворец"

в село Желява

сакрален съюз, което е трудно обясни-
мо, ако човек не го преживее. И това
върви с всички останали изпитания,
които имаме в живота. Било с труднос-
ти, с радости.

- Тогава кои са духовните задълже-
ния на родителите към децата?

- Духовните задължения са именно
това, да ги въведат, както и е и този
празник, да ги въведат в Божия дом, да

ги представят на Бога. Света Богороди-
ца, чието въведението е в този ден, е
била представена и обещана на Бога,
тя е обречена на Бога. Най-важното е,
дори да не можем да им дадем достатъч-
но познания за Бога и отношение, то
да ги въведем, да не им прекъсваме
връзката с Бога по един или друг
начин. Да им дадем и духовната предс-
тава за живота, че животът не е само
материя, не е само физическият свят, а
съществува и духовен. И колкото може
повече да им разкриваме познания и
знание за този духовен свят или да не
късаме връзката им, ако те отнякъде
другаде черпят информация и вяра. Но
най-добре е да бъде в православието и
в християнството.

- За да обобщим, какво трябва да

символизира празникът?
- Трябва да символизира съюз.

Защото същината и произходът на
празника е съюзът, който се е осъщест-
вил между света Богородица, нейните
родители, роднини и близки, и Бога, на
който те я предоставят на тоя празник.
А при нас просто да възстановяваме
съюза помежду си. Ако някой сме
нагрубили, ако с някой сме скъсали по

някакъв начин и най-вече и с Бога, да
си възстановим всички съюзи за добро.
И тези съюзи да бъдат свещени, да
бъдат сакрални, да бъдат изпълнени с
някакъв смисъл, с някаква благодат.

- Денят на християнското семейство
е празник, на който можем да покажем
своята любов към близките си хора и
да покажем колко много значат те за
нас. Какво ще пожелаете на нашите
слушатели?

- Ще им пожелая да възстановят
всички връзки, като започнат от Бога и
после родствените си връзки, приятелс-
ките си връзки. Да бъдат в хармония
помежду си и с всички живи същества.

Интервюто е на радио "Фокус"
(Със съкращения,

заглавието е на ЗЕМЯ)
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Êàêâî ùå íè ïîèñêà
Òðúìï? Êàêâî ùå ìó
äàäå Áîðèñîâ?
� Президентът на САЩ атакува неолибералната доктрина, докато ние принадлежим
към една Европа, която в по-голямата си част защитава статуквото � Опасността
идва от това, че от България ще се изискват нови ангажименти във военната област
по линията на „фронтови държави“ � Решение за нови военни бази не би се приело
от българското общество, това би било обречена кауза

Предстоящата среща на
премиера Бойко Борисов с
президента на САЩ Доналд
Тръмп на 25 ноември 2019
г. предизвиква оправдан ин-
терес, но същевременно не
констатираме изобилие от
коментари и прогнози за ре-
зултатите и последствията от
тях.

От една страна, е вярно,
че като съюзнически страни
ние нямаме значими проб-
леми в двустранните отноше-
ния, но си даваме сметка, че
става дума за среща между
лидер на глобален играч и
министър-председател на
средна европейска и иконо-
мически слаба страна, чието
единствено неосъзнато и не-
използвано предимство е
стратегическото й географс-
ко положение.

Сложността обаче идва от
протичащата трансформация
в международната система, в
която именно сегашният аме-
рикански президент е двига-
телят на един от векторите
на промените.

Макар и съюзници в НА-
ТО, Доналд Тръмп атакува
неолибералната доктрина, до-
като ние принадлежим към
една Европа, която в по-го-
лямата си част защитава ста-
туквото.

Липсата на единство
в ЕС, Брекзит и
някои слабости
в НАТО

допълват картината. Степен-
та на риск за стратегическа-
та стабилност е изключител-
но голяма, особено след на-
ложената тенденция на отказ
от съществуващи доскоро до-
говори и споразумения за га-
рантиране на въоръженията
и безцеремонното нарушава-
не на международното пра-
во, включително от членове
на НАТО, каквато бе трета-
та поредна военна операция
на Турция в Сирия.

Противопоставянето на
Запада с Русия и плановете
за милитаризация на Черно
море безспорно поставят
България като страна от
Балканско-Черноморския ре-
гион в сложна ситуация.

Ето тук вече се разделят
мненията, оценките и препо-
ръките относно целите и
очакванията от посещение-
то на премиера Борисов в
САЩ. Вярно е, че няма прос-
ти отговори на сложни въп-
роси, но нека започнем от
простите и ясни неща.

Няма съмнение, че пред-
стоящата среща е важна. По

нея се работи повече от го-
дина и активната страна бе-
ше българската.

Друг е въпросът защо
Бойко Борисов искаше тол-
кова да се осъществи тази
среща, при това много пре-
ди някои международни съ-
бития, решения по инфрас-
труктурни и енергийни про-
екти и преди изборите в Бъл-
гария, но той не е бил "при-
викан", каквито писания се
срещат в социалните мрежи.

Целта на разговорите и
обхватът на темите бяха по-
сочени пределно ясно от Бе-
лия дом: "да бъдат обсъдени
начини за засилване на об-
щите за двете страни инте-
реси в областта на сигурност-
та, особено за гарантиране
на стабилността на Черно-
морския регион, улесняване
на енергийната диверсифи-
кация и противодействието
на зловредните влияния, зас-
трашаващи суверенитета на
България".

Очевиден е акцентът
върху военната
проблематика,

за това неслучайно в делега-
цията е включен и министъ-
рът на отбраната.

Безспорна е и антируска-

та насоченост на базата на
преекспонирана "заплаха".
На практика обаче при та-
кива срещи на високо рав-
нище винаги се сондират
мнения и по други въпроси,
различни от официално обя-
вените и те едва ли ще ста-
нат обществено достояние.

Обикновено се обменят
мнения и по текущи поли-
тически събития, което озна-
чава, че няма как Тръмп да
не попита Борисов за мне-
нието му относно изявлени-
ята на френския президент
Макрон от последните две
седмици за "мозъчната смърт
на НАТО" и за автономни
европейски отбранителни
способности, както и за по-
литиката на някои съседни
страни, особено за Турция и
Сърбия, по които премиерът
би трябвало да има готов-
ност да отговори.

Но на такива срещи не се
преговаря. Екипите на два-
мата президенти във взаи-
модействие със своите ми-
нистерства и посолства пред-
варително са си изяснили
нещата и целите.

Какво ще "поиска" Тръмп
от България?

Това беше първият въп-
рос, който изплува в публи-
кациите след посочване на

датата на срещата Тръмп-Бо-
рисов.

Отговорът е предопреде-
лен от Стратегията за про-
тиводействие на Русия в Чер-
номорския регион, за която
Пентагонът имаше срок за
изготвяне до 15.10.2019 г., а
преди това и от Стратегията
за Балканите на Американс-
ката агенция за международ-
но развитие (USAID) от юни
2019 г.

Още тогава нямаше съм-
нение, че от България, Ру-
мъния и други страни ще се
изискват нови ангажименти
преди всичко във военната
област. Това не е изненадва-
що предвид и на тенденции-
те към увеличено военно при-
съствие на Балканите и на
Североизточния фланг на
НАТО по цялата линия на т.
нар. от бившия помощник
държавен секретар госпожа
Нюланд пояс от "фронтови
държави", в който по амери-
канско виждане нашата стра-
на е най-слабият член.

Македония още не беше
поканена в НАТО, когато се
появи проектът за използва-
не на полигона в Криволак
за разполагане на бойни дро-
нове, които и през българс-

На стр. 17
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Флоренция се смята за
люлка на Западноевропей-
ския ренесанс. Градът е
управляван дълги години
от фамилията Медичи,
олигархическо семейство,
чиито представители между
12. и 17. век нееднократно
са управлявали града. От
семейството на Медичите
има трима римски папи,
както и няколко членове
на кралското семейство на
Франция - Катерина и
Мария Медичи, са крали-
ци на Франция през 16.-
17. век.

Фамилията произлиза
от област, намираща се на
около 30 км северно от
Флоренция. През 12. век
Медичите се преселват в
града, а през 13. век вече
участват в неговия поли-
тически и икономически
живот. Произходът на
фамилното име не е
известен, но според една
от версиите родоначалник
на клана е бил лекар в

Пребогатият часос-
лов на херцог Дьо Бе-
ри, илюстрован изящно.
Той е ръкопис, съдър-
жащ молитви за изри-
чане от вярващите ми-
ряни във всеки един от
каноничните часове на
деня. Изработката е въз-
ложена от Жан, херцог
на Бери, около 1410 г.
Така се ражда най-важ-
ният илюстрован ръко-
пис на 15. век, наричан
още "кралят на илюст-
рованите ръкописи".
Състои се от 206 листа
(412 страници) с размер
29x21 см, 131 от които
са с големи миниатюри.
Много други листа са с
гранични украси или с
украсени начални букви,
които въпреки малкия си размер са връхна точка на
готическото изкуство. Около триста главни букви са
украсени. Върху книгата се работи за период над един
век, най-вече от братята Лимбург, Бартелеми ван Ейк
и Жан Колом. Книгата днес е ръкопис 65 в музея Кон-
де на  Франция.

Ръкописът е илюстрован между 1412 и 1416 г. от
братята Лимбург за техния покровител. Писането,
илюстрираните главни букви, граничните украси и
позлатяването най-вероятно са изпълнени от други
специалисти, които са неизвестни. Братята Лимбург
оставят книгата недовършена и неподвързана. След
смъртта им и тази на херцог Дьо Бери през 1416 г.
творбата преминава в ръцете на братовчеда на хер-
цога Рене д'Анжу.

По негова заповед върху книгата работи Майстор
на сенките, който най-вероятно е Бартелеми д'Ейк
през 40-те години на 15. век. Четиридесет години по-
късно, Карл I, херцог Савойски възлага на Жан Ко-
лом да довърши картините между 1485 и 1489 г.
Картините на Колом и на Майстора на сенките са
лесно различими от тези на братята Лимбург.

В българската история
има множество оригинални
илюстровани ръкописи. Ма-
кар и да не са запазени ори-
гинални старобългарски ръ-
кописи от преди 8 - 10 век,

двора на Карл Велики.
Първият споменат е
Бонаджунта Медичи, който
влиза в състава на градс-
кия съвет (Синьорията)
(1216 г.).

От списъците на
данъкоплатците през 1343
г. се вижда, че там при-
състват 32 глави на
семейства, което означа-
ва, че фамилията Медичи
вече се е превърнала в
голям клан. Те имат
немалки владения в града
и селата и участват в
банковите дела и търгови-
ята. В периода 1300-1330
г. имат собствена банкова
кантора, а в периода
1291-1341 г. 28 пъти са
избирани в градската
управа, но предимно на
незначителни постове.
Чрез бракове те се сродя-
ват с влиятелните фами-
лии на Флоренция -
Кавалканти и Донати.

Родът на Медичите
превръща Флоренция в

Образа на княз Борис I
пазят ръкописите
за тях се съди по копия, пра-
вени в Киевска Рус. Напри-
мер в руския препис на "Учи-
телно евангелие" от Конс-
тантин Преславски, напра-
вен през 12. век, е съхране-
но изображение на княз Бо-
рис I. Под влияние на укра-
сата, възприета във визан-
тийските ръкописи, през 13.-
14. век в славянските книги
се налагат заставки и кон-
цовки. Появяват се илюст-
ративни цикли в царските
кодекси - като Томичовия
псалтир около 1360 г., Лон-
донското евангелие от 1356
г., Манасиевата летопис от
1344-1345 г., Мюнхенския
сръбски псалтир от края на
14. век, Киевския псалтир от
1397 г.

Най-важният илюстрован
ръкопис на 15. век

Анджелина Джоли каза, че иска
да напусне Америка
Династията Медичи стават
владетели на Флоренция

Софийският песнивец,
известен също и като Кук-
ленски псалтир или Софий-
ски псалтир, е среднобъл-
гарски ръкопис, създаден
през 1337 година по поръч-
ка на цар Иван Алексан-
дър. Намерен в Кукленския
манастир през 1889 г. и
предаден в Българското кни-
жовно дружество, днес Бъл-
гарска академия на науки-
те, той се пази в библиоте-
ката й под № 2. Неговите
317 пергаментни листа с
размер 225 х 165 мм съ-
държат Псалмите, деветте
библейски песни, Символа
на вярата и Господнята мо-

Първата буква се украся-
ва и оцветява в червен, син
или зелен цвят или се из-
писва със злато.

Първите илюстрирани
ръкописи са създадени от
келтски монаси през средни-
те векове. Книгите от края
на първото хилядолетие от
нашата ера на британските
острови се смятат за един
от най-ярките паметници в
общото културно наследство
на келтите. Сред най-ярките
примери са няколко Еван-
гелия - Келтска книга, Лин-
дисфарнските евангелия и
Евангелие от Дароу. Ванс-
кото четвероевангелие е
илюстрован ръкопис от 12.-
13. век, написан на грузин-
ски.

Софийският песнивец - създаден
по поръчка на цар Иван Александър

литва "Отче наш", придру-
жени от тълкувания. Същи-
те тълкувания към Псалми-
те се намират и в Болонс-
кия и Погодинския псал-
тир.

Средата на Псалтира е
отбелязана с цветна застав-
ка, в която е поместен об-
раз на "Христос по-стар от
дните". Над нея е изписано
името на цар Иван Алексан-
дър, комуто е посветена съ-
що обширна похвала в края
на книгата (лист 311а-312б).
Два отделени от ръкописа
листа се намират в Москва,
в Държавния исторически
музей.

Сражения при Троя, миниа-
тюра от Манасиевата

летопис,14 век

един от световните култур-
ни центрове на Ренесанса.
Там са създадени голям
брой произведения на
изкуството. Те покровител-
стват художници и архи-

текти - щедри меценати и
разточителни консуматори
на изкуството. Галерията
„Уфици“, съдържаща
огромен брой шедьоври, е
била собственост на

династията. През 18. век
последната представителка
на рода Ана Мария Луиза
Медичи подарява тези
богатства на град Флорен-
ция.
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На 6 ноември 1907
година умира Европеецът
Константин Величков.
Историята ще го запомни
като човекът, осъден на
смърт от турците след
Априлското въстание,
който бива спасен от
европейската комисия.
След това продължава да
помага на освободителното
дело, превеждайки на
руснаците по време на
Освободителната война.
Политическата и литера-
турна дейност, която разви-
ва след Освобождението
пък завършват образа му
на изтъкнат деец.

Роден през 1855 година
в Татар Пазарджик , Конс-
тантин Величков произ-
хожда от занаятчийско
семейство. Баща му Велич-
ко Петков-Кюркчията е бил
един от видните градски
първенци и това му позво-
лява да осигури добро
образование на сина си,
който след като завършва
местното класно училище,
учи във френския лицей
"Галатасарай" в Цариград.

След завършването си
Величков се завръща в
родния град, където започ-
ва да преподава български
и френски език. Младият
Константин не остава
безучастен и към револю-
ционните настроения в
цяла България. Той член
на местния революционен
комитет и участва в подго-
товката на Априлското
въстание, по време на
което бива заловен от
турците и осъден на смърт.
Спасен е единствено
благодарение на намесата
на европейската комисия,
разследваща насилието при
потушаване на въстанието.

Залавянето му от турци-
те не го отказва от намере-
нието му да помогне на
поробеното си отечество.
По време на Руско-турската
война той работи като
преводач на руснаците.

След войната се завръ-
ща в родния град, където
става председател на
Окръжния администрати-
вен съд, а през следващите
години успява и активно
да се намеси в политичес-
кия живот на Източна
Румелия, ставайки народен
представител в Областното
събрание. Междувременно
решава да поднови образо-
ванието си и заминава за
Париж, където започва да
учи право, но не успява да
се дипломира. Завръщайки
се в България става член
на Българското книжовно
дружество (днес БАН) и

Константин Величков - човекът,
осъден на смърт от турците след
Априлското въстание

участва в Съединението.
След 1885 година

Константин Величков
влиза във втория кабинет
на Константин Стоилов и
става министър на общест-
вените сгради, пътищата и
съобщенията. По време на
третия мандат на Стоило-
вото управление, Величков
отново заема важни длъж-
ности - министър на
търговията и земеделието,
както и на народното
просвещение.

Освен с политическата
си кариера, Константин
Величков остава следа в
българската история и с
културната си дейност.

Пише драми, повести,

ност, публикувайки на
български език произведе-
ния на Шекспир, Молиер,
Данте, Хайне, Пушкин,
Лермонтово, Некрасов.

Едва 17-годишен започ-
ва с преводите и споделя,
че през цялото време,
докато ги е правел, е бил
воден единствено от жела-
нието да разшири кръгозо-
ра на българския читател.
Поезията му е възрожденс-
ки ентусиазирана и в
същото време целяща да
издигне културното равни-
ще на сънародниците си.

Константин Величков
през целия си съзнателен
живот е воден единствено и
само от желанието си да
помогне на България, което
се доказва най-добре от
действията му. Умира на 16
ноември 1907 година във
френския град Гренобъл.

През 1909 година
тленните му останки са
пренесени в София, където
е и погребан. Псевдоними-
те под които пише са:
Джовани Белтрафио, Един
българин от Южна Бълга-

разкази, статии и стихове.
Заедно с Иван Вазов
изработват двутомната
"Българска христоматия".
По негова инициатива се
открива и Държавното
рисувално училище в
София.

Творчеството на Конс-
тантин Величков е създава-
но в редките затишия
между отговорни полити-
чески ангажименти, които
е поемал, поради което то
не е обемисто. Много от
книгите му са отпечатани
след смъртта на автора.

Владеещ френски,
италиански и руски език,
Величков развива плодот-
ворна преводаческа дей-

рия, А. Коса, П. Минев, А.
И., А. М., В. П., К. В., С.,
С. К.

Писател и ерудит той на
17-години превежда заедно
с Г. Николов драмата на В.
Юго "Лукреция Борджия".
В негов превод излиза
Пушкиновата драма "Ру-
салка". Драмата на К.
Величков "Невянка и
Светослав" е поставена на
сцена през 1872. Първото
си стихотворение публику-
ва през 1874 в сп. "Чита-
лище". Величков изнася
публични сказки в родния
си град, урежда театрални
представления, в които е и
актьор. Той е един от ра-
детелите и организаторите
на гимнастическите дружес-
тва, избран е за член на
техния Върховен комитет
със седалище в Пловдив
през 1879 г. По същото
време става и главен
редактор на в. "Народний
глас". В Пловдив Величков
развива усилена литератур-
на дейност: пише драми,
повести и разкази, статии,
стихове.

Европеецът Константин Величков

Иван Вазов

Спомен от Държавно рисувално училище в София
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Винарският бранш
отчита ръст на туристите,
които посещават винарски-
те изби в страната. Това
беше отчетено на конферен-
ция за винения туризъм,
която бе част от програмата
на 11-ото издание на
Дефилето на младото вино
2019 година, което се
проведе в Стария Пловдив.

По последни данни,
цитирани от Съвета по
туризъм, организатор на
фестивала, на територията
на страната работят над 250
винарските изби, разполо-
жени в различни красиви
местности с богато култур-
но-историческо наследство.

Според производителите
на вина последователите на
винения туризъм нарастват,
тъй като българските вина,
особено тези от местни
сортове, са с изключителни
качества и се предпочитат
от любителите на Диониси-
евата напитка.

Най-атрактивни са
дегустациите на вино във
винарски изби, където се
предлагат и други продукти
от грозде, характерни и
уникални за определената
дестинация и където може
да се наблюдава техноло-
гичният процес на произ-
водството на вино.

Винарските изби привличат туристи

Маите използвали кака-
овите зърна като пари. Цен-
ността на товарите по оно-
ва време се изразявала в ко-
личеството какаови зърна,
които можели да получат за
тях. Робът струвал 100 зър-
на, а за пуйка искали 20
зърна. Съществували и из-
мамници, които изготвяли
фалшиви зърна от оцветена
глина. Шоколадът може да
се съхранява вечно.

Парченце шоколад на ад-
мирал Ричард Берд, намере-
но около Южния полюс, се
е съхранило чудесно. Толко-
ва добре, че независимо от
изминалите 60 години той е
годен за консумация.

Учените от университета
в Копенхаген открили, че
употребата на тъмен шоко-
лад предизвиква чувство на
ситост и помага за пони-

Шоколадът е храна на боговете
жаването на потреблението
на сладки, солени и мазни
храни. Благодарение на шо-
колада обаче е много по-лес-
но да се придържате към
здравословното хранене и да
свалите излишните килог-
рами.

В Европа напитката от
какао е известна от 1520 г.
благодарение на конкистадо-
ра Ернан Кортес. В Европа
пиели в началото на XVII
век горещ шоколад. Съвре-
менният период от история-
та на тази сладост започва с
холандеца Конрад ван Гутен
през 1828 г., който измисля
способ за добиване на кака-
ово масло от зърната. Това
помага да се прави твърд шо-
колад, който измества мека-
та маса. Така блокчето шоко-
лад заема място в Европа
през 1842 г. в Бристол.

У нас са обособени
няколко дестинации, които
се свързват с определени
сортове вина. Сред тях са
Долината на Места, която е
характерна с "Рубин" от
Неврокопско, Източна
Тракия с "Памид", Розовата
долина с "Карловски Мис-
кет", Старите столици с
"Осмарски пелин", Западна
Тракия с "Мавруд" от Асе-
новград, Златия с "Гъмза",
Долината на Струма с
"Мелник 55", а дестинация-
та Мизия с "Каберне Сови-
ньон", като се отглеждат
също "Сира", "Гъмза" и
"Мерло". Един от най-
посещаваните региони, в
които се развива винен
туризъм, е Тракийският. От
началото на годината
Пловдивска област са посе-
тили 529 хиляди български
и чуждестранни гости,
които са регистрирани в
хотели с 10 и повече места.

Лидер в развитието на
винения туризъм е Италия,
където той се заражда през
1993 година."45 милиона
хектолитра вино са произ-
ведени през миналата
година на Апенините,
където лозята се простират
върху 8 милиона декара",
посочи заместник-ректорът
на Университета по храни-

телни технологии - Плов-
див проф. Йорданка Алек-
сиева, която е и заместник-
председател на Съвета по
туризъм в Пловдив. Тя
уточни, че Италия е на
първо място сред европейс-
ките производители на
вино с обособени 20 вине-
ни района.

Започналият преди 26
години винен туризъм на
Апенините вече формира
2,5 милиарда евро годишен
оборот, сочи статистиката.
Проф. Алексиева уточни, че
оттогава 73 на сто от
общините там организират
един или повече проекти за

популяризиране или подоб-
ряване на туристическото
предлагане на вино, а
повече от 430 от тях не
прилагат туристически
данък.

86 % от посетителите на
италиански изби са винени
ентусиасти, които пътуват
до 200 км от дома си.
Половината от тях ги
осъществяват през почивни-
те дни, а 14 на сто прено-
щуват в района, където се
произвежда виното. Винени-
те туристи генерират близо
27 на сто от продажбите на
вино в Италия.

"У нас отглеждаме 350

признати местни сорта,
като 30 от тях са позицио-
нирани в Сицилия. Всяка
година произвеждаме 6
милиона хектолитра вина.
Терените, на които са
отглеждани нашите лозя, са
вулканични, глинести и
варовикови и носят уникал-
ните качества на нашите
вина", посочи президентът
на "Бългериън Феър
сървис" Джузепе Акардо,
който повече от 15 години
организира зоната "Вкусове
от Италия" в рамките на
международната специали-
зирана изложба "Винария"
- Пловдив.
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На сватбата на габ-
ровец.

След часове танци,
младоженецът хванал
микрофона:

- Скъпи гости, оглад-
няхте ли?

- Даааааа!
- Ами защо не се при-

бирате да обядвате?

  

- Ало, полицията ли е,
отвлякоха ме извънзем-
ни!

- Вие да не сте пиян?
- Просто съвпадение!

  

Елегантна английска
дама влиза в оръжеен
магазин и иска да й
препоръчат хубав пис-
толет.

- За защита ли ви е
нужен, госпожо? - пита
продавачът.

Дамата, ледено:
- Не, разбира се! За

защита ще си наема ад-
вокат!

  

При доктора:
- Миришете на ра-

кия!?
- Слагам си на бол-

ния зъб!
- Отдавна ли ви бо-

ли?
- От дете!

  

- Скъпа, ако някой
ден се разоря, ти ще
продължиш ли да ме
обичаш?

- Разбира се. Но
страшно много ще ми
липсваш...

  

- Кое е най-ужасното
нещо, което сте напра-
вили за пари?

- Ходя на работа!

  

- Сър, намерих жена
ви.

- Какво каза?
- Нищо.
- Не е тя!

  

Преди време един ми
пише:

- Спах с жена ти - 1:0
за мен!

Нищо не му върнах,
докато не му писах:

- 1:1 - вече сме квит!
Оня подпали и ми пи-

ше:
- Абе, как може да

приемаш нещата буквал-
но?! Пошегувах се, за да
те подразня!

Отговорих му:
- Така ли?! Извинявай

- тогава 1:0 за мен...

  

Жена излиза от каби-
нета на лекаря и казва
на мъжа си:

- Скъпи, това, дето го
мислехме за оргазъм, се
оказа астма...

Анекдоти

  

- Жена ми ми даде
лекарство, което убива
желанието за пиене.

- И какво стана?
- Ми ще пия без же-

лание...

  

Говорят си две блон-
динки:

- Знаеш ли, муци, Гин-
чето, дето бяхме в един
клас с нея, замина да
живее в Щатите. Не е за
вярване - тръгна от ту-
ка с едни скъсани бики-
ни, а сега има милиони...!

- Че защо са й на Гин-
чето милиони скъсани
бикини?

  

- Колко души работят
в твоята фирма?

- Един от пет.

  

Патица влиза в сме-
сен магазин, отива на
щанда и пита:

- Имате ли фъстъци?
- Не! - отвръща про-

давачът.
На другия ден патица-

та пак идва.
- Имате ли фъстъци?
- Не! - твърдо отвръ-

ща продавачът. На тре-
тия ден патицата отново
идва.

- Имате ли фъстъци?
- Не! - изкрещява

продавачът.
- Нали ти казах, че ня-

маме! Ако утре пак дой-
деш и поискаш фъстъ-
ци, ще закова краката
ти за пода.

На другия ден пати-
цата пак идва.

- Имате ли пирони?
- Не! - отвръща про-

давачът.
- Чудесно. А фъстъци?

  

Три блондинки си го-
ворят:

- Гледах времето и ут-
ре го дават да вали мно-
го сняг.

Втората казала:
- И аз го гледах, ама

казаха, че ще е 40° C.
Третата слушала, слу-

шала и накрая рекла:
- Малиии, как ще

чистим тоз сняг на таз
жега!

  

- Приятел само си
представи, 2050 г. в Бъл-
гария няма корупция!

- И корупцията ли са
съсипали бе, е, няма та-
кава държава!

  

Купих един шаран,
набутах му златно син-
джирче в устата и го да-
дох на жената да го сгот-
ви. От тогава сама ме
гони да ходя на риба.

  

Между приятели:
- Спах с жена ти!
- Аз пък с твоята око

не затворих...

  

- Мамо, ще си имаме
коте!

- Откъде знаеш?
- Татко го покани да

дойде, когато ти си нощ-
на смяна.

  

- Някой, знае ли как
се превежда Малкият
принц на турски?

- Султан пишлеме!

  

Във връзка със соци-
алната реформа от ГЕРБ
съобщиха, че намалят
бременността от 9 на 5
месеца...

  

Катастрофа в Англия.
Роувър удря българско
БМВ Х5... От БМВ-то из-
качат две мутри, вадят
водача на другата кола,
който също се оказва
Българин и започват да
го бият...

Той крещи:
- Момчета спрете! В

Англия сме!
Без да му обръщат

внимание, продължават
да го бият.

Мъжът пак извикал:
- Момчетаааа, в Анг-

лия сме бееее!
- Дреме ни, че сме в

Англия!
И продължават да го

налагат.

Тогава със сетни си-
ли човекът промълвил:

- В Англия сме бе, иди-
отииии, шофьорът е от
другата страна...

  

Известна авиокомпа-
ния търси да назначи пи-
лот. За мястото претен-
дират немец, англичанин
и българин.

Директорът на компа-
нията пита немеца:

- Отдавна ли летите?
- Три години.
- И колко искате да

получавате?
- Три хиляди. Хиляда

за мен, хиляда за жена-
та, хиляда за застрахов-
ката.

След това пита англи-
чанина:

- Отдавна ли летите?
- Шест години.
- И колко искате да

получавате?
- Шест хиляди. Две за

мен, две за жената и две
за застраховката.

Пита и българина:
- А вие отдавна ли ле-

тите?
- Да пази Господ, не

мога да летя, пък и имам
страх от високо. А искам
да получавам девет хи-
ляди.

- ?!
- Ами: три за мен, три

за вас…
Директорът на авио-

компанията съвсем из-
перква:

- Стоп, а кой ще лети?
- Как кой - немецът,

той нали се съгласи за
три хиляди?!

  

- Жена, отивам да из-
хвърля боклука и после
до магазина. Искаш ли
да ти взема нещо?

- От магазина ли?
- Бе, ако кажеш, мо-

же и от боклука...

  

Реклама в сайта за
запознанства:

- Търся единствения,
нежен, любящ, способен
да споделя мъчнотиите и
трудностите в живота.
Мъчнотиите и трудности-
те са гарантирани.

  

- Много дрънкат са-
мо монетите.

- А банкнотите?
- Те шепнат!

  

Около бюджета на
ГЕРБ се очертава нова
секта - "Болните бълга-
ри от втория ден".

  

- Тя е като облачност.
- Намръщена?
- Не, ниска и слоеста!

  

- Защо не се бръс-
неш?

- Нямам си гадже. Ня-
ма за кого да се бръс-
на.

- Ами за себе си го
направи.

- За мен си купувам
бира.
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"Rapala" е знаково име в
рибарския свят. Едва ли има
спинингист, който да не е
вкарал в арсенала си изде-
лия на тази фирма. Твърди
се - вероятно с право, че
Rapala е най-големият про-
изводител на воблери в све-
та. За любознателните: пър-
вият воблер е създаден от ос-
нователя на фирмата Лаури
Рапала през 1936 година. А
за да завоюва и запази ре-
номето си през годините,
фирмата разчита на някол-
ко основни принципи: ръч-
на изработка; индивидуално
тестване на всеки модел в
басейн; използване на пър-
вокласни материали и най-
вече на истинско балсово
дърво; съвременни производ-
ствени методи и технологии.

Ето петте най-важни пре-
поръки на Rapala за правил-
ните действия, когато сте из-
брали да използвате вобле-
рите с тази марка.
� За риболов с воблер из-

бирайте възможно по-леки
такъми и връзвайте влакно-
то непосредствено за носо-
вата халка на примамката.
Ако се налага да използвате
повод с вирбел или карабин-
ка, монтирайте най-фините
и качествени продукти. Тряб-
ва да имате предвид, че все-

Съветите на Rapala за работа с воблери

Те са от разред "насеко-
ми". У нас се срещат приб-
лизително 30 вида, а по све-
та са над 5000 вида. Ларви-
те им живеят и се развиват
в сравнително чисти пото-
ци и реки. Достигат на дъл-
жина 2-3 сантиметра, а на
широчина са по 4-5 мили-
метра. В зависимост от ме-
теорологичните условия око-
ло август ларвите се прев-
ръщат във възрастно насе-
комо (имаго). Възрастните
насекоми приличат на голе-
ми молци, но имат по-дъл-
ги антенки. И ларвите, и на-
секомите, се използват за
стръв и то доста успешна.
Но все пак в рибарските сре-
ди ларвите са по-предпочи-

Çíàåòå ëè, ÷å... Има морски лястовици
с черноморско жителство

ки воблер е балансиран та-
ка, че със своята игра мак-
симално да прилича на при-
родния си прототип. Дори
незначително нарушение на
това равновесие носи извес-
тен фалш в неговите движе-
ния при водене. Наистина
понякога възникват нестан-
дартни ситуации - например,
при използване на едрогаба-
ритни воблери на голяма
дълбочина. Но даже и тога-
ва можете да се стремите точ-
но да съчетаете всички ком-
поненти на риболовната ли-
ния и да търсите правдиво-
подобност в движението на
примамката.
� Ако се наложат допъл-

нителни утежнявания, те
трябва да се монтират гра-
мотно. За да се изключат на-
рушенията в оригиналната
игра на воблера, поставете
утежнението на повода или
на основното влакно така,
че да се намира на макси-

мално възможно разстояние
от воблера. Препоръчител-
но е малката тежест да се
монтира на около 15 см от
воблера (но не по-близо).
Голямата тежест би трябва-
ло да е поне на 45-50 сан-
тиметра от него. Сравнител-
но голямото разстояние се
изисква, защото близо раз-
положената тежест "сковава"
примамката и възпрепятст-
ва свободното и естествено-
то й движение.
� Когато започвате ра-

бота с неизползван дотога-
ва воблер, намерете подхо-
дящо място и го тествайте.
Това ще ви позволи да из-
берете подходящата скорост
на движение и да прецените
как се отразяват върху иг-
рата на воблера избраните
от вас допълнителни елемен-
ти на стъкмяването. Да пред-
положим, че монтажът е пра-
вилен. Остава да се уточни
още един фактор - скоростта

на водене. При проверовъч-
ния танц ще установите, че
в целия диапазон от скорос-
ти има една, при която воб-
лерът изглежда досущ като
суетяща се сред пасаж мал-
ка рибка. Това е "вашата"
скорост на движение. С нат-
рупването на опит ще мо-
жете по собствено желание
да променяте бързината на
водене, приспособявайки се
към характеристиките на от-
делните видове хищни риби
при различни условия.

Ще установите също та-
ка, че при равнища под или
над оптималната скорост на
движение играта на вобле-
ра съответно става по-мал-
ко естествена. Същите изис-
квания се поставят и при т.
нар. "тролинг" (влачене от
лодка) макар че той е по-
слабо разпространен начин
на риболов. Помнете: всеки
воблер си има индивидуал-
ни особености и изпълнява
своята специфична работа,
за която е създаден.
� Воблерът изисква

грижливо и внимателно от-
ношение. Балсовата дървеси-
на, от която е направен, е
много мека, лесно се нара-
нява при неграмотно бора-
вене и не може да бъде заме-
нена от друг материал. Тък-

мо балсовата дървесина при-
тежава нужната плаваемост,
благодарение на която пове-
дението на примамката на-
пълно имитира държанието
на истинските дребни рибки.
Затова приучете се да не ва-
дите директно закачената ри-
ба, висяща на куките на воб-
лера, а я хващайте с ръка,
за да не виси свободно. А
още по-добре ще е, да изпол-
звате кепче за ваденето й. Бъ-
дете предпазливи и когато ос-
вобождавате рибата от само-
то кепче, защото нейните
перки може да са се оплели
в мрежичката и при нервни
действия воблерът отново
може да бъде наранен.

Не транспортирайте воб-
лера така, както е монтиран
на въдицата. В края на из-
лета го приберете в кутията
с принадлежности така, че
да бъде в самостоятелно от-
деление и да не контактува
с другите принадлежности от
риболовния арсенал.
� Малко неочаквано за

мнозина е последното изис-
кване на Rapala, което гла-
си следното: при монтажа не
използвайте какви да е въз-
ли. Потърсете в литература-
та и усвоете онези възли, ко-
ито няма да попречат на ес-
тествената игра на воблера.

тани. Ще ги познаем по "къ-
щичката" им, изградена ка-
то тръбичка от различни ма-
териали (листенца, клонки,
песъчинки). Трябва да се
вгледаме внимателно, за да
забележим ларвите, които
пълзят бавно по дъното, пре-
насяйки нанякъде къщички-
те си. Те лесно се вадят от
укритията им - маха се пред-
ната част на къщичката и
тялото на ларвата внимател-
но се измъква от нея. Мо-
жем да ги намерим и прик-
репени под речните камъни.
Достатъчно е да извадим
един камък от някой бързей,
да го обърнем и да изчака-
ме няколко минути. Усетили
липсата на течаща вода,

ларвите изпълзяват на за-
ден ход и лесно се събират.
Цветът им може да е кафе-
никав, кехлибареножълт, но
се срещат и сивобелезника-
ви ларви. Нека не забравя-
ме все пак, че в България
се срещат около 30 вида ру-
чейници. Разпространени са
в горните и средните тече-
ния на реките, но да повто-
рим - на сравнително чис-
тите реки. Това е ареалът на

Всъщност това е ця-
ло семейство риби, ко-
ито се срещат най-ве-
че в тропическите и
умерено топлите зони
на океаните. Но три
вида от това семейст-
вото се срещат и в Чер-
но море (по нашето
крайбрежие има само
един от тях).

На тегло морската
лястовица може да дос-
тигне 5 килограма. Но
това са по-скоро лите-
ратурни примери. Таки-
ва екземпляри почти не
се срещат, а по нашето
крайбрежие рибите са
със значително по-
скромни габарити.

Морската лястовица
е изключително краси-
ва риба, с преливащи се
цветове по тялото и пер-

чита чисти пясъчни
участъци с дълбочина
до 50 метра. Размно-
жава се през летните
месеци (юли-август).
Храни се с дребни жи-
ви организми (ракооб-
разни, мекотели, мал-
ки рибки). Пръстено-
видните израстъци под
главата й помагат да
рови из пясъчното дъ-
но и така да намира
храната си.

Увлечена в подобни
занимания, тя остава
дълго време неподвиж-
на и прилепена към дъ-
ното, което позволява
да бъде доближена, без
да се плаши. Това я
прави привлекателен
обект за подводните
риболовци. На въдица
се лови инцидентно, ус-
поредно с улова на по-
популярните морски
риби.

Още нещо за ручейниците голям брой от нашите видо-
ве риби (пъстърва, мряна,
речен кефал, скобар, уклей,
бабушка, червеноперка...). За
тях ларвите на ручейниците
са естествена и леснодостъп-
на храна. Затова, ако ги
поднесем като стръв, тя оби-
чайно се оказва успешна, за-
щото не предизвиква подоз-
рение у рибите. За отбеляз-
ване е, че освен изброените
по-горе "мирни" видове ри-
би, от ларвите на ручейни-
ците се интересуват и типич-
но хищни риби като распер
и костур.

Такива са нашите метео-
рологични условия, че оби-
чайно въдичарите обръщат
внимание на ларвите на ру-
чейниците около септември-
октомври-ноември. Тогава те
са достатъчно израсли и на-

низани под формата на
"гроздче" (подобно на бели-
те черви) върху тънка и ост-
ра кука, често гарантират
впечатляващ въдичарски ус-
пех.

Не са особено трайни ка-
то стръв. Ако имате възмож-
ност, събирайте ги на мяс-
тото на риболов. Съхране-
ни в подходящо съдче, без
вода в него, те ще ви оси-
гурят запас за 2-3 часа. След
това започват да губят ка-
чествата си. Донякъде - но
не и безкрайно, ларвите мо-
гат да се съхранят в хла-
дилник. Примерно в кофич-
ка от кисело мляко, при тем-
пература около 3-4 градуса.
В съдчето се държат без во-
да, но периодично трябва да
се промиват с дехлорирана
вода.

В чаша и
половина по-
солена вода,
заедно с 1/2
връзка магда-
ноз и 2 супе-
ни лъжици
олио, се сва-
ряват 600 г
филе от бяла
риба. Когато
то е готово, се изважда в чиния и се държи на
топло, докато приготвяме соса. За него се раз-
биват 4 жълтъка с една препълнена супена лъ-
жици краве масло. Добавя се малко лимонтузу,
посолява се на вкус. Сместа се слага в тенджера
на съвсем слаб огън и се бърка непрекъснато,
докато се сгъсти. Разрежда се до желаната гъс-
тота с бульона, в който е вряла рибата. Сосът се
излива върху все още топлото рибено филе. Яс-
тието се украсява с резенчета кисели краставич-
ки и кръгчета от твърдо сварени яйца.

ките й. Забележително-
то за нея е, че коремни-
те перки са разположе-
ни върху гърдите и на-
подобяват крила (веро-
ятно от този факт се
ражда името й). Двете

гръбни перки почти не
се допират, а в основи-
те им има поредица кос-
тни пластинки.

Морската лястовица
е топлолюбива край-
брежна риба. Предпо-

Êóëèíàðèÿ

Бяла риба с фин сос
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Марсел Пруст платил от
джоба си „По следите на
изгубеното време“

Романът излязъл единс-
твено благодарение на
волята му. Великата книга
се появява във френските
книжарници на 14 ноември
преди 106 години. Следват
още шест части, макар че
писателят доживява да
види излезли едва четири
от книгите.

Пруст си създава в
Париж слава на ексцент-
ричен сноб, което се
оказва лоша реклама за
кариерата му като писател.
Издателите отхвърлят
"Една любов на Суан" -
първата част от модернис-
тичния му многотомник, с
който в крайна сметка ще
остане в литературата.

Работа по книгата
започва през 1909 г. Той
почти не напуска своя дом,
като пише в продължение
на години. Затова и разо-
чарованието е голямо,
когато започват да валят
откази от издателите.
Тогава Марсел Пруст
решил да финансира
начинанието от собствения
си джоб. Смята се, че за

целта използва част от
наследството, което получа-
ва от майка си.

"Бе пожелал да даде
време на мисълта си да
дотича, да разпознае тъй
дълго лелеяната мечта и да
присъства на сбъдването й,
като роднина, която викаме
да сподели успеха на

многообичано от нея дете"
("Една любов на Суан").

Втората книга от
поредицата обаче обръща
нещата на 180 градуса.
"Запленен от момичета в
цвят" излиза през 1918-а,
а година по-късно писате-
лят получава наградата
"Гонкур" за нея. Това води
до скандал в литературни-
те среди, тъй като очаква-
нията са да бъде отличена
книга, разказваща за
току-що приключилата
война.

В наши дни "По следите
на изгубеното време" се
смята за едно от основопо-
лагащите произведения
във френската и световна-
та литература. Характерна
за многотомника е сложна-
та структура на писанието,
съпроводено от много
отклонения и смесване на
времеви линии.

Творбата на практика
остава недовършена, тъй
като писателят си отива
след болест от света ни на
51 години. Последните три
части са публикувани във

вида, в който са оставени
от Пруст.

Видният френски писа-
тел, белетрист и есеист на
девет години получава
първите сериозни пристъ-
пи на астма и оттогава го
смятат за болнаво дете. Той
прекарва дълго време в
Илие, като спомените му

Марсел Пруст

Прототип на барон
Дьо Шарлю

от "По следите на изгубеното
време"

Ако ви се струва, че
в детските й книги има
и малко тъга, наисти-
на е така! Животът сла-
га отпечатък по своя
странен начин и вър-
ху дните на известна-
та писателка. Едва на
18, тя забременява от
свой колега, който оба-
че е женен, при това
със седем деца. Астрид
Анна ражда в Копен-
хаген, но поради лип-
са на средства е при-
нудена да даде бебето
за попечителско отг-
леждане. После обаче
се случва нещо наис-
тина като в роман.
Въпросният мъж се
развежда, за да зажи-
вее с Астрид и те взи-
мат детето си обратно.
На 24 е тогава бъде-
щата авторка на "Пи-
пи, Дългото чорапче".
Но след 21 години брак
съпругът й Стур уми-
ра. На 45 Астрид Лин-
дгрен е пак сама.

Иначе много голямо
влияние върху истори-
ите, които разказва, има
и нейното детство.

Идиличното стопан-
ство на родителите й
прозира тук и там в
детските книжки на Ас-
трид Линдгрен. Тя има
един брат и две сестри.

Децата и животни-
те сякаш са нещата, ко-
ито имат най-голямо
значение за нея. Вече
на 81, тя застава зад

Майсторът на трилъра пише книгите от
"Женски клуб "Убийства" в съавторство най-често
с Максин Паетро - така е и в този случай. Про-
дължава да е верен и на това, заглавието на
книгата да подсказва коя поред е тя в самата
поредица. Остава просто да се насладим на The
19th Christmas, както всъщност и правят читате-
лите отвъд Океана.

Линдси Боксър, главната героиня в пореди-
цата, е изправена пред поредното си предизви-
кателство. Вместо да се радва на идващите праз-
ници, в кабинета й се озовава странник, който
твърди, че Бъдни вечер определено няма да е
най-спокойният ден в годината. Така че добрите
стари познайници - героите от "Женски клуб
"Убийства", пак се захващат за работа. Наред с
чисто криминалната история, двамата автори
вмъкват и актуалната тема за неравноправията
в американската емигрантска система. Резулта-
тът е приятно четиво, което да подготви за най-
лудешкия период в годината - коледните праз-
ници.

Астрид Линдгрен създава чудесата

каузата за хуманно от-
ношение към домашни-
те животни и дори с
нейна помощ в Шве-
ция е приет закон, кой-
то урежда тези неща. В

родината си всъщност
тя има статут на наци-
онална героиня.

1945-а е годината, в
която се ражда най-по-
пулярната й героиня,
Пипи. Но на практика
всяка от книгите на Ас-
трид Линдгрен влиза в
съкровищницата на
детската литература. За
дългия си живот - тя
живее до 94, създава и
образи като тези на
братята с лъвски сър-
ца, също Роня, дъще-
рята на разбойника. Не

Джеймс Патерсън
събуди коледния дух

оттам, заедно с тези от
родната му къща в Отьой,
се превръщат в прототип
на измисленото градче
Комбре от "По следите на
изгубеното време". При
честванията на стогодиш-
ния юбилей на Пруст Илие
е официално преименувано
на Илие-Комбре.

можем да минем без
Карлсон или пък Емил
от Льонеберя. Удивите-
лен свят, с който израс-
тват поколения деца.
Шведската писателка е
преведена на повече от
70 езика.

Това е тя - Астрид
Линдгрен, момичето с
лъвско сърце. Създател-
ката на вълшебства.
Една приказница, нап-
равила и нашето детс-
тво по-богато. А кни-
гите й очакват и днеш-
ните деца.
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християнството
Изабел Юпер ще получи
награда в Индия

Френската актриса
Изабел Юпер ще по-
лучи приз за ярки пос-
тижения в областта на
кино изкуството на
международния фести-
вал в Индия от 20 до
29 ноември.

Юпер се е снимала
в повече от 120 фил-
ма, има много награ-
ди - два приза за най-
добра актриса на Ки-
нофестивала в Кан
филмите "Виолет Но-
зиер" (1978) и "Пиа-
нистка" (2001). За лен-
тата "Тя" е номинира-
на за "Оскар".

Получателят на наг-
радата в Индия приби-
ра също и 14 хиляди
долара.  Известната ак-
триса ще проведе и
майсторски клас Actor's
Connect. Бяха показа-
ни близо 200 филма от
70 страни.

През тази година
Русия е страна-парт-
ньор на 50-ия индий-
ски международен ки-
нофестивал (IFFI-50).

Изабел Юпер е
френска театрална и
кино актриса, носи-
телка на две награди
"Сезар", два приза
"Златна палма" на
международния фил-
мов фестивал в Кан,
две купи "Волпи" на
филмовия фестивал
във Венеция и награ-
да на БАФТА.

Сред най-известни-
те филми с нейно учас-
тие са "Тя", "Пианист-
ката", "Плетачката на
дантели", "Виолет Но-

зиер", "Церемонията",
"Мадам Бовари" и
"Дамата с камелиите".
По време на дългого-
дишната си и особено
активна кариера освен
във френски, актриса-
та се снима и в чуж-
дестранни филми, сред
които италиански,
немски, полски, бри-

тански, американски,
азиатски и сръбски.

Изабел е родена на
16 март 1953 г. в Па-
риж. След като завър-
шва гимназията ,
Юпер е приета във
Версайската консерва-
тория във Факултета
за православни и из-
точни езици, където се

дипломира със специ-
алност руски език.

Талантливата акт-
риса пет пъти е носи-
телка на наградата
"Молиер". Дебютът й
на лондонска сцена е
в главната роля в "Ме-
ри Стюарт" през 1996
г. През 2014 г. отново
играе в Ню Йорк, за-

Джейн Сиймор върви
по червения килим вече
почти пет десетилетия и
дори на 68-годишна
възраст тя изглежда
просто ослепително. Ако
трябва да бъдем точни,
първата й значима поява
на него е през 1973 г.,
след първия й голям
пробив, който е 20 години
преди участието й в
култовия сериал "Д-р
Куин Лечителката".

Малко хора помнят, че
тя става известна с ролята
си на Солитер - едно от
момичетата на Бонд в
"Живей, а другите да
умрат". Тогава в лентата
Агент 007 се играе от
Роджър Мур, заместил
легендарния Шон Конъри.
Преди това актрисата се
изявява предимно на
театралната сцена в поста-

нието Джейн трябва да
поддържа своя добър имидж
и външен вид. И година
след година тя го прави.

Наскоро обаче тя разкри,
че вече не й е толкова
лесно, защото днес модните
къщи отказват да обличат
хора на нейната възраст,
пък било то и известни.
Звездата каза, че с годините
опциите за облекло все
повече намаляват.

едно с Кейт Бланшет
в пиесата "Камериер-
ки" на Жак Жене.

През 1977 г. се сдо-
бива с международна
известност за "Плетач-
ката на дантели". От
1980 г. се снима и в
англоезични филми
като "Вратите на рая"
(2004) и The Disappea-

rance of Eleanor Rigby"
(2013).

Изабел Юпер от
1982 г. е омъжена за
ливано-италианския
продуцент и режисьор
Роналд Шама, имат 3
деца - дъщеря актри-
сата Лолита Шама и
двама синове, живеят
в Париж.

Джейн Сиймор пет десетилетия
на червения килим

новки по Шекспир и има
зад гърба си няколко
малки роли в киното и
телевизията.

Но Джеймс Бонд я
изстрелва на върха на
славата. Така още в начало-
то на 70-те тя получава
"постоянен абонамент" за
всички бляскави събития и
има запазено място под
светлините на прожектори-
те, а като център на внима-
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кото въздушно пространство
ще обхванат района на Чер-
но море и на Източното Сре-
диземноморие.

Към "фронтовите държа-
ви" бе присъединена и Гър-
ция, след като Турция се очер-
та неособено надежден парт-
ньор, което щяло да придаде
на нашата южна съседка
"сдържаща роля", както Пол-
ша и Израел. Удължено бе
ползването и се извършва
разширяване на редица во-
енни бази, военновъздушна-
та в Лариса, военноморска-
та в Крит, базите в Стефа-
новикио и пристанището на
Александруполис.

Логично беше да възник-
не въпросът дали ще бъде
подновена идеята за военно-
морска база на Българското
Черноморие.

По-вероятно обаче изг-
лежда създаването на пре-
ден военноморски координа-
ционен елемент на Военно-
морското командване на НА-
ТО (MARCOM) в рамките
на адаптираното предно при-
съствие, който е по-скоро
център за наблюдение, а не
военна база. Българските
военни защитават този про-
ект, но междувременно в
преустройваната в момента
база в Очакив в Украйна се
предвижда изграждането на
два модерни центъра за мор-
ски операции, за координи-
ране военноморската дей-
ност на САЩ и НАТО в
Черно море.

Освен това, поемайки
контрола над гръцкото прис-
танище Александруполис,
САЩ си осигуряват възмож-
ност да прехвърлят сили на
Балканите само за броени
часове и с лекота да спрат
търговията на Русия през
Черно море с останалия свят,
блокирайки Дарданелите.

Изтъкваният най-често
довод за ограниченията за
влизане на военни кораби в
Черно море от страни, неп-
ринадлежащи към Черномор-
ското пространство по сила-
та на конвенцията от Монт-
рьо, скоро може и да отпад-
не, след като Турция завър-
ши изкуствения канал север-
но от Истанбул, без да на-
малява по финансови при-
чини дълбочината и шири-
ната на същия, той би мо-
гъл да се използва от такива
плавателни съдове, тъй като
конвенцията важи само за
естествени проливи.

По-опасно е друго:
споменатото преди
дни от едни бивш
български външен
министър "САЩ да
си купят остров"

навежда мисълта на една ук-
раинска идея, че дори и ня-
колко квадратни километра
територия, взета на концесия,
например за 30 или 50 годи-
ни, би дала юридическо пра-
во на собственика й да вли-
за безпрепятствено в Черно
море.

Съществува и трета идея,
кораби на други страни да
бъдат поставени под флага
на черноморски държави.

Всички разсъждения по
тази тема обаче опират до
едно основно съображение

от военнооперативен харак-
тер: в това затворено море
трудно би могла да се раз-
върне военноморска опера-
ция на големи международ-
ни формирования, още по-
вече че всеки квадратен ме-
тър и морски съд е под кон-
трола на руските и турските
ВМС и може да бъде пора-
зен в рамките на 4 минути.

Много по-удачно е изпол-
зването на високоточно оръ-
жие от въздушни платформи
и ракети със среден обсег,
каквито обаче засега гене-
ралният секретар на НАТО
ни уверява, че няма да бъ-
дат разположени.

Безспорно е, че ако все
пак се поднови идеята за во-
енноморска база на Българ-
ското Черноморие и преми-
ерът Борисов приеме така-
ва, това не само ще проти-
воречи на досегашните му
позиции по въпроса, но ще
обрече политическата му ка-
риера.

Отделно от това
би трябвало да си
дадем сметка какви
ще бъдат ответните
реакции на Русия
и бъдещите ни
отношения.

Съдейки по някои изрази
в предварителната информа-
ция за срещата Тръмп-Бори-
сов за "разширяване на во-
енното сътрудничество", бих-
ме могли да допуснем иска-
не от страна на САЩ за ак-
туализиране и разширяване
на Споразумението за воен-
но сътрудничество, което оп-
ределя статута на четирите
българо-американски съвмес-
тни съоръжения по подобие
на разширения договор с
Гърция от 04.10.2019 г. с пос-
ледствия за цитираните вече
бази в нашата съседка.

Но засега няма аргумен-
ти за необходимостта от
превръщането на някои от
тези обекти в бази от по-ви-
сока степен от познатите пет
вида бази в зависимост от
тяхното предназначение - от
предни до тилови.

Но и подобно решение не
би се приело от българското
общество, това би било об-
речена кауза.

Слуховете за прехвърля-
не на 50-те ядрени бомби
Б 61 от базата Инджирлик в
Турция са безпочвени. Те се

намират под пълния конт-
рол на американските ВВС
и подлежат на модерниза-
ция, както тези в останали-
те 4 европейски държави, и
ще бъдат пренесени в САЩ.
В Пентагона в момента се
преразглеждат плановете за
тяхното използване след мо-
дернизацията. Турция не
бърза да се отказва от аме-
риканското присъствие в Ин-
джирлик.

Провеждането на разгово-
ра между Тръмп и Борисов в
навечерието на срещата на
върха на НАТО на 3 и 4
декември 2019 г. предпола-
га, че американският прези-
дент ще засегне част от ос-
новните теми, по които ще
се търси единство на стра-
ните членки в Лондон. Тук
трябва да се признае, че на-
шият регион има стратеги-
ческо значение за НАТО, ко-
ето беше подчертано в ми-
налогодишна декларация на
Алианса.

Какво би могъл да поис-
ка или предложи премиерът
Борисов?

Основната му задача
би била да не
допусне превръщане-
то на страната ни
във военен плацдарм
и мишена

в един бъдещ военен конф-
ликт.

Но България има потен-
циал да играе определена ро-
ля в решаването на пробле-
мите на Балканите и в Чер-
номорския регион. Използ-
вайки острата реакция на
САЩ срещу първоначалните
ограничения по линия на ЕС
за общи отбранителни про-
екти, които впоследствие
Брюксел вдигна, български-
ят премиер може да поиска
подкрепа и участие на бъл-
гарски военно-научни екипи
в изследователската и проек-
тантска част на бъдещи про-
екти, с което да станем по-
приемлив партньор за Брюк-
сел, Берлин и Париж, които
сега ни оставят в перифери-
ята на Постоянното структу-
рирано сътрудничество (ПЕС-
КО), в което участваме само
в 4 от първите 34 проекта, и
то преобладаващо в логистич-
но осигуряване.

Премиерът Борисов ще
акцентира повече на енер-
гийните проекти и нищо чуд-

но да обещае закупуването
на нови количества газ от
САЩ.

На такива срещи на вър-
ха не се обсъждат детайли,
но темата е обрасла с проб-
леми. Обемите транзитира-
ни през Украйна ще се сви-
ят от 95 милиарда кубически
метра на 15 млрд. кубически
метра през 2021 г., а част от
старите 40-годишни тръби ще
трябва да се демонтират.
Добре би било Борисов да
говори от името на региона,
а не само на България и за
конфликтния потенциал, съ-
държащ се в турско-гръцкия
спор за проучванията и из-
ползването на природен газ
в изключителната икономи-
ческа зона на Кипър, заради
претенциите и амбициите на
Турция и заплахите от ней-
на страна с военна сила.

От Бойко Борисов се
изисква висока степен на
външнополитическа съобра-
зителност поради сложната
ситуация и поради българс-
ките интереси в региона.

Президентът Тръмп едва
ли разчита толкова на ин-
формация за България от
първо лице, колкото на оцен-
ки за региона и готовността
на България да се впише в
изпълнението на американ-
ската стратегия.

Проблемът пред
Борисов е неизбеж-
ният сблъсък с
американския отказ
да приеме много-
полюсния свят

и да се откаже от утвърдена-
та практика на налагане на
свои решения единствено съ-
образени с геополитическите
и икономическите интереси
на САЩ по свой сценарий и
в ущърб на останалите. Но
това не изключва отстояване
на позиции по национална-
та сигурност, вредата от ико-
номически санкции, баланси-
раната политика на Бълга-
рия, опасенията от милита-
ризация на Черно море, евен-
туално разполагане на раке-
ти в Европа и превръщането
ни в цел за унищожаване.

Рисковано е изложението
на премиера да добие отче-
тен и хвалебствен характер
за увеличения дял на воен-
ния бюджет от БВП или три-
те големи модернизационни
проекта, защото те не реша-

От стр. 8 ват всички проблеми. Шан-
сът на Борисов е да придаде
на изложението си собствен
почерк с аргументация, въз-
действаща на президента
бизнесмен за икономически-
те интереси на страната ни,
с приоритизиране на тези-
те си:

по първата тема - без во-
енни способности, диплома-
цията остава безсилна;

по втората тема- добрата
външна политика е преван-
тивна грижа за предотвратя-
ване на кризи и т. н.

Взаимната изгода вина-
ги е в основата на всеки раз-
говор между държавни ли-
дери.

По-голяма тежест биха
имали оценките за приноса
на България в политиката
към Западните Балкани, как-
то и аргументите от името
на всички седем страни от
Черноморския регион, които
през май т. г. приеха "Общ
морски дневен ред за Черно
море".

Има рискове и от гафове,
особено ако съветниците на
премиера възприемат някои
неадекватни предложения на

малобройни, но
гласовити НПО
с гръмки атланти-
чески имена

по повод на предстоящата
среща между Тръмп и Бори-
сов, поискали "защита на не-
зависимостта и суверените-
та на България". Нима Бъл-
гария не е независима и су-
веренна страна, с неизбеж-
ните ограничения, разбира
се, в рамките на ЕС и НА-
ТО? Или да вземем призива
им за "приемане на мини-
мален праг за активиране на
член 5 на Северноатланти-
ческия договор в случай на
хибридна заплаха". И тъй ка-
то има безброй определения
за "хибридна заплаха", кои-
то не изключват дори един
тенденциозен филм, това е
открита заявка - Дайте ни
по-лесен повод за война!

Или предложението за
бойна машина за Сухопът-
ните войски, което приканва
всъщност да повторим под-
хода с изтребителите и да за-
купим американска бойна
машина за пехотата, пренеб-
регвайки условията на проз-
рачен търг и подадените ве-
че оферти от различни стра-
ни и фирми. Или на фона
на призива за борба с фал-
шивите новини да се опла-
чем пред Тръмп, че Русия во-
дела хибридна война против
нашия цивилизационен из-
бор. Но Русия нееднократно
е заявявала: "Това си е ваш
избор, ЕС и НАТО".

Абсурдите не свършват и
с друго твърдение, че ядре-
ните мощности и АЕЦ били
"хибридни инструменти". Тук
авторите са забравили за
друг основен "хибриден инс-
трумент" - водката. За щас-
тие, програмата на Борисов
и Тръмп не предвижда кон-
сумация на такава. И дано
никога българска делегация,
способна на такъв висш "ин-
телектуален пилотаж", не за-
мине да решава съдбовни за
България въпроси.

База на НАТО в Ново село

Симеон НИКОЛОВ
От "Епицентър"

(Подзаглавията са
на ЗЕМЯ)



ÊÓËÒÓÐÀ 22.11.2019 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

18

Премиерата на "Афри-
канката" под режисурата
на Вера Немирова ще
открие юбилейното 50-о
издание на Фестивала на
оперното и балетното
изкуство ФОБИ в Стара
Загора.

Програмата на музикал-
ното събитие, което ще се
проведе от 22 ноември до
7 декември, впечатлява с
уникални спектакли, опер-
ни и балетни премиери,
изложби и срещи. Преди
дългоочакваната премиера
на грандиозния оперен
спектакъл "Африканката"
Държавната опера в Стара
Загора инициира среща на
публиката с постановъчния
екип и солистите. "Афри-
канката" е една необикно-
вена творба, която е
известна с това, че има
две заглавия - "Африканка-
та" и "Васко да Гама",
разказа Вера Немирова,
която е определяна от
европейската критика като
най-успешната жена

"Ïúòÿò íà êîïðèíàòà:
"îò òðàäèöèÿòà êúì
ñúâðåìåííîñòòà"

Националната галерия предста-
вя съвместна изложба на препо-
даватели от Националната худо-
жествена академия в София и от
Централната академия за изящни
изкуства в Пекин. "Пътят на коп-
рината :  от
традиция та
към съвре -
менността" се
открива на 28
ноември и
продължава
до 26 януари
2020 г. Пово-
дът е 70-го-
дишнината от
установяване-
то на дипло-
матическите
о т н ош е н и я
между Бълга-
рия и Китай.
Откриването е на 28 ноември от
18.00 ч в Двореца на пл. "Княз
Александър I".

 Участват 40 български и 51 ки-
тайски преподаватели, чиято твор-
ческа индивидуалност се разгръ-
ща в разнообразието от стилове и
теми и чрез богатия диапазон на
изразни средства от класическата
живопис и графика до дигиталния
печат и смесените техники.

Проектът се провежда в рам-

Изложба на православни
икони се откри в Париж.

От 21 ноември до
края на декември
жителите и гостите на
френската столица
имат възможност да
разгледат изложба на
съвременна правос-
лавни икони в Бъл-
гарския културен
институт в Париж.
Изложбата представя
икони, табла със
стенописи и миниа-
тюрна резба, рисунки
и пластични компози-
ции с християнска
тематика и резби на
преподаватели по
църковни изкуства.

Снимки на Пол Верлен
бяха продадени
на търг в Париж
Албум, включващ
неизвестни снимки
на поета Пол Верлен
(1844 - 1896) и на
негови близки, бе
продаден за 13 398
евро на търг от
аукционната къща
"Друо" в Париж.
Платената сума
надвишава над 2 пъти
първоначалната
оценка на лота. В
албума, който е
открит в град Лил
през октомври, има
20 снимки. Публично
признание Верлен
получава за есетата
"Прокълнатите поети"
(1885 г.), в които
представя Маларме,
Рембо, Корбиер,
Огюст Вилие дьо Лил-
Адан, както и своето
собствено.

:

Íàêðàòêî

Ðîáúðò Òàóí
ðàáîòè íàä
ïðåäèñòîðèÿ
íà "Êèòàéñêè
êâàðòàë"

Робърт Таун - отличеният с
"Оскар" сценарист на "Китайс-
ки квартал", работи над поре-
дица за платформата Нетфликс,
вдъхновена от филма.

Историята в поредицата
предхожда хронологично съби-
тията във филма от 1974 г.,
режисиран от скандалния Ро-
ман Полански. Оригиналният
филм разказва за детектива
Джейк Гитис (Джак Никълсън),
който e нает да разследва из-
невяра, а всъщност разкрива
огромни корупционни схеми в
местната управа на Лос Андже-
лис. Сериалът на Финчър и Та-
ун ще разгледа живота на Ги-
тис преди събитията от фил-
ма. Над сценария работи аме-
риканския режисьор Дейвид
Финчър ("Седем", "Боен клуб",
"Странният случай с Бенджа-
мин Бътън", "Социалната мре-
жа"). Отличен с "Оскар" за "Ки-
тайски квартал", Робърт Таун
има и номинации за престиж-
ната кинонаграда за "Шампо-
ан", "Последният детайл". ç

Ïðåìèåðàòà íà îïåðàòà "Àôðèêàíêàòà"
ùå îòêðèå 50-îòî èçäàíèå íà ÔÎÁÈ

режисьор в съвременния
оперен свят. Тя посочи, че
когато композиторът
Джакомо Майербер полу-
чава задача да напише
опера по сюжет за мореп-
лавател, който открива
своята любов край брего-
вете на Африка, по същото
време се занимава много
активно с биографията на
Васко да Гама. "Както
знаем, Васко да Гама е
историческа личност и не
е открил бреговете на
Африка, а на Индия. Тоест
"Африканката" всъщност е
грешно заглавие, тъй като
принцеса Селика не е
африканка, а индийка.
"Африканката" разкрива
нашата гледна точка към
всичко, което е чуждо,
странно, от друга раса, от
друг произход. Още в
самото заглавие влизаме
в сърцето на конфликта
между две култури".

Драматургът Соня
Немирова подчерта, че
цялото действие е изграде-

но върху любовта. Това не
е случайно, тъй като
любовта винаги е била
двигателната сила в нашия
живот. Соня Немирова
посочи, че "Африканката" е
изключително трудна
опера, но тя е много
впечатлена от младите
оперни певци, с които
работи в България. Неми-
рова поставя "Африканка-
та" през 2015 г. на сцената
на Дойче опера - Берлин.
Следват дълги делови
преговори и продукцията
на Дойче опера е предос-

тавена безвъзмездно на
Държавната опера в Стара
Загора. Това включва
десетки килограми парти-
тури и щимове, с каквито
в България и на Балканите
никой досега не е разпо-
лагал, над 800 костюми и
аксесоари, както и над 2.5
тона декори с хидравлика.

Операта е в 5 действия
и в оригинално изпълне-
ние продължава близо 5
часа, но Вера Немирова и
диригентът Ивайло Крин-
чев успяват да направят
представлението 3 часа. ç

ките на сключените споразумения
между Национална художествена
академия в София и Централната
академия за изящни изкуства в
Пекин. През декември 2018 г. из-
ложбата бе показана в Имперс-

кия музей на
изкуството в
Пекин и пос-
рещната с го-
лям интерес
от китайската
публика.

За откри-
ването на из-
ложбата в Со-
фия пристига
делегация от
петима препо-
даватели от
Централната
академия за
изящни изкус-

тва в Пекин (CAFA): проф. Лиу Пин-
дзин - вицепрезидент, проф. Юе
Циеншан - партиен секретар на
подфакултета по китайска живо-
пис, проф. Чън Къ - ръководител
на катедра "Скулптура", под-факул-
тет за изящни изкуства, проф. Лиу
Шанин - заместник-директор на ка-
тедра "Маслена живопис" подфа-
култет за изящни изкуства, Юе
Дзиецюн - директор на отдела за
съвместни иновации. ç

Проф. Лиу Шанин

"Ïòèöàòà óäàðèõà â ñúðöåòî" å íîâàòà êíèãà íà
ïîåòà Ëú÷åçàð Åëåíêîâ

На живота и творчеството на великия поет
Никола Вапцаров е посветена новата книга на
поета Лъчезар Еленков. В нея той напомня в
проза и стихове за подвига на антифашиста и
хуманист от световна величина. Мотото "Вапца-
ров е сълза в окото на човечеството", изречено
от Ярослав Ивашкевич, нося в себе си повече
от 40 години. То е най-проникновеното и най-
точното, наситено с болка определение за твор-
ческия и героичен подвиг. Вярвам, че тази съл-
за никога няма да пресъхне както върху лицето
на многострадалната ни родина, така и върху
образа на проглеждащото човечество, в което
Вапцаров безпределно вярваше", споделя Елен-
ков в пролога на книгата.

В свой стих Лъчезар Еленков напомня:
Поетът със победата си лична
Възвиси Човека -
Жив под земната кора.
Който днес единствено общува
С мъдрата трева.
Но теб те няма там!
Във друго време
и в пространства други
със света безкраен разговаряш ти.
В епохата от мерзости разнищена,
във крайна сметка
твоите "Моторни песни"
сигурен подслон намериха.
И  стана много светло за
спасения Човек.
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Израелският президент
Реувен Ривлин възложи
официално на парламента
да определи нов премиер,
за да се изведе страната
от политическата безизхо-
дица и да се избегнат
нови избори, предаде
АФП.

"В срок от 21 дни
задачата да издигнат
личност, която да състави
правителство, е в ръцете
на членовете на Кнесета",
заяви Ривлин пред парла-
ментаристите в Ерусалим.

Съгласно израелското
законодателство всеки от
120-те депутати в Кнесета
може да се опита да
събере в посочения срок
подписите на 61 парламен-
таристи, за да получи от
президента мандат да
сформира правителство.
Ако това не стане, страна-
та ще се озове пред нова
криза и нови избори.

Президентът натовари

Àêî íÿìà êîíñåíñóñ äî 3 ñåäìèöè,
â ñòðàíàòà ïðåäñòîÿò íîâè èçáîðè

Íàêðàòêî

:
Германската канцлерка Ангела

Меркел възнамерява да посети
бившия нацистки концлагер
"Аушвиц" за първи път през

своите 14 години на канцлерс-
кия пост. Меркел е приела

поканата да присъства на 10-ата
годишнина на фондация "Аушвиц-

Биркенау" на 6 декември.
Миналия месец Световният

еврейски конгрес присъди на
Меркел наградата "Теодор
Херцел" за усилията й да

подпомага еврейския живот в
Германия и за подкрепата й за
държавата Израел. Нацистка

Германия е изтребила над 1 млн.
души в концлагера "Аушвиц-

Биркенау" в окупирана Полша по
време на Втората световна

война, повечето от които евреи,
докарани от цяла Европа.

Ãðåòà Òóíáåðã ñïîäåëÿ íàãðàäà
çà ìèð ñ êàìåðóíñêà àêòèâèñòêà

Шведската екоактивис-
тка Грета Тунберг, която
постави началото на петъч-
ните ученически протести
за климата, получи прес-
тижната Международна
детска награда за мир, пре-
даде АП. Тунберг е лауре-
атка съвместно с камерун-
ската активистка за мир
Дивина Малум.

Шведката обаче не мо-
жа да приеме лично наг-
радата, защото сега плава
с катамаран през Атланти-
ческия океан за участие в
международната конферен-
ция за климата в Мадрид
през декември.

Организаторите на це-
ремонията в Хага казаха,

Снимки Пресфото БТА

че Тунберг и Малум са по-
казали как децата са в
"центъра на борбата за бе-
зопасното и устойчиво бъ-
деще".

Грета беше пратила
кратко благодарствено пос-
лание до организаторите
на наградата, в което каз-
ва, че е признателна и че
се чувства поласкана.

Другата лауреатка Диви-
на Малум е на 15 години и
води мирна борба срещу
ислямистите от "Боко Ха-
рам".

Малум призова при по-
лучаването на отличието
"децата от целия свят да на-
карат хората да се вслу-
шат в гласа им". ç

НАТО ще охранява и
космоса
НАТО прие решение да
добави космоса в списъка
на своите оперативни
полета, заедно с въздушно-
то, морското, сухопътното и
електронното пространство,
предаде БТА. Горд съм от
това историческо решение,
заяви генералният секретар
на пакта Йенс Столтенберг.
Космосът присъства в
нашето всекидневие и е
съществена част от силите
на НАТО за възпиране и
отбрана, отбеляза той.
Столтенберг добави, че в
космоса са разположени
средства, свързани с
насочването, разузнаването,
засичането на ракети. Той
уточни, че алиансът няма да
въоръжава космоса.

ЕП гласува в сряда
еврокомисарите
Европейският парламент ще
гласува следващата сряда в
Страсбург пълния състав на
новата Европейска комисия,
съобщи председателят на ЕП
Давид Сасоли, цитиран от
БТА. Той не отхвърли
съмненията, че заради
липсата на британски
еврокомисар работата на
новата ЕК може да бъде
поставена под въпрос.
Според него такава опасност
съществува. Има такава
уязвимост, заяви Сасоли на
пресконференция.

Още убити при
протестите в Ирак
Двама участници в антипра-
вителствените протести в
Ирак бяха убити при
сблъсъци със силите за
сигурност, охраняващи 2
стратегически моста на река
Тигър в столицата Багдад,
предаде АП. Единият е бил
убит, когато силите за
сигурност са открили стрелба
с бойни патрони, за да
отблъснат демонстрантите от
моста Ахрар, а другият - при
аналогични обстоятелства на
моста Синак, където силите
на реда се опитали да
отблъснат демонстрантите с
гранати със сълзотворен газ.
Една граната ударила
жертвата по главата. От
началото на протестите,
започнали на 1 октомври,
срещу повсеместната
корупция и липсата на
основни услуги, въпреки
петролните богатства на
Ирак, са загинали вече над
320 души, а ранените са
хиляди.

Две земетресения
разтърсват Турция
Две земетресения с магниту-
ди 3,9 и 3,4 по Рихтер бяха
регистрирани в западния
турски окръг Балъкесир,
съобщи телевизия СиЕнЕн-
Тюрк. Първото земетресение
с магнитуд 3,9 по Рихтер е
станало в 14.15 ч. местно
време) край град Бигадич.
Трусът е бил на дълбочина
11.46 км. Вторият трус е
станал 12 минути по-късно
край град Съндъргъ. Земетре-
сението е било с магнитуд
3,4 по Рихтер. Дълбочината
на труса е била 6.39 км.
Трусовете са предизвикали
паника сред населението.

Дивина Малум заяви при връчването на наградата в Хага: "В
Камерун и в Африка децата са забравени от онези, които взимат

решенията, свързани с опазването и укрепването на мира". Между-
народната детска награда за мир е съпътствана с чек за 100 000

евро, които се инвестират в каузите, за които се борят лауреатките.
За първи път тя е връчена през 2005 г.

Èçðàåëñêèÿò ïðåçèäåíò âúçëîæè
íà Êíåñåòà äà èçëú÷è ïðåìèåð

парламента със задачата
да посочи нов премиер,
след като сегашният
министър-председател
Бенямин Нетаняху, а после
и главният му опонент
Бени Ганц върнаха връче-
ния им мандат, тъй като не
успяха да договорят коали-
ция, която да им осигури
мнозинство в Кнесета.

Бени Ганц, основният
политически противник на
Нетаняху, не успя да
състави ново израелско
правителство. Крайният
срок за него да направи
това изтече в полунощ
срещу четвъртък.

Коалицията "Синьо и
бяло" на Ганц обаче изпре-
вари изтичането на край-
ния срок и обяви, че той
не се е справил с възло-
жената му от президента
Ривлин мисия.

Преди Ганц неуспех в
преговорите да състави
ново правителство претър-

пя и Нетаняху.
На изборите в Израел

през септември - вторите
за тази година - нито
партията на Нетаняху, нито
коалицията на Ганц извою-
ваха нужното им мнозинс-

Лидерът на израелската коалиция "Синьо и бяло" и засега неуспешен
кандидат-премиер Бени Ганц говори в Тел Авив. От 21 ноември тече
срокът от 3 седмици, в който всеки от депутатите в Кнесета може да
опита да събере подписите на 61 парламентаристи, за да получи

мандат да сформира правителство.

тво, за да съставят сами
правителство, и трябва да
разчитат на подкрепата на
други сили.

Ако не се постигне
съгласие, Израел е изпра-
вен пред нови избори. ç
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Канадският премиер
Джъстин Трюдо, който бе
преизбран начело на
правителство на малцин-
ството след изборите на
21 октомври, представи
новия си кабинет, съобщи
АФП.

Най-голямата промяна
е новата роля на досе-
гашната външна минис-
търка Кристия Фрийланд,
която предоговори ус-
пешно споразумението
за свободна търговия със
САЩ и Мексико. Тя ще
бъде вицепремиер и
министър по междупра-
вителствените въпроси.

51-годишната Фрий-
ланд заема този ключов
пост в момент, когато
правителството на Трюдо
е изправено пред бунт
срещу данъка върху
въглеродните емисии в 2
западни провинции,
управлявани от консерва-

Австралийският преми-
ер Скот Морисън отрече
пожарите в Австралия да
имат нещо общо с клима-
тичните промени, предаде
АФП.

Десетки нови пожари
опустошават различни час-
ти от австралийската тери-
тория.

Най-важният австралий-
ски град Сидни, който е с
население от 5 млн. души,
все още е обгърнат от ток-
сичен смог.

Въпреки това Морисън
защити политиката си за
борба срещу затоплянето
на климата и заяви пред

Àâñòðàëèéñêèÿò ëèäåð îòðè÷à ïîæàðèòå
äà ñà ñâúðçàíè ñ êëèìàòè÷íèòå ïðîìåíè

Бъдещата председателка на Европейската комисия Урсула фон дер
Лайен говори в Загреб пред конгреса на Европейската народна партия.
ЕНП избра на форума напускащия председател на Европейския съвет
Доналд Туск за свой нов лидер. В конгреса участваха 2000 делегати.

Снимки Пресфото БТА

Äîñåãàøíàòà ïúðâà äèïëîìàòêà
Ôðèéëàíä ñòàâà âèöåïðåìèåð

Мъж бяга вчера под моста на пристанището в Сидни, което е обгърнато
в гъста мъгла. Потреблението на вода в Сидни е ограничено заради

спадането на нивата на язовирите по-бързо от очакваното. Забранено е
да се поливат градини и да се мият автомобили с течаща вода - тези

дейности могат да се извършват само с кофи с вода.

Канадският премиер Джъстин Трюдо говори в Отава, след като новоназначените министри в либералния
му кабинет положиха клетва. В новото правителство на Трюдо има 36 министри, с двама повече от

предходното. Мъжете и жените са равен брой - по 18.

радио Ей Би Си, че Авст-
ралия активно се бори с
климатичните промени.

Гражданското общество
в Австралия често отправя
призиви към Морисън да
намали емисиите на пар-
никови газове и да ускори
прехода към възобновяеми-
те енергийни източници.

Въпросът обаче е дели-
катен, тъй като австралий-
ската минна индустрия но-
си големи печалби и е дос-
та влиятелна.

Шестима души загинаха
и стотици домове бяха уни-
щожени от пожари в ща-
товете Нов Южен Уелс и

Ïðåìèåðúò Òðþäî ïðåäñòàâè
íîâèòå ìèíèñòðè íà Êàíàäà

Бъдещата председател-
ка на Европейската коми-
сия Урсула фон дер Лайен
отправи послание в Загреб
към страните от Западни-
те Балкани, които наскоро
бяха блокирани от Фран-
ция на своя европейски
път, че стои зад тях, пре-
даде Танюг.

"Споделяме един и същ
континент, история, култу-
ра и сме в едно и също
политическо семейство.

Уверявам ви, че стоим
зад вас независимо от

Куинсланд от началото на
сухия сезон.

Твърдението, че, по един
или друг начин, Австралия,
която е отговорна за 1,3 про-
цента от световните емисии,
има директно въздействие
върху конкретни пожари, тук
или на други места по све-
та, не е подкрепено с убе-
дителни научни доказателс-
тва, категоричен бе Мори-
сън пред Ей Би Си.

Учени, бивши служите-
ли на пожарните служби и
засегнати от пожарите мес-
тни жители свързаха огне-
ната стихия със затопляне-
то на климата. ç

Óðñóëà ôîí äåð Ëàéåí ïîäêðåïÿ
ñòðàíèòå îò Çàïàäíèòå Áàëêàíè

дизвикат разделения и да
унищожат ЕС, да ни отне-
мат нашия европейски на-
чин на живот, заяви Урсу-
ла фон дер Лайен на конг-
реса на Европейската на-
родна партия (ЕНП).

Нашият съюз се осно-
вава на зачитането на чо-
вешкото достойнство, сво-
бода, демокрация и рав-
ноправие. Винаги ще защи-
таваме своя начин на жи-
вот, добави германската
политичка.

Европейският парламент
би трябвало да потвърди но-
вата комисия идната седми-
ца и се очаква Фон дер Ла-
йен да встъпи в длъжност
на 1 декември. ç

всички процеси. Стоим зад
вас и искаме да бъдете по-
близо до нас", заяви Фон
дер Лайен, цитирана от
хърватската агенция Хина.

Тя отправи послание, че
националистите и популисти-
те няма да унищожат евро-
пейския начин на живот, как-
то се нарича и един от ре-
сорите в нейната комисия.

Няма съмнение какво е
европейски начин на жи-
вот. Никога няма да допус-
нем националисти и попу-
листи, които искат да пре-

тори, а борещата се за
независимост на Квебек
формация "Квебекски
блок" се завърна в пар-
ламента.

На мястото на Фрий-
ланд начело на канадска-
та дипломация ще заста-
не Франсоа-Филип Шам-
пан. Това е повишение за
квебекския политик,
чиито предишни постове
бяха министър на инф-
раструктурата и минис-
тър на външната търго-
вия.

Друга важна промяна
в кабинета е, че минис-
търката на околната
среда и климатичните
промени Катрин Маккена
е заменена от Джонатан
Уилкинсън. Той отговаря-
ше досега за рибното
стопанство и океаните.

Маккена бе поставена
под охрана през послед-
ните месеци. Тази рядко

прилагана мярка в Кана-
да се наложи заради
серията от заплахи,
които тя получи заради
позицията й по въпроса
с климатичните промени.

За фаворит за този
пост бе смятан екоакти-

вистът Стивън Гилбо,
новоизбран депутат от
Монреал, но в крайна
сметка той ще бъде
министър на канадското
културно наследство и
културното многообразие.

По този начин Трюдо

иска да избегне задълбо-
чаване на конфликта с
провинциите Алберта и
Саскачеван, зависими от
петрола и надигнали се
срещу програмата на
правителството за опаз-
ване на климата. ç
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Българската звезда на
световния професионален
бокс Кубрат Пулев обяви,
че вероятно е станало по-
добре, че претърпя загуба
от Владимир Кличко на
мача им на 15 ноември
2014 г. Той призна, че
тогава е направил грешки
и поема цялата отговор-
ност за загубата. Кобрата
заяви, че последният му
съперник Райдъл Букър е
бил като подвижна боксо-
ва круша. Той направи
прогноза и за крайния
изход на предстоящия
реванш за световната
титла между Анди Руис и
Антъни Джошуа. Боксьо-
рът не подмина темата за
раздялата с Андреа и
скандала с Джени Суши.

"От щаба на Кличко
бяха учудени от публиката
и от това колко българи
дойдоха да ме подкрепят.
Бях много добре подгот-
вен, но стратегията ми
беше супер грешна. Бях
сам дори срещу "Зауер-
ланд". Допуснах грешки
от първи клас в бокса -
като ти посягат долу, да
не сваляш ръката и да
позволяваш да те финти-
рат", анализира загубата
си Пулев в предаването
"Тази сутрин" по bTV.

"Може би е по-добре,
че не го победих. Така е
трябвало да стане, сега е
много по-интересно. За
нищо не съжалявам.
Действията ми на ринга
бяха прибързани, бях

"

зелен въпреки опита при
аматьорите. От империята
"Кличко" правеха хиляди
номера. Бях сам срещу
всички, нямах опит,
хората около мен нямаха
опит. Те искаха да помог-
нат, но това беше поло-
жението. Бях добре
физически, но...", продъл-
жи анализа си Кобрата.

Пулев разкри, че
прословутата му реплика
след въпросния мач -
"Продължаваме напред",
се е превърнала в мотива-
ция за много хора, вклю-
чително и за такива със
здравословни проблеми.
"Това ме топли и ме радва
- че са получили подкрепа
в трудни мигове", призна-
ва боксьорът

Кобрата подчерта, че
не е срещнал особени
затруднения в последния
си двубой - срещу амери-
канеца Райдъл Букър,
когото победи със съдийс-
ко решение. "През цялото
време го биех, той беше
подвижен боксов чувал.
Разбира се, не трябва да
го подценяваш - във всеки
един момент можеше да
експлодира и да върне
някой удар. Видяхте, че

дори Джошуа - непобеди-
мият, великана, мускулес-
тият Джошуа - загуби от
Руис заради един удар.
Букър няколко пъти ме
намери с десни прави,
но не бяха някакви кой
знае какви удари, българ-
ската глава е здрава и
издържа на удари", каза
още Пулев.

"Със сигурност ще се
изправя за титлата
срещу победителя между
Джошуа и Руис. Очак-
вам, ако Руис се подгот-
ви съвестно, да спечели
отново. Въпреки че и
Джошуа със сигурност
си е взел поука", заяви
Кобрата.

"Скандалът с Джени
Суши приключи. Взех си
поуките, извиних се на
хората. Аз съм шегаджия,
но понякога хората не
разбират моите шеги.
Това е просто една
целувка. Не съм убил
човек. В България се
целуваме за здравей, за
чао. Тя спря да вдига
телефона, след като се
забавлява цяла нощ на
наша сметка. Сега след
всичко случило се започ-
на пак да вдига телефо-

на на хората от екипа.
Занапред ще е доста
сухо, ако трябва да
попиташ някое момиче
дали може да го целу-
неш", шегува се Кобрата.

"С Андреа се разделих-
ме, но ще видим. Не се
знае нищо. Любовта не е
лесно нещо. Тя е движе-
щата сила, която ни бута
и ни кара да сме живи.
Ще видим как ще се
наредят нещата. Още
седи това ми желание да
имам деца и няма да
угасне. Ще се боря,
докато го постигна",
продължи българският
боксьор.

"Аркадата вече съм я
забравил, нямам никакви
проблеми. Два-три месе-
ца й трябваха да отшуми,
беше много дълбока -
двайсет и няколко шева.
Мотивацията и духът са
най-важни при такава
ситуация на ринга. Боли
и много обезверява,
защото кръвта влиза в
окото, не виждаш, има
удари, които се изсипват
върху мен, защото про-
тивникът атакува. Но мен
ме движи желанието за
победа. Силата е в духа,
а не в парите или колите.
Затова ме е яд за Бълга-
рия, но това е друга
тема", твърди Пулев.

Боксьорът разкри, че
със сигурност продължа-
ва съвместната си работа
с треньора Ули Вегнер:
"Разбираме се перфектно.
Той има око за бокса,
има изграден начин на
подготовка и програма,
които неведнъж са води-
ли до успехи. Той застана
до мен и ми каза - ти си
моята мотивация да
направя световен шампи-
он в тежка категория и
след това се отказвам от
бокса".ç

Футболистите на Спартак
(Плевен) най-вероятно няма
да пътуват за предстоящия
мач с Кариана (Ерден) в съ-
бота, съобщава Plevenutre.bg,
позовавайки се на свои из-
точници в отбора. Причина-
та - проблемът с неплатени
заплати продължава да виси
със страшна сила и положе-
нието вече е нетърпимо. Иг-
рачи и треньори имат да взи-
мат пари за три месеца, как-
то и една премия. Те ще из-
чакат до днес, за да видят
дали от ръководството все
пак ще се срещнат с тях и
дали в крайна сметка няма
да бъде намерен начин да се
разреши трудната ситуация.

Ако не се стигне до по-
ложително развитие, футбо-
листите няма да пътуват за
Ерден и ще бъде организи-
рана пресконференция, на
която ще обяснят подробнос-
ти за случващото се. Както е
известно, от доста време на-
сам има проблем с парите в
плевенския отбор. През сеп-
тември Спартак не се яви на
стадион "Огоста" за мача с
Монтана от 8-ия кръг и загу-
би служебно с 0:3. Ако нещо
подобно се случи за втори
път, на практика бъдещето на
клуба ще бъде поставено на
карта. Една от санкциите, ко-
ито предвижда наредбата, е
отборът да бъде изваден от
Втора лига.

Áóíò â Ñïàðòàê
(Ïëåâåí) çàðàäè
íåïëàòåíè çàïëàòè

Кубрат Пулев обяви, че ще продължи да работи със 77-годишния Ули
Вегнер

Новият мениджър на Тотнъм
Жозе Моуриньо няма да получи
средства за трансфери през
предстоящата зима, съобщава
"Гардиън". Според информация-
та на авторитетното издание ръ-
ководството на "шпорите" е нас-
тояло Специалния да работи с
настоящата група от футболис-
ти. В резултат на позицията на
управата 56-годишният португа-
лец е изразил задоволството си
от наличните играчи, а освен то-
ва е отбелязал, че има намере-
ние да даде шанс на футболис-
ти от клубната академия. Моу-
риньо бил категоричен, че няма
желание да се разделя с Хари
Кейн през лятото и ще направи
всичко възможно, за да задър-
жи Кристиан Ериксен в отбора.

Çàáðàíèõà íà Ñïåöèàëíèÿ
òðàíñôåðè ïðåç çèìàòà

Интересното е, че Жозе Мо-
уриньо е треньорът, похарчил
най-голяма сума за трансфери
през цялата си кариера. Той е
лидер в световната класация с
1,6 милиарда евро. Второ мяс-
то делят Карло Анчелоти и Пеп
Гуардиола с по 1,2 милиарда.

Жозе Моуриньо ще дебюти-
ра начело на Тотнъм срещу Уест
Хям в събота. "Шпорите" госту-
ват на Олимпийския стадион в
Лондон в 14,30 часа българско
време. Британските медии при-
помниха любопитно изказване
на Специалния по адрес на Уест
Хям. То е направено след мача
между Челси и "чуковете", игран
на 29 януари 2014 година и за-
вършил 0:0. "Те играха футбол
от 19. век. Единственият начин

Боксьорът разкри,
че със сигурност
продължава
съвместната си
работа с
треньора Ули
Вегнер

да пробием тяхната отбрана е с
бормашина", заяви тогава Моу-
риньо, който има 11 победи над
Уест Хям във всички турнири.

В същото време стана ясно,
че уволненият от Тотнъм Мау-
рисио Почетино ще прибере се-
риозна неустойка от собстве-
ника Даниел Леви. Аржентине-
цът и неговият щаб ще вземат
19,5 милиона паунда общо, ка-
то сумите са съответно 12,5 ми-
лиона за мениджъра и 7 за не-
говите помощници.

Причината за сериозната не-
устойка се крие във факта, че
Почетино удължи договора си
до лятото на 2023 година, след
като Тотнъм финишира на тре-
то място през миналия шампи-
онат.ç Жозе Моуриньо подписа договор с Тотнъм до лятото на 2023 година

След 14 изиграни срещи
до момента Спартак е на пос-
ледното място в класирането
с една победа, 3 равни и 10
загуба, като досега отборът е
отбелязал само 3 гола.ç

Треньорът на Спартак (Пл)
Красимир Бислимов не може
да накара футболистите да

пътуват до Ерден
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06.30 Актуален коментар (п)
07.00 Новини
07.10 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев
09.15 "Холивудски знаменитости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Жоакина, доня Революция" - сериал,

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

Стоичкова (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Жоакина, доня Революция" - сериал,

37 епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: "Възмездие" (2015

г.), Испания
18.05 "Холивудски знаменитости"
18.30 "Дискусионен клуб" с водещ Велизар

Енчев
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "Великата красота"

(2013 г.), Италия/Франция
22.50 "Дискусионен клуб" (п)
23.50 Новини (п)
00.20 "България се събужда" (п)
02.20 "Студио Икономика" (п)
03.20 "Лява политика" (п)
04.30 "Следобед с БСТВ" (п)

ÁÍÒ 1

05.25 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
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 - документална

поредица /3 епизод/
13.30 Една жена, един мъж - документален

филм /България, 2006 г./, режисьор
Галина Кралева

14.00 Малки истории
15.00 Специализирано предаване за хора с

увреден слух
15.15 Гимназия "Черна дупка" - тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
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 /29

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 Виктор Тот Арура Трио и Силует &

Винкс /Унгария-САЩ/ - Международен
джаз фестивал - Банско 2019

00.35 Скандалните приключения на лорд
Байрон - документален филм /2,
последна част/ (14)

01.25 Култура.БГ /п/
02.25 100% будни /п/
03.25 Тайните на войната - документална

поредица /3 епизод/ /п/
04.20 Още от деня /п/

bTV

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

анимация, сериал, с. 4q еп. 24
06.30 "Тази сутрин" - информационно

предаване 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. 61
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 7, еп. 16
16.00 "Всичко може да се случи" - сериал,

с. 3, еп. 8
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

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

еп. 18
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги " - сериал,

еп. 28
21.00 "Фермата: Нов свят" - риалити, с. 5
22.30 "Помощ 112" - екшън-криминална

риалити поредица, еп. 12
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Мъртва точка" - сериал, с. 2, еп. 14
00.30 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 10
01.30 "Друговремец" - сериал, с. 4, еп. 10
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал, еп. 1

bTV Action

05.15 "Тежки престъпления" - сериал, с. 5,
еп. 17

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, с. 2, еп. 17 - 20

08.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,
еп. 13

09.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 5,
еп. 17

10.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 4
11.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 5, еп. 12
12.00 "4x4" - предаване за офроуд

автомобили, с. 4, еп. 3
12.30 "Хелбой ІІ: Златната армия" - фентъзи,

екшън, приключенски (САЩ, Германия,
2008), режисьор Гийермо дел Торо, в
ролите: Рон Пърлман, Селма Блеър,
Дъг Джоунс, Джон Хърт, Джон
Алекзандър и др.

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,
еп. 14

16.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 5,
еп. 18

17.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 8
18.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 5, еп. 13
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" -

сериал, с. 3, еп. 5
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Смъртоносно

оръжие" - сериал, с. 3, еп. 11
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Бързи и яростни

5: Удар в Рио" - екшън, трилър (САЩ,
2011), режисьор Джъстин Лин, в
ролите: Вин Дизел, Пол Уокър,
Джордана Брустър, Тайрийз Гибсън,
Лудакрис, Мат Шълц, Сунг Канг, Гал
Гадот, Тего Калдерон, Дон Омар,
Дуейн Джонсън, Жоаким де Алмейда,
Елса Патаки и др.

00.30 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,
еп. 11

01.30 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 5
02.30 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 14
03.30 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 8
04.30 "Под наблюдение" - сериал, с. 5, еп. 13

bTV COMEDY

05.00 "Страхотни новини" - сериал
06.00 "Страхотни новини" - сериал, еп. 6, 7
07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Модерно семейство" - сериал
09.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019 пролет), еп. 11, 12
10.00 "Героите на джунглата" - анимация,

приключенски (Франция, 2017), ре-
жисьор Давид Ало

12.00 "Без пукната пара" - сериал
13.00 "Фитнес" - сериал
14.00 "Модерно семейство" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 109

17.00 "Домашен арест" - сериал, с. 4, еп.
1, 2

18.00 "Без пукната пара" - сериал, с. 5, еп.
18, 19

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

20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7,
еп. 6

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

22.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 8,
еп. 4, 5

23.00 Премиера: "Мис Сладкиш" - сериал,
еп. 17, 18

00.00 "Героите на джунглата" - анимация,
приключенски (Франция, 2017)

02.00 "Страхотни новини" - сериал
03.00 "Без пукната пара" - сериал
04.00 "Столичани в повече" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 7, еп. 7, 8

08.15 "Убийство на Хелоуин" - криминален,
психотрилър (тв филм, Канада, САЩ,
2007), в ролите: Лора Харинг, Линдън
Ашби, Кент Тремблет, Натаниел Де-
Во, Бренда Кембъл и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 7,

еп. 9, 10
12.30 Телепазар
12.45 "Измяната" - криминален, драма, три-

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

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

16.45 "Виновна" - трилър, криминален (Ка-
нада, 2014), в ролите: Ерин Сандърс,
Алекс Пакстън Бийзли, Катрин Дент,
Майкъл Уудс и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Това не си ти" - драма (САЩ, 2014),

в ролите: Хилари Суонк, Еми Росъм,
Джош Дъмел, Стефани Биатрис, Джей-
сън Ритър и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Правилата на играта" - криминален,

трилър (САЩ, Великобритания, Фран-
ция, 2009), в ролите: Ръсел Кроу,
Рейчъл Макадамс, Бен Афлек, Хелън
Мирън, Робин Райт, Джейсън Бейт-
ман, Джеф Даниълс, Вайола Дейвис
и др.

23.30 "Неуловим" - фентъзи, екшън, крими-
нален (САЩ,Германия, 2008),  в ро-
лите: Анджелина Джоли, Джеймс Ма-
кавой, Морган Фрийман, Терънс
Стамп, Томас Кречман, Комън, Крис
Прат и др. [14+]

01.45 "Стрелецът" - екшън, криминален, пси-
хотрилър (Испания, Великобритания,
Франция, 2015), в ролите: Шон Пен,
Идрис Елба, Джазмин Тринка, Хавиер
Бардем, Рей Уинстън, Марк Райлънс и
др. [14+]

04.15 "Изгубена на 17" /п./ - психотрилър
(тв филм, САЩ, 2013)

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" - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично

предаване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера) -

телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "Откраднат живот: Кръвни връзки"

(премиера) - сериал, сезон 8
21.00 "Игри на волята: България" (премиера)

- 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

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

06.30 "Убийства в Мидсъмър" - сериал,
сезон 3

08.45 "Пътят на любовта" - романтична
драма с уч. на Йохана Кристине
Гелер, Майкъл Фитц, Еда Леш, Йоц
Ото и др.

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

12.00 "Мистериите на Аурора Тийгардън:
Труп в спалнята" - мистери с уч. на
Кандис Камерън, Лекса Дойг, Марилу
Хенър, Брус Доусън и др.

14.00 "В кадър"
14.30 "Отблизо" - романтична драма с уч.

на Джулия Робъртс, Джъд Лоу, Клив
Оуен, Натали Портман, Ник Хобс и др.

16.30 "Спасители на плажа" - екшън-коме-
дия с уч. на Дуейн Джонсън, Зак
Ефрон, Приянка Чопра, Александра
Дадарио, Кели Рорбах, Джон Бас /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
20.00 "От местопрестъплението: Маями " -

сериал, сезон 3
21.00 "Чък: Юмруци от кръв" (премиера) -

биографична драма с уч. на Лив
Шрайбър, Елизабет Мос, Рон Пърл-
ман, Майкъл Рапапорт, Наоми Уотс,
Джим Гафиган и др.

23.00 "От местопрестъплението: Маями " -
сериал, сезон 3 /п/

00.00 "Вещицата от Блеър" - ужаси с уч. на
Джеймс Алън Маккюън, Кали Хернан-
дес, Корбин Рейд, Брандън Скот, Уес
Робинсън, Валъри Кери и др.

04.50 "Да бъдеш себе си"- романтична
драма с уч. на Кристин Нойбауер,
Харди Крюгер мл., Сюзан Анбе, Рут
Мария Кубечек и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 22 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.

ЗЗЗЗЗахлаждане ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 223

"Мазепа". Завера. Емитер. Апетит. Панова (Би-
анка). Авотин (Дайна). Иранит. Бретон. Дакота.
Кадена. Аманет. Апарат. Парана. Тамара. "На ба-
ла". Бакара. Анорак. Панама. Апарел. Селена.
Меласа. Барака. Тарама. Амонал. Аламан. Лати-
на. Елатит. Лавина. Кемане. Комета. Лирика. Ри-
меса. Асенов (Драгомир). Отаров (Керим). Не-
мара. Салата. Асорин (Хосе). Иринин. Ванина
("Ванина Ванини"). "Ла Вали". Лорети (Роберти-
но). Тераса. Глиган. Рагини. "Торино". Ратоно. Па-
рола. Лопата. АТОМАЛ. Гарафа. Арамис. Лимони.
Малина. Малама. "Динамо". АДИДАС. Фазани.
Засада. "Надали". НИЛАНА. Ларина. Номера. Де-
лимо. Семена. "Саломе". Алакол. Лапина. "И пи-
там". Карате. Кираса.

Днес с усилване на вя-
търа от изток, над страна-
та ще нахлува по-студен
въздух. От петък до неде-
ля ще бъде облачно, дъж-
довно, а температурите ще
се понижат. Минималните
стойности ще бъдат от 4 до 9 градуса, а максималните - от
6 до 11. Най-студено ще бъде в събота, когато дневните
стойности почти никъде няма да превишат 10 градуса.

Ще превалява дъжд, в планините над 900-1200 метра
надморска височина - слаб сняг. По-съществени ще бъдат
преваляванията в петък.

В събота и неделя ще бъде облачно, но без валежи. Ми-
нималните температури ще са от 1 до 6 градуса, а макси-
малните от 12 до 20 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Правилата на играта" -
криминален, трилър, в ролите: Ръсел Кроу, Рейчъл
Макадамс, Бен Афлек, Хелън Мирън, Робин Райт,

Джейсън Бейтман, Джеф Даниълс, Вайола Дейвис и др.
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Стойчо Младенов се
срещна с журналисти в
пресклуб "България",
където говори за пробле-
мите на българския фут-
бол, като предложи
професията "треньор" да
бъде узаконена. "Във
футбола две неща са
много важни - ръководи-
телят и старши треньорът.
Особено в страни, в
които инвестират много
пари. В България какво се
получава? Старши треньо-
рът е "човек никой".
Треньорите са мижитурки.
Не отстояват авторитета
си. Искам да направя
апел към премиера Бойко

Борисов и министър
Кралев. Нека узаконят
професията "треньор по
футбол", за да може той
да има не само задълже-
ния, но и права. Най-
важният кадър в един
отбор е старши треньорът.
Той изгражда характера
на даден футболист.
Решават да те изгонят,
гонят те и си занимаваш.
Защо на Почетино ще
плащат обезщетение?
Защото при тях има
правила. Допускат се
треньори без лиценз да
работят. Колко специалис-
ти в България работят без
лиценз? Той може да е

Ботев (Пловдив) е заковал це-
на от 1 милион лева за бранителя
Кристиан Димитров, съобщава
plovdivnews.bg. Интересът към 22-
годишния национал е голям, зато-
ва "жълто-черните" искат да си га-
рантират солидна сума при транс-
фер. Димитров е твърд титуляр ве-
че сезон и половина. Треньорът Ни-
колай Киров започна да му гласу-
ва доверие през миналия шампи-
онат, което продължи и при Жел-
ко Петрович и Ферарио Спасов.
Общо Димитров има 61 участия и

Áîòåâ (Ïä) çàêîâà öåíà
îò 1 ìèëèîí çà íàöèîíàë
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Легендата на ЦСКА ще дари
24 000 лева на детско-
юношеската школа на клуба

5 гола за Ботев в елита, като 46
срещи и 4 попадения от тях са
през последните две кампании.

Централният защитник беше
желан и от ЦСКА, и от Левски,
като в края на август дори бе смя-
тан за сигурен за "Герена". В крайна
сметка Димитров остана в Кома-
тево. Той записа 6 мача и 1 гол за
националния тим. Беше използван
в 5 срещи от Красимир Балъков, а
при новия селекционер Георги Дер-
менджиев влезе като резерва в
контролата с Парагвай.ç

много добро момче и да
разбира футбола, но
трябва да има лиценз",
заяви Младенов.

"Без футболен човек
във футболния съюз няма
как да стане, но трябва

да има и човек от държа-
вата. За мен това съчета-
ние е идеално. Много
малко хора познавам,
които са се занимавали
със спорт и са завършва-
ли спортен мениджмънт.

Много наши ръководите-
ли, които работят в сфе-
рата на футбола, и тре-
ньори нямат такава
квалификация. Футболът в
днешно време не е само
да риташ топката, а е
бизнес", каза Екзекутора
на Ливърпул.

Стойчо Младенов ще
получи 240 620 лева от
фалиралия ЦСКА. Точно
толкова "червените" дъл-
жат на бившия си треньор
за последния му престой
на "Армията". На 19 ноемв-
ри Младенов е предоста-
вил сметка на синдик
Дора Милева, на която да
му бъде преведена въпрос-
ната сума. След като
получи парите, той ще
дари 24 хиляди лева от тях
на ДЮШ на ЦСКА. Такова
обещание даде "армейска-
та" легенда преди година.

Същото ще сторят и
хората от неговия екип -
Стойчо Младенов-младши,
Анатоли Нанков и Тодор
Янчев. Всеки един от тях
ще дари на ДЮШ на
ЦСКА между 4300 и 4800
лева.ç

Стойчо Младенов изпълни обещанието си към ЦСКА

Даниел Иванов-Аоияма
постигна шести успех

на големия ноемврийски
турнир по сумо в японския
град Фукуока. В схватка от
12-ия кръг българинът
надделя над  Цуругишо. Така
Иванов изравни баланса си в
надпреварата досега на 6
победи и 6 поражения.

Левски Лукойл допусна
трета загуба

в група F на турнира за
Купата на ФИБА Европа. В
Украйна "сините" отстъпиха
пред състава на Киев Баскет
с 66:86,

Самуил Донков
зае 11-о място

на 10 м пистолет (мъже) на
финала на Световната купа
по спортна стрелба в Путян,
Китай. Българинът завърши с
578 точки в квалификациите
и само две точки го лишиха
от участие във финала на
най-добрите осем. Победител
в дисциплината стана
китаецът Вей Пан с финал от
243,7 точки.

:
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Отборът на САЩ надви Италия
с 2:1 победи на финалите за ку-
па "Дейвис" в Мадрид след вто-
рия най-късно завършил мач в ис-
торията на тениса. Сам Куери и
Джак Сок надделяха над Симоне
Болели и Фабио Фонини със 7:6
(4), 6:7 (2), 6:4 в двубой, който
завърши след 4 часа сутринта
местно време.

Точният час на приключване-
то на срещата бе 4:04 ч. Най-
късно завършилият мач в исто-
рията е този между австралиеца
Лейтън Хюит и кипъреца Маркос
Багдатис на Australian Open през
2008 година. Двамата си стисна-
ха ръцете в 4:30 часа местно вре-
ме.

Сблъсъкът между Италия и
САЩ започна с победата на Фа-
био Фонини срещу Рейли Опелка
с 6:4, 6:7 (4), 6:3, но Тейлър Фриц
надви полуфиналиста от US Open
Матео Беретини с 5:7, 7:6 (5), 6:2,
за да изравни резултата и да да-
де шанс на САЩ за обрат.ç
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