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Обменни курсове

на БНБ  за 21.09.2016 г.

EUR 1.95583

USD 1.75175

GBP 2.28752

CHF 1.78533

100 JPY 1.72092

10 RON 4.39759

10 TRY 5.88343

Çëàòî 2302.72

Òàêñèìåòðîâèòå øîôüîðè
ïàê ïëàøàò ñ ïðîòåñòè

ВЕСЕЛИНА МИХАЛКОВА И ЦВЕТИНА ПЕТРОВА са част от актьорския състав на „Прелестите на изневярата“. ТоваВЕСЕЛИНА МИХАЛКОВА И ЦВЕТИНА ПЕТРОВА са част от актьорския състав на „Прелестите на изневярата“. ТоваВЕСЕЛИНА МИХАЛКОВА И ЦВЕТИНА ПЕТРОВА са част от актьорския състав на „Прелестите на изневярата“. ТоваВЕСЕЛИНА МИХАЛКОВА И ЦВЕТИНА ПЕТРОВА са част от актьорския състав на „Прелестите на изневярата“. ТоваВЕСЕЛИНА МИХАЛКОВА И ЦВЕТИНА ПЕТРОВА са част от актьорския състав на „Прелестите на изневярата“. Това
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такъла е тази вечер от 19 часа на сцена „Филиал“ на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“. такъла е тази вечер от 19 часа на сцена „Филиал“ на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“. такъла е тази вечер от 19 часа на сцена „Филиал“ на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“. такъла е тази вечер от 19 часа на сцена „Филиал“ на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“. такъла е тази вечер от 19 часа на сцена „Филиал“ на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“.           Подробности на стр. 5

Снимка ПЛАМЕН ГУТИНОВСнимка ПЛАМЕН ГУТИНОВСнимка ПЛАМЕН ГУТИНОВСнимка ПЛАМЕН ГУТИНОВСнимка ПЛАМЕН ГУТИНОВ

Íþ Éîðê ñúäúðæà ÷èñòà åíåðãèÿ
çà çàáàâëåíèÿ è áèçíåñ
ГРАДОВЕ НА ВОДАГРАДОВЕ НА ВОДАГРАДОВЕ НА ВОДАГРАДОВЕ НА ВОДАГРАДОВЕ НА ВОДА стр. 8-9стр. 8-9стр. 8-9стр. 8-9стр. 8-9

Корабите от Tall
ships преживяха
драматичното
време

Приеха новата
програма срещу
бездомните кучета
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Причината е
алтернативният
данък, който
във Варна обаче
може да бъде
диференциран –
в зависимост
от екологичните
параметри на
автомобилите

БОРИС ПРОДАНОВ

Данъкът върху так-
симетровия превоз на
пътници беше на път
да скара бранша с об-
щинските съветници
от постоянната коми-
сия “Транспорт”. Спо-
ред  първоначалния

проект на местни пар-
ламентаристи ставка-
та трябва да възлиза
на 850 лв. годишно на
автомобил, като зако-
нодателят  е  оставил
диапазон между 300 и
1000 лв. Димчо Иванов,
председател на Неза-
висимия синдикат на
таксиметровите шофь-
ори “АВТО`94”, обяви
готовност за протести
“до дупка” с колегите
си, ако остане предло-
жението  данъкът  да
надвишава 400 лв.

“В Бургас сумата е
900 лв. годишно и за-
почваме  протестни
действия. Във Варна
сме склонни да плаща-
ме данък до 400 лв., но

и той сериозно утежня-
ва финансовото поло-
жение на шофьорите.
Няма гаранция, че те
могат  да  изкарат
12 000 лв. годишно. А и
сезонът  за  бранша
беше слаб, независимо
от  многото  туристи .
Ако гласувате 850 лв.
месечно, от Нова годи-
на Варна може да оста-
не без таксита”, каза
той и добави, че такъв
налог няма нито в Ев-
ропа, нито по света.
Иван Михайлов – уп-

равител на фирма, так-
симетров  превозвач,
обяви 500 лв. за по-реа-
листичен и събираем
данък .  Според  него
само по-ниски суми ще

извадят този бизнес от
сивия сектор. Посоче-
ни  бяха  статистики ,
според които над 80%
от  превозите  в  този
бранш са там.
В хода на обсъжда-

нията стана ясно, че
общинските съветни-
ци с данъка от 850 лв.
предлагат (ако се ока-
же юридически зако-
носъобразно) възмож-
ност за редуциране на
дължимите годишни
суми в зависимост от
екологичните  пара -
метри на таксиметро-
вите коли. Т.е. най-мал-
ко ще плащат електро-
мобилите и хибридите,
а след тях – тези с дви-
гатели  Евро  6 и/или

Евро 5.
Все пак беше посоче-

но, че далеч по-малки
градове  са  одобрили
данъци в размер на 500
и  повече  левчета .  В
Добрич ставката е 590
лв., а в Русе – точно 500
лв.
В крайна сметка гла-

суването в постоянна-
та  комисия  “Транс -
порт” беше да се пред-
ложат на обсъждане в
ОбС – Варна, трите ва-
рианта  за  цени :  850
(+облекчения за екосъ-
образност на автомо-
билите), 500 и 400 лв.
Крайното  решение

по казуса задължител-
но трябва да бъде взе-
то до 30 септември.

Нови минимални и
максимални цени на
таксиметровия превоз
трябва да бъдат одобре-
ни от Общинския съвет
на Варна преди коледни-
те и новогодишните
празници. В средата на
март т.г. бяха върнати
старите тарифи (от 2014
г.) за таксиметровите ус-
луги, според които най-
ниската дневна ставка е
0,75 лв./км, а нощната –
0,85 лв./км. Максимални-
те са съответно 2 и 3 лв.
Това Соломоновско ре-
шение дойде след 2 засе-

За Нова година ни
сурвакат с нови цени
на такситата

дания на ПК “Транс-
порт” и създаване на ра-
ботна група, в която се
включиха общински
съветници, представите-
ли на администрацията
и бранша.
Никой обаче този път

не се ангажира да про-
гнозира “нагоре” или
“надолу” ще се проме-
нят ставките за 2017 г.
Още повече, че пред-
стои гласуване на алтер-
нативния данък върху
таксиметровите прево-
зи, който е в диапазона
300 – 1000 лв.~
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С изложба и  семинар
„Последната миля“  бе
открита  европейската
„Седмица на мобилнос-
тта“  във Варна. Как да
се изготвят и  внедрят
гъвкави транспортни
схеми в общините на
Варненска област, бе
темата на семинара,  с
участието на  експерти-
те по транспорт и ту-
ризъм в общините, как-
то и на съветниците в
общинските съвети -
членове на комисиите
по транспорт.  Обучени-
ето бе първата практи-
ческа стъпка за намира-
нето на решения за об-
хващане в устойчива

“Не можем да сме сред
учредителите на Евро-
пейския съюз, но можем
да бъдем една от страни-
те, които са създали ев-
ропейските отбранител-
ни сили.” Това заяви във
Варна Светослав Мали-
нов, евродепутат от Ре-
форматорския блок. Спо-
ред него вече има дос-
татъчна подкрепа от Из-
ток и Запад. Добре е
България да се присъеди-
ни към инициативата за
създаване на Европейс-
ки отбранителен съюз,
смята Малинов.
По думите му кризата

с бежанците засега е ов-
ладяна, но напрежение-
то по границата с Турция

С изложба и  семинар  „Последната миля“ откриха
европейската „Седмица на мобилността“

транспортна верига
„последната миля“ от
пътуването до  туристи-
ческите дестинации и
малките селища във
Варненска област -цел
на  европейския  между-
регионален проект „Пос-
ледната миля“. Доцент
Лучия Илиева - ръково-
дител на проекта,  пред-
стави в детайли  цели-
те на  проекта „После-
дната миля“ и сподели
конкретни положител-
ни практики  за гъвка-
ви транспортни систе-
ми на  другите европей-
ски партньори. В групо-
вата дискусия относно
понятия за устойчив

транспорт и видове мо-
билност, както и споде-
лените добри практики,
бяха направени  инте-
ресни   предложения за
възможностите на от-
делните общини , които
на следващ етап да
бъдат включени  в пла-
новете  за мобилност.
Варненска област е

първата в страната, ко-
ято започна да работи
по проблема – създава-
не на гъвкави транспор-
тни системи в съответ-
ствие с  целите на Реги-
оналния план за разви-
тие -„Подобряване на
вътрешно- регионална-
та свързаност и достъп-

ност до обекти за услу-
ги, туризъм, рекреация,
култура“ .  Опитът по-
казва, че търсенето на
адекватна транспортна
схема, внедрена в глав-
ната  мрежа на редов-
ния обществен  транс-
порт, е усилие с много
широк спектър от пол-
зи. На обобщаващия
етап на семинара бяха
поставени конкретни
цели на участниците:
да се проучат възмож-
ностите във всяка общи-
на за внедряването на
подходящи модели за
гъвкава транспортна
схема в туристическия
сезон. ~

Евродепутатът Светослав Малинов
призова да станем основатели на
Европейските въоръжени сили

си остава. За момента в
европарламента няма
достатъчно подкрепа за
либерализация на визо-
вия режим с южната ни
съседка и до края на го-
дината Ердоган няма да
получи пробив по тема-
та, смята Светослав Ма-
линов.

Ердоган може да дава
турско гражданство. Ако
се окаже, че това граж-
данство получават миг-
ранти, а визовият режим
бъде либерализиран,
мигрантският поток ле-
гално ще може да навле-
зе на наша територия и в
Европа. Това е съвсем
реална опасност, каза
Светослав Малинов.
Българското прави-

телство трябва да съоб-
щи на гражданите си, че
отпуснатите 160 млн.
евро за справяне с бежан-
ците идват с определени
условия и задължения
за страната получател,
каза още евродепу-
татът.~

Светослав МалиновСветослав МалиновСветослав МалиновСветослав МалиновСветослав Малинов

Освен в автобусите на
“Градски транспорт” вече
и по спирките (общо 600 на
брой) във Варна има идея
за безплатен Wi-Fi. Това
може да направи телеко-
муникационна компа-
ния, която е подала пис-
мо за намерения до мест-
ната власт. Достъпът ще
се осъществи след 10-се-
кунден задължителен
преглед на реклами и
съобщения след свързва-
нето с безжичната мрежа.
Вносителите искат плат-
формата да се внедри в ав-
тобусите, но там услуга-
та е достъпна отдавна.

“Вече има свободна Wi-
Fi мрежа в автобусите, ко-
ято се ползва от пътници-
те. Не мисля, че идеята е

Има идея и по
спирките да пуснат
безплатен Wi-Fi

добра. Ако искат да напра-
вят нещо, нека да пуснат
безплатен интернет по
спирките”, коментира
изп. директор на “Градс-
ки транспорт” Злати Зла-
тев.
Писмото беше препра-

тено за писмено станови-
ще до общинския превоз-
вач, решиха съветниците
от постоянната комисия
“Транспорт”.
По решение на Общин-

ския съвет на Варна “Град-
ски транспорт” има допъ-
лнителен курс на авто-
бусна линия №60. В 22 ч.
от жп гара рейсът ще пре-
минава по маршрута през
“Галата” – Боровец – Ра-
китника – “Галата” и от-
ново към жп гара. ~

В НАВЕЧЕРИЕТО НА ЕСЕНТА ВЪВ ВАРНАВ НАВЕЧЕРИЕТО НА ЕСЕНТА ВЪВ ВАРНАВ НАВЕЧЕРИЕТО НА ЕСЕНТА ВЪВ ВАРНАВ НАВЕЧЕРИЕТО НА ЕСЕНТА ВЪВ ВАРНАВ НАВЕЧЕРИЕТО НА ЕСЕНТА ВЪВ ВАРНА
кипи санитарна сеч. Преди да дойдат дъждо-кипи санитарна сеч. Преди да дойдат дъждо-кипи санитарна сеч. Преди да дойдат дъждо-кипи санитарна сеч. Преди да дойдат дъждо-кипи санитарна сеч. Преди да дойдат дъждо-
ве и бури, работници прочистват дърветатаве и бури, работници прочистват дърветатаве и бури, работници прочистват дърветатаве и бури, работници прочистват дърветатаве и бури, работници прочистват дърветата
от опасни клони.от опасни клони.от опасни клони.от опасни клони.от опасни клони.
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Очаква се
преходът до
Сочи да стартира
с тихо време

След драматичното
време в Новоросийск,
дъжд и буря през после-
дните 24 часа, се очаква
преходът до Сочи да
стартира с тихо време –
съобщиха от родния
тим на регатата. Югоиз-
точният променлив
вятър „грабна“ кораби-
те рано сутринта в по-
неделник към старта.
Руските „Мир“ и „На-
дежда“ направиха
старт, като застанаха
много близко един до
друг, като все пак „Мир“
взе лека преднина, ма-
кар че другият кораб-се-
стра имаше предимство.
Дори когато двата вет-
рохода почти се изгуби-
ха на хоризонта, се за-
белязваше, че се движат
рамо до рамо. Нашият
ветроход „Роял Хелена“

Êîðàáèòå îò Tall ships ïðåæèâÿõà
äðàìàòè÷íîòî âðåìå â Íîâîðîñèéñê

също направи блестящ
старт, като пресече тре-
ти стартовата линия.
Ето реда, по койтоЕто реда, по койтоЕто реда, по койтоЕто реда, по койтоЕто реда, по който

стартираха корабитестартираха корабитестартираха корабитестартираха корабитестартираха корабите
в клас А:в клас А:в клас А:в клас А:в клас А:
1st Mir (Russia)
2nd Nadezhda (Russia)
3rd Royal Helena
(Bulgaria)
4th Pogoria (Poland)
5th Khersones (Russia)

6th Kaliakra (Bulgaria)
7th Kruzenshter n
(Russia)
В  комбинирания

клас B/C/D участващи-
те  ветроходи  имаха
много оспорван старт.-
“Акела“ (Рус) и „Ви-
кинг“ (Рус) стигнаха до
стартовата  линия
първи, но твърде рано.
След това трябваше да

направят маньовър, за
да не пресекат старто-
вата зона преди сигна-
ла.  В  крайна  сметка
„Акела“ стартира
първа много близо до
стартовия кораб.
Редът, по койтоРедът, по койтоРедът, по койтоРедът, по койтоРедът, по който

стартираха корабитестартираха корабитестартираха корабитестартираха корабитестартираха корабите
в комбинирания класв комбинирания класв комбинирания класв комбинирания класв комбинирания клас
B/C/D:B/C/D:B/C/D:B/C/D:B/C/D:
1st Akela (Russia)

2nd Viking (Russia)
3rd Adornate (Romania)
4th Super Good (Russia)
Поради по-късното

напускане на пристани-
щето от „Атила“
(Vanuatu) имаше леко
закъснение с предвари-
телно обявения час за
старта.

„Корабите ще трябва

да плават много близко
един до друг и трябва да
са внимателни, особено
през първата част на
този рейс, което означа-
ва по 24 часа ангажира-
ност на екипажите“,
каза рейс- директорът 
Пол Бишоп. “Вчера (по-
неделник) по обяд очак-
ванията бяха за югоза-

паден вятър, което ще се
окаже доста комфортно
за ветроходите през вто-
рата час на етапа“, допъ-
лни той. Не забравяйте
да следите движението
на корабите по интер-
нет. Всеки кораб е снаб-
ден с тракер, който по-
казва моментната му
позиция.~

За нея ще бъдат
отпуснати 118 000
лв. от общинския
бюджет

СТАВРИ СТЕФАНОВ

Догодина  община
Варна ще открие соци-
ална услуга и за паци-
енти с деменция и Ал-
цхаймер. Тя ще бъде за
25 души  и  за  нея  ще
бъдат  осигурени
118 000 лв. Това съоб-
щи зам.-кметът Коста
Базитов при открива-
нето на конференция
на тема „Европейски
практики за подкрепа
и развитие на услуги
за хора с деменция и
Алцхаймер“. Форумът
се  проведе  вчера  в
зала „Варна“.
Общината  има  из -

ключително позитив-
но отношение към хо-
рата, които се нужда-
ят  от  социална  под -
крепа, каза още Бази-
тов. За тях са осигуре-
ни 59 социални услу-
ги, от които 30 за деца
и младежи, останали-
те за възрастни. 37 от
тях се финансират по
линия  на  държавно -
делегираните дейнос-

Откриват социална услуга
за пациенти с Алцхаймер

ти, 22 от общината.
Кръглата  маса  бе

организирана  по  по-
вод Световния ден за
борба  с  болестта  на
Алцхаймер  -  21 сеп -
тември, от фондация
„Състрадание  Алц -
хаймер  България” с
партньорството на об-
щина Варна. Отбеляз-
ваме тази дата всяка
година с идеята да ин-
формираме общество-
то  за  проблемите  на
пациентите ,  каза
председателят  на
организацията Живка
Тишева. Темата сега е
„Помни ме, не ме заб-
равяй!“.
Предполага  се ,  че

според броя на населе-
нието хората с демен-
ция  у  нас  са  50 000,
толкова са и страда-
щите  от  Алцхаймер.
Тези пациенти се во-
дят като психиатрич-
но болни.
Болестта на Алцхай-

мер е най-честата при-
чина за деменция (сла-
боумие).  Тя  започва
незабелязано  и  про -
гресира  постепенно .
Най-напред са наруше-
ния на паметта, които
са и най-характерният
симптом  -  затрудне -

ния при запомняне на
имена, телефонни но-
мера, подробности от
скорошни  събития ,
разговори .  Типични
за  началния  стадий
на лека деменция са
също дезориентация-
та  за  време  и  про -
странство, дефицитът
на  вниманието ,  зат -
рудненията при смята-
не.
В  крайния  стадий

пациентите са неспо-
собни да общуват, ос-
тават на легло, като е
необходимо да бъдат
обслужвани. Така за-
боляването  се  пре -
връща в тежък меди-
цински  и  социален
проблем.  Затова ран-
ното  му  откриване е
важно за пациента.
Алцхаймер  е  соци-

алнозначимо заболя-
ване ,  което  е  съвре -
менно предизвикател-
ство  пред  всички
държави.
Повече  от  36 млн .

души в света са с де-
менция. Като се има
предвид застаряване-
то  на  населението  в
световен мащаб, про-
гнозите са, че до 2030
г. броят им ще нарас-
не до 66 млн. души.

Министерският съвет
одобри промени в тари-
фата за пристанищни-
те такси, събирани от
Държавно предприятие
„Пристанищна инфра-
структура“. Основните
изменения са свързани
с финансовото обезпе-
чаване на поддръжката
на средствата за нави-
гационно осигуряване,
каналите и пристанищ-
ната акватория. Това е
свързано със задълже-
нието на държавното
предприятие да осигу-
рява достъп във всички
случаи до пристанища-
та за обществен транс-
порт с регионално зна-
чение, яхтените, рибар-

Екологията е основната тема
на тазгодишния есенен пленер
на школа „Дедал“. От 21 до 25 сеп-
тември в Балчик 30 млади твор-
ци от школата ще „ремонтират“
морето.
Как ще успеят?! Чрез изкуство-

то! Творческият симпозиум тази
година е посветен на проблеми-
те със замърсяването и намаля-
ването на рибните ресурси в Чер-
но море и има за цел да насочи
вниманието на обществеността
към опазването на природните
му богатства.
Пленерът предвижда над 100

Млади творци от „Дедал“ „ще ремонтират“ морето
часа творческа среда и занима-
ния по изобразително изкуство,
скулптура, подводна фотогра-
фия, ленд арт и музика. Освен
практически занимания програ-
мата тази година включва и лек-
ционна част, в която еколози от
Варна ще запознаят младите
творци с историята на Черно
море и екологичната обстанов-
ка по черноморското ни крайб-
режие. Специални гости на пле-
нера ще бъдат рибарите от зад-
ругата в Балчик. Всеки творчес-
ки ден ще завършва с лятно кино
на плажа, което ще предлага до-

кументални филми на екологич-
на тема, участвали в  досегаш-
ните издания на Международ-
ния фестивал за късометражни
филми  „Карантината“, чийто
организатор е школа „Дедал“.
Входът е свободен. Музиканти-
те от школата по перкусии вече
подготвят композицията „SOS”,
която ще стане музикален мотив
на  „Море в ремонт“, както и ка-
мерен концерт на открито.
Създадените творби по време на
пленера ще участват в обща из-
ложба на школата през февруа-
ри.~

Променя се тарифата за
пристанищните такси

ските и пристанищата
със специално предназ-
начение.
Въвеждат се такси за

събиране и обработва-
не на отпадъци от ко-
р а б опл а в а т е лн а т а
дейност във връзка с
привеждането на на-
ционалната  правна
уредба в съответствие
с  международното  и
европейското  право.
Актуализират се тари-
фите за канална такса
на база направен ана-
лиз  на  приходите  и
разходите на ДП „При-
станищна инфраструк-
тура“ за  драгажни и
други свързани дейно-
сти. ~
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Неправителствените
организации
повдигнаха
въпроса за
нелегалните
развъдници и
за „Максуда“

СТАВРИ ТАРГОВ

Постоянната коми-

Ïðèåõà íîâàòà ïðîãðàìà çà îâëàäÿâàíå
íà ïîïóëàöèÿòà íà áåçäîìíèòå êó÷åòà

сия по обществен ред и
сигурност прие актуа-
лизираната програма
за овладяване на попу-
лацията на безстопан-
ствените кучета на те-
риторията на община
Варна. Това стана след
серия от срещи с непра-
вителствени организа-
ции, доброволци , под-
черта зам.-кметът То-
дор  Иванов.  Взехме

предвид всички изразе-
ни становища по про-
блема и смятам, че но-
вата програма предла-
га продукт, който удов-
летворява всички ин-
тереси на гражданите
и животните. Иконо-
мическите интереси на
отделни организации
бяха оставени настра-
ни,  категоричен  бе
зам.-кметът.

Актуализираната
програма дълго време
бе поместена на сайта
на община Варна, за да
може всеки да се запоз-
нае с нея и да предло-
жи промени. След като
тя бъде утвърдена и на
сесия на Общинския
съвет, ще бъдат напра-
вени и съответните ко-
рекции в общинската
наредба за обществения

ред. Тя се явява в роля-
та на пътна карта, по
която ще се върви през
следващите години.
Представители на не-

пр а ви т е л с т в е ни т е
организации,  които
присъстваха на заседа-
нието, оспориха точка-
та за евтаназията на
неизлечимо  болни  и
агресивни безстопан-
ствени животни, като

поставиха въпроса за
експертите, които ще
решават за това.
Дискутиран бе и про-

блемът с нелегалните
развъдници за кучета
на територията на об-
щината, с популация-
та на бездомните чети-
риноги в „Максуда“ и
във вилните зони. Де-
бат  се  получи  и  по
въпроса  попадат  ли

под  удара  на  закона
НПО, които приютяват
временно захвърлени
на улицата новородени
кученца.
В рамките на диску-

сията стана ясно също,
че някои варненци са
си позволили да съдят
общината след ухапва-
не от куче, прилагайки
към  исковете  чужди
снимки от интернет.

УЛИЦИУЛИЦИУЛИЦИУЛИЦИУЛИЦИ

Окръжна прокурату-
ра – Варна, е внесла в
Окръжния съд споразу-
мение за ефективно
осъждане на обвиняе-
мия Р. А. на 34 години.
Той се признава за ви-

новен, че е държал с
цел разпространение
близо килограм и 300
грама марихуана и е от-
глеждал 210 стръка ин-
дийски коноп. За после-

На 19.ІХ. т.г. около
18,30 часа на пътя Варна
- Добрич, след разклона
за с. Любен Каравелово,
е възникнало ПТП меж-
ду “БМВ” и “Сеат”. Во-
дачът на Л.А. “БМВ”-то,
С.Д. (23 г.) от Добрич, по-
ради движение с несъоб-
разена с мократа на-
стилка скорост губи
контрол над автомоби-

Апелативният съд във
Варна потвърди времен-
ната мярка за неотклоне-
ние „задържане под стра-
жа” за срок от 60 дни, взе-
та спрямо Красимир Ни-
колов, издирван от влас-
тите в САЩ за компютъ-
рни престъпления.
Пресслужбата на съда

припомня, че 44-годиш-
ният варненец беше задъ-
ржан в ареста за посоче-
ния срок с определение
на Варненския окръжен
съд на 10 септември тази
година. Спрямо него е из-
дадена заповед за арест
на помощник окръжен
съдия в Питсбърг, Запа-
ден окръг Пенсилвания,
САЩ, по повод образува-
но наказателно произ-
водство. По отношение
на Николов в САЩ  са
били събирани доказа-
телства, а на 8 септемв-
ри агенти на ФБР, заед-
но с български разслед-

Осъдиха производител на марихуана,
отглеждал я с краден ток

дното деяние е ползвал
и неправомерно елект-
рически ток, което е
трето престъпление от
общ характер.
По правилата на ку-

мулацията на наказа-
ния е договорено за по-
сочените престъпле-
ния по чл. 354а, ал.1 от
НК, 354в, ал.1 от НК и
234в, ал.1 от НК Р.А. да
търпи лишаване от сво-

бода за срок от една го-
дина и шест месеца при
първоначален строг ре-
жим в затвор, както и
глоба в размер на 3500
лв. Приведено е в из-
пълнение и предходно
условно наказание от
една година лишаване
от свобода. Така той ще
остане зад решетките
общо две години и по-
ловина.~

Шофьор е с опасност за живота след
катастрофа до Любен Каравелово

Състав на Варненския
апелативен съд по-
твърди изцяло решение
на Окръжен съд - Варна,
с което се допуска екст-
радицията на казах-
станската гражданка 
Тамилла Кратт, за да
бъде съдена в родината
си за мошеничество.
Пресслужбата на съда

припомня, че 42-годиш-
ната Тамилла Кратт е
била обявена за между-
народно издирване през
юли тази година от
съдия-следовател при
Районния съд на гр. Ал-
мати, Република Казах-
стан. След като е била
установена в морската
столица, в началото на
август ВОС е определил

ла, блъска се в мантине-
лата вдясно и започва да
се движи въртеливо по
пътното платно, като
блъска “Сеат”-та. Пост-
радали са двамата вода-
чи. Водачът на втория
автомобил (22 г.), от с.
Изворско, обл. Варна, е
пострадал тежко.
Мъжът е настанен за ле-
чение в МБАЛ “Св.

Анна” с фрактури на дол-
ните крайници, гръдна и
коремна травма, с опас-
ност за живота. 23-годиш-
ният мъж от Добрич
също е настанен за лече-
ние с мозъчно сътресе-
ние и рана на главата,
няма опасност за него-
вия живот. По случая
има образувано досъдеб-
но производство. ~

Съдът постанови изгонването
на измамничка от Казахстан

първоначална мярка за
неотклонение „домашен
арест”. Седмица по-
късно Варненският апе-
лативен съд отмени
това определение и на-
ложи временна мярка за
неотклонение на Кратт
“задържане под стража”
за срок от 40 дни.  През
този период от време в -
Република България  е
постъпило искане с
официална молба до
министъра на пра-
восъдието за екстради-
ция на казахстанската
гражданка. Срещу нея и
съпруга й е било образу-
вано наказателно произ-
водство за извършени
криминални  пре-
стъпления, извършени в

периода 2007 – 2009 г. в гр.
Алмати. Двамата неед-
нократно и в големи раз-
мери  са заграбили чуж-
до имущество чрез изма-
ма и злоупотреба с дове-
рие, с предварително до-
говаряне на група лица.
Кратт е получавала
пари от други граждани,
обещавайки им да купи
и достави коли от САЩ
до Казахстан. Впослед-
ствие не изпълнила
задълженията си, а по
измамен начин и чрез
злоупотреба с доверие
взела парите. В резул-
тат на това общата стой-
ност на нанесените
щети е в размер на 30 223
830 казахстански тенге
(около 157 000 лв.).~

Зад решетките остава
варненец, поискан за
екстрадиция в САЩ

ващи полицаи, са из-
вършили следствени
действия по провеждано-
то в щата Пенсилвания
разследване в дома на
обвиняемия във Варна.
Въз основа именно на
това разследване и дока-
зателствата, получени
по него, е издадена и за-
поведта за арест от съот-
ветния окръжен съд в
Западен окръг Пенсил-
вания срещу българския
гражданин. Американс-
ките власти са деклари-
рали намерението си да
поискат екстрадицията
на Николов за ангажира-
не на наказателна отго-
ворност. Престъпления-
та, за които предстои да
се иска екстрадицията
му, са описани в 4 текста
от американския НК,
като банкова измама, за-
говор за измама, ком-
пютърно престъпление
и престъпен заговор. ~

ЗА ДА СЕ ОГРАНИЧИ ПАРКИРАНЕТО ПО ТРОТОАРИТЕ, из града започна монтиране наЗА ДА СЕ ОГРАНИЧИ ПАРКИРАНЕТО ПО ТРОТОАРИТЕ, из града започна монтиране наЗА ДА СЕ ОГРАНИЧИ ПАРКИРАНЕТО ПО ТРОТОАРИТЕ, из града започна монтиране наЗА ДА СЕ ОГРАНИЧИ ПАРКИРАНЕТО ПО ТРОТОАРИТЕ, из града започна монтиране наЗА ДА СЕ ОГРАНИЧИ ПАРКИРАНЕТО ПО ТРОТОАРИТЕ, из града започна монтиране на
колчета по улиците. По този начин ще се улесни движението на пешеходците.колчета по улиците. По този начин ще се улесни движението на пешеходците.колчета по улиците. По този начин ще се улесни движението на пешеходците.колчета по улиците. По този начин ще се улесни движението на пешеходците.колчета по улиците. По този начин ще се улесни движението на пешеходците.
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Три премиери пред-
ставя  Варненският
драматичен  театър
„Стоян Бъчваров“ до
края  на  годината .
Първата от тях е тази
вечер – „Прелестите на
изневярата“. Поста -
новката  е  по  Вален -

Òðè ïðåìèåðè ïðåäñòàâÿ
Äðàìàòà äî êðàÿ íà ãîäèíàòà

тин Красногоров, ре-
жисьор  е  Костадин
Бандутов. „Започваме
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режисьора  Костадин
Бандутов, който през
годината отбелязва 70-
годишен юбилей. Той е
доказано име в теат-
ралния  живот  у  нас,
бил  е  и  директор  на
варненския  театър.
Спектакълът „Прелес-
тите на изневярата“ е
като шампанско и по-
нася  публиката  във
вихъра на смях, забава
и  неочаквани  ситуа-
ции. Големият руски
автор Валентин Крас-
ногоров е изключите-
лен майстор на елеган-
тната комедия. Мисля,
че изневярата много

добре  е  обрисувана
като едно сложно, но не
непременно негативно
явление“ – коментира
за  вестник  „Черно
море“ директорът на
Театрално-музикалния
продуцентски център
във Варна Даниела Ди-
мова. Тя разкри, че ще
има още две премиери
до края на годината. В
края  на  ноември  ще
бъде представен спек-
такълът „Тримата бра-
тя“ по  мотиви  от
български  народни
приказки. Режисьор е
Георги Михалков, сце-
нография Огняна Сера-

фимова.  През декемв-
ри е  третата премиера
за 96-ия творчески се-
зон на Варненския дра-
матичен театър. „Ще
отправим нашия свое-
образен поклон пред
Шекспир с театрална
версия  на  прочутия
филм  „Влюбеният
Шекспир“. Нашият те-
атър е първият в стра-
ната, който ще го напра-
ви, тъй като имаме пра-
ва“, подчерта Даниела
Димова. Адаптацията и
режисурата ще са на
проф. Пламен Марков,
сценография - Мира Ка-
ланова.

амбициозно 96-ия твор-
чески сезон. Първият
премиерен спектакъл

„Прелестите на изне-
вярата“ е нашият сво-
еобразен реверанс към

Изневярата е сложно явление, показва в постановка Костадин Бандутов
Различните форми на

изневярата показва в по-
становката си „Прелести-
те на изневярата“ Коста-
дин Бандутов на старта на
96-ия творчески сезон на
Варненския драматичен
театър „Стоян Бъчваров“.
Оказва се, че това е едно
сложно и нееднозначно яв-
ление.
Постановката започва с

интересно обръщение
към публиката. „То не е
от автора. Идеята е изця-
ло моя и се надявам пуб-
ликата да я приеме. За-
почваме с това, че хората
се делят на три групи – та-
кива, на които изневеря-
ват, такива, които са изне-
верили, и такива, които
имат намерение да го на-
правят. Другите не са доб-
ре дошли в залата… Каз-
ваме го, разбира се, с го-
ляма доза хумор и смятам,
че всички ще го разбе-
рат“, коментира Костадин
Бандутов.

„Тази пиеса аз отдавна
я имам и много я харес-
вам. Радвам се, че от Вар-
ненския драматичен те-
атър ми дадоха възмож-
ност да я поставя отново,
и то точно с тези актьори.
Те наистина са блестящи
в ролите си и това не е на-
празен комплимент. Репе-
тирахме заедно един ме-
сец и нямаше нито една
провалена репетиция,
нито един път не сме си
повишили тон. Всичко
беше в идеален синхрон.
Очаквам и по време на
представлението да се
осъществи онази „волтова
дъга“ между актьорите и
публиката, както когато
два електрода се добли-
жат и между тях светне
ярко…Искрено се надя-

вам да докоснем някои чо-
вешки струни в сърцата
на зрителите“, каза още
режисьорът.
Интересна гледна точ-

ка към изневярата показ-
ват режисьорът и актьо-
рите от сцената.  Публи-
ката вижда няколко етю-
да, които са едновремен-
но и смешни, и тъжни, и
поставят много въпроси.
В единия от тях разговарят
две жени – едната семей-
на, а другата се среща с
женен мъж. Запомняща се
е репликата на любовни-
цата, която признава:
„Има си дом, жена си, де-
цата… и мен… Иначе ще
остане само с мен…“.  В
ролята е младата актриса
Цветина Петрова. „Изне-
вярата си е вид лъжа, тъй
като на първо място
лъжеш себе си, освен че
лъжеш и човека до теб…
За мен по-важна е емоцио-
налната изневяра, откол-
кото физическата“, комен-
тира Цвети.
В друг етюд тя играе за-

едно с Валери Вълчев. Тя
е момиче, което на другия
ден ще се омъжи, но е
влюбено в друг, а той е же-
нен мъж, който обича дру-
га. „Колко много усилия
полагаш да създадеш свой
уютен дом за теб и за

мъжа ти. Не искам да бъда
изоставен! Защо просто не
кажеш, че искаш да се
разведа?!“ – казва героят
на Валери. „А ти искаш ли
да кажа такова нещо?!“ –
отговаря тя и заключава:
„Пред мен е целият ми
живот, само че без теб…
Налага се да помисля как
ще го живея!“.

„Един от въпросите,
който задаваме с поста-
новката, е до каква степен
изневярата се е зародила
в нас или по-скоро тя е
предизвикана от обстоя-
телствата. В крайна смет-
ка смятам, че всеки тряб-
ва да се запита дали си
струва. Със сигурност
има случаи, в които изне-
вярата до някаква степен
може да помогне да пре-
откриеш нещо в досегаш-
ния си партньор. Има и
случаи, при които изневя-
рата води до погром. Аз
лично изпитвам интерес
към това съзнателно
вървене към самоунищо-
жението, на което е скло-
нен човекът – странно е“,
коментира Валери
Вълчев.
Друг аспект на изневя-

рата показват в етюда си
Милена Кънева и Свилен
Стоянов. Те и двамата
имат свои семейства, но

се срещат тайно. Ситуаци-
ята, която разиграват, пре-
дизвиква усмивки, но и
малко тъга. „Искаш ли да
отидем заедно на кино?!
Ще си изберем филм и ще
отидем – ще седнем в за-
лата далеч един от друг –

аз с мъжа си, а ти с жена
си и ще си мислим, че сме
отишли заедно“, казва ге-
роинята на Милена.
Гергана Арнаудова и

Димитър Мартинов пред-
ставят историята на човек
на средна възраст, който
разбира, че любовницата
му очаква дете от него.
„Винаги съм искал да
имам дете от любимата

жена“ – казва той. „Тога-
ва трябва да се влюбиш в
някоя и да не се разделяте
поне 9 месеца“ – отговаря
тя. „Аз може би не съм
способен на истинска лю-
бов, а само на някаква по-
лулюбов“ – заключва геро-
ят на Димитър. „Това е
една типична ситуация,
която драматургът взема
и поставя героите в нея, за
да се види кой какво пред-
ставлява. Ако си имал ня-
какви илюзии за партньо-
ра си, в такава ситуация
те падат и виждаш реал-
ността. По-страшното е
друго - че ние изпадаме в
такава ситуация да не се
познаваме, да очакваме
едно действие от себе си,

а да направим нещо
съвсем различно в живо-
та. Това е нещо, което ми
е интересно. Моят герой е
предопределен да живее
точно с тази жена, но той
избира да се върне при
жена си. Изневери е има-
ло и ще има. Въпросът е

какво правим след това.
Една изневяра може да от-
вори много странички и да
ти покаже кой си, да ти
даде нов път. Надявам се
с тази постановка и да ус-
пяваме да забавляваме, и
да успеем да кажем нещо
сериозно. Добрият театър
е точно този, който е заба-
вен и атрактивен за зрите-
лите, но накрая те да си
тръгват с въпроси в гла-
вите, върху които да раз-
съждават или да обсъдят
с близките си хора“, ко-
ментира актьорът.
Постановката „Прелес-

тите на изневярата“ завъ-
ршва с етюда на Веселина
Михалкова и Валентин
Митев – семейна двойка,

в която мъжът изневеря-
ва. „Ние с нея сме като ге-
рои от виц, който е толко-
ва банален, че дори не е
смешен“,отбелязва героят
на Валентин. „Ами ако из-
веднъж реши и ми каже
истината, тази отврати-
телна истина, която аз

изобщо не искам да знам.
Нима това е по-важно за
мен от семейството и де-
цата“, пита се тя.

„Изневярата не е нещо,
което човек иска или очак-
ва. Има неписано прави-
ло, че за един конфликт
винаги са нужни двама.
Изневярата е вид конф-
ликт, така че и и другият
има вина, когато парт-
ньорът му обърне глава
настрани. Любовта според
мен е среща на емоции,
които разпалват огън
между двама души. Но с
годините този огън започ-
ва да затихва, идва успо-
коението – тя е моя, той е
мой… Тогава във взаимо-
отношенията нахлува ску-
ката… Изведнъж човек
започва да не забелязва,
забравя всичко, на което се
е възхищавал в своя парт-
ньор, и започва да търси
тези неща в друг… Така
се ражда изневярата…
Това винаги е било акту-
ално, още от времето на
Дон Жуан и Казанова. Има
редица изследвания, кои-
то показват, че за мъжа из-
невярата е като да се от-
бие през кварталната
кръчма да пие чаша вино,
след което се връща
вкъщи все едно нищо не е
станало. Мъжете изневе-
ряват обикновено с млади
момичета. Семейните
жени по-трудно изневеря-
ват. И ако една жена изне-
вери, за нея това е сериоз-
но, тя тръгва към другия
мъж. За жената изневяра-
та носи много повече емо-
ционална обвързаност“,
обобщава режисьорът Ко-
стадин Бандутов.

Костадин БандутовКостадин БандутовКостадин БандутовКостадин БандутовКостадин Бандутов Димитър МартиновДимитър МартиновДимитър МартиновДимитър МартиновДимитър Мартинов

Цветина Петрова и Валери ВълчевЦветина Петрова и Валери ВълчевЦветина Петрова и Валери ВълчевЦветина Петрова и Валери ВълчевЦветина Петрова и Валери Вълчев
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Беше обсъдено
сътрудничеството
между нашето
правителство и
Европейската
комисия

България играе много
важна роля за справяне-
то с миграционните
процеси, заяви евроко-
мисарят по миграцията,
вътрешните работи и
гражданството Димит-
рис Аврамопулос след
среща в сградата на
ООН с вицепремиера
Румяна Бъчварова и
министъра на външни-
те работи Даниел Ми-
тов, съобщиха от прес-
службата на Министер-
ския съвет.
По време на разговора

беше обсъдено сътруд-
ничеството между
българското правител-

Еврокомисар Димитрис Аврамопулос:Еврокомисар Димитрис Аврамопулос:Еврокомисар Димитрис Аврамопулос:Еврокомисар Димитрис Аврамопулос:Еврокомисар Димитрис Аврамопулос:

Áúëãàðèÿ èãðàå ìíîãî âàæíà ðîëÿ
çà ñïðàâÿíåòî ñ ìèãðàöèîííàòà êðèçà

ство и Европейската
комисия по отношение
на мигрантската криза.

“Ситуацията е много
трудна, каналджиите
пренасочват миграци-
онните потоци през
България и ЕС. Но
България не е сама”, за-
яви Аврамопулос. Той
акцентира на отпусна-
тата за страната ни по-
мощ от 160 млн. евро и
че именно тук на 6 ок-
томври ще бъде дадено
началото на новия евро-
пейски проект - Евро-
пейска служба за грани-
чен контрол и брегова
охрана. “Целта е да мо-
жем по-добре да управ-
ляваме и да пазим общи-
те европейски грани-
ци”, обясни еврокоми-
сар Аврамопулос.

“България ще играе из-
ключително важна роля,
на първо място да опаз-

ва собствените си грани-
ци, но в същото време и
европейските граници.
България ще бъде част от
европейската всеобхват-
на миграционна полити-
ка”, категоричен беше ев-
рокомисарят.

Той поздрави прави-
телството за положени-
те усилия за справяне в
трудната ситуация по
отношение на мигрант-
ската криза. “Страната
ви има изключително
важна роля в опазване-

то на външните грани-
ци на ЕС. Затова Евро-
па предоставя техни-
ческа, финансова и екс-
пертна помощ и съм
убеден, че от 6 октомв-
ри ще разгърнем нова
глава на по-ефективно

управление на европей-
ските граници”, заяви
Аврамопулос.
Той изрази благодар-

ността си за изключи-
телно доброто сътруд-
ничество с българското
правителство.

“Българската пози-
ция, която представих-
ме пред Общото събра-
ние на ООН, беше чута.
Ние смятаме, че държа-
вите трябва да си
сътрудничат, трябва да
се търсят общи реше-
ния, които са синтез от
хуманитарните и орга-
низационните аспекти
на този процес, като се
зачитат правата на
мигрантите”, заяви ми-
нистър Бъчварова след
срещата с еврокомисаря
в централата на ООН.
По думите й, решени-

ето за стартирането на
новата Европейска

служба за гранична и
брегова охрана е не про-
сто успех за нашата
страна, но и успех на
европейската солидар-
ност и “показва, че само
заедно можем да наме-
рим решение на пробле-
мите”. Това, че Бълга-
рия е свързана с всички
тези нови и положител-
ни решения, е изключи-
телно важно за нас, под-
черта Бъчварова.
Благодарение на уси-

лията на българските
дипломати в Ню Йорк в
заключителния доку-
мент за миграцията вля-
зоха два основни еле-
мента, а именно - държа-
вите да работят заедно
за подписване на спора-
зумение за реадмисия и
обратно връщане, посо-
чи министърът на
външните работи Дани-
ел Митов.~
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Премиерът Бойко Бо-
рисов направи остър
коментар по повод из-
казването на руския де-
путат Пьотр Толстой,
който заяви в неделя,
че Русия може да
“купи” България, тъй
като вече е купила по-
ловината ни Черномо-
рие. Преди това пък ми-
нистрите поискаха
външно министерство
да излезе с официална
декларация за сканда-

Бойко Борисов:Бойко Борисов:Бойко Борисов:Бойко Борисов:Бойко Борисов:

За 1300 г. никой
не е успял да
купи България!

ла.
“И да не сме част от

Европейския съюз, ние
сме си България от 1300
и повече години и сме
удържали никой да не
ни купи! Да, предатели
много има в историята
и ние плащаме за по-
добно предателство. Но
отново показваме, че
ние изпълняваме свои-
те законови ангажи-
менти”, каза министър-
председателят.~

Бойко БорисовБойко БорисовБойко БорисовБойко БорисовБойко Борисов

Над 300 000 мигранти
и бежанци са прекоси-
ли Средиземно море от
началото на годината,
за да достигнат Европа,
съобщиха от Междуна-
родната организация
по миграция и Върхов-
ния комисариат на
ООН за бежанците, ци-
тирани от Франс прес и
ТАСС.
Най-много бежанци и

мигранти са достигна-
ли Гърция - 165 409
души, следвана от Ита-
лия - 130 561, и Испания -
2476.
Същевременно итали-

анският министър на

Без присъединяване
на България към Шенген
общите усилия за защи-
та на външните европей-
ски граници няма да са
напълно ефективни;
като начало процесът на
присъединяване на стра-
ната ни може да започ-
не с въздушните и морс-
ките граници.
Това заяви вицепреми-

ерът по координация на
европейските политики
и институционалните
въпроси и министър на
образованието и наука-
та Меглена Кунева пред
участниците в Съвета
“Общи въпроси”, съоб-
щиха от кабинета й. За-
седанието се провежда
днес в Брюксел.

Меглена Кунева:Меглена Кунева:Меглена Кунева:Меглена Кунева:Меглена Кунева:

Присъединяването ни към Шенген може
да започне с въздушните и морските граници

Кунева изтъкна, че и до
момента страната ни по-
лага огромни усилия, за
да гарантира сигурност-
та на външната граница
на Съюза, и благодари за
подкрепата на държави-
те членки и европейски-
те институции и за фи-
нансовата помощ.
Вицепремиерът Куне-

ва подчерта ключовото
значение на съвместно-
то изявление ЕС – Тур-
ция за справянето с бе-
жанската криза и заяви,
че новата партньорска
рамка по отношение на
миграцията трябва да
включва и страните по
произход, редица страни
от Азия и най-вече - Аф-
ганистан.
България настоява за

ефективна реформа на
Общата европейска сис-
тема за убежище, която
да гарантира справедли-
ва, ефективна и устойчи-
ва система за разпределя-
не на молбите за закри-
ла между държавите
членки, каза Меглена
Кунева. ~

От началото на годинатаОт началото на годинатаОт началото на годинатаОт началото на годинатаОт началото на годината

Над 300 000 бежанци
са дошли в Европа
през Средиземно море

външните работи Пао-
ло Джентилони заяви,
че миграционната кри-
за няма да приключи
след споразумението с
Турция.
Италия очаква от ЕС

не само ефективно реали-
зиране на плана за раз-
пределение на бежанци-
те между европейските
страни, но и приемането
на турския модел за Аф-
рика, което би включва-
ло общоевропейска сис-
тема за връщане на оне-
зи мигранти, които ня-
мат право да получат
убежище в ЕС, каза
Джентилони.~

Меглена КуневаМеглена КуневаМеглена КуневаМеглена КуневаМеглена Кунева

Под ръководството на лидера на Север-
на Корея Ким Чен-ун е извършено успешно
наземно изпитание на нов мощен ракетен
двигател за извеждане на спътници в Кос-
моса, съобщи официалната агенция КЦТА,
цитирана от БТА. Ким е наредил на учени-
те да започнат подготовка за изстрелване
на сателит, което да стане “възможно най-
скоро”.
Изпробваният двигател може да даде на

КНДР “достатъчна способност за изстрел-
ване на различни видове сателити, вклю-
чително за наблюдение на Земята”, съоб-
щава севернокорейската агенция.
Ким Чен-ун е бил на изпитателния поли-

гон и е наблюдавал тестването на ракет-
ния двигател от нов тип, предназначен за

Северна Корея обяви за успешно изпитание на мощен ракетен двигател
изстрелване на геостационарен спътник.
Той е похвалил учените и технолозите, кои-
то са успели да създадат този двигател
“въпреки сложното икономическо положе-
ние в страната”, посочва КЦТА.
Вестник “Нодом синмун” публикува сним-

ки на лидера, наблюдаващ изпитанието.
“След 2 г. Корейската народнодемократич-

на република трябва да разполага със соб-
ствени геостационарни спътници”, е заявил
Ким Чен-ун. Той е отбелязал, че космическа-
та индустрия е важен показател за мощта на
държавата и е призовал за активизиране на
дейността по изучаване на околоземното
пространство в рамките на разработената в
страната петгодишна космическа програма.
По оценка на КЦТА по време на изпита-

нието, продължило 200 секунди, всички тех-
нически системи на двигателя работели
стабилно.
Тестът е извършен малко след като меж-

дународната общност осъди петия ядрен
опит на Пхенян, извършен този месец. Го-
ворител на южнокорейските военни каза,
че новото изпитание вероятно е на двига-
тел, който да може да се използва за ракети
с голям обсег, предаде Ройтерс. Цитиран е и
експерт, който казва, че новият двигател
може да е разработен в сътрудничество с
Иран. През последните години ирански спе-
циалисти са заминали за КНДР, за да рабо-
тят върху 80-тонен ракетен двигател, раз-
работван от Северна Корея, твърди и мини-
стерството на финансите на САЩ.~
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В “ГоляматаВ “ГоляматаВ “ГоляматаВ “ГоляматаВ “Голямата
ябълка” имаябълка” имаябълка” имаябълка” имаябълка” има
световнисветовнисветовнисветовнисветовни
символи, коитосимволи, коитосимволи, коитосимволи, коитосимволи, които
задължителнозадължителнозадължителнозадължителнозадължително
трябва да сетрябва да сетрябва да сетрябва да сетрябва да се
видятвидятвидятвидятвидят

Уважаеми читатели,
продължаваме нашата
рубрика “Градове на
вода” с №10 – Ню Йорк, от
класацията от Топ 25 на
тези дестинации. Те са
обявени от една от светов-
ните круизни компании
и изданието Business
Insider. Рейтингът опре-
деля най-привлекателни-
те градове на вода през
очите на туристите. За
съставянето на рейтинга
са използвани данни от
индекса за качество на
живот на Mercer
(Mercer’s Quality of
Living), сведения на
E u r o m o n i t o r
International за междуна-
родните туристически
маршрути, а също така и
калкулатор Numbeo, кой-
то съставя приблизител-
на стойност на кошница-
та на стоките и услугите
в различните градове.
Както вече знаете, под №9
е Токио, осми е Сан Фран-

Íþ Éîðê ñúäúðæà ÷èñòà åíåðãèÿ

циско, на седма позиция
e Сидни, на шеста –
“българският” Чикаго,
на пета – Сингапур, на
четвърта – Копенхаген,
на трета – Ванкувър, на
втора – Барселона, а ли-
дер е Окланд (Нова Зелан-
дия).

Никой неНикой неНикой неНикой неНикой не
може даможе даможе даможе даможе да
се мерисе мерисе мерисе мерисе мери
с върха нас върха нас върха нас върха нас върха на
върховете:върховете:върховете:върховете:върховете:
Ню Йорк (New York),
който притежава своя
дял изморени, бедни и
натъпкани сякаш един

върху друг маси от хора,
но има също музеи, го-
леми статуи, дори по-го-
леми сгради от светов-
на класа и безкраен ен-
тусиазъм! Трудно е да се
обясни кое е нещото,
което го прави толкова
изобилстващ от живот,
но хиперактивната
забързаност продължа-
ва да привлича все по-
вече и повече хора. Кош-
ницата на стоките и ус-
лугите за туристите е
$62,11, а бреговата ли-
ния може да се похвали
с 20 км плажове и музей
върху самолетоносач
от Втората световна
война.

Ню ЙоркНю ЙоркНю ЙоркНю ЙоркНю Йорк
е чистае чистае чистае чистае чиста
енергияенергияенергияенергияенергия
от огромни небостърга-
чи, оживен трафик и
ярките светлини по
филмите. “Голямата
ябълка” (The Big Apple),
както го наричат, е дом
на най-изящните музеи,
на много и разнообраз-
ни ресторанти, на най-
новата музика и забав-
ления. Безкрайните тро-
тоари ще ви отведат до
улици с кафенета, до
уникални дизайнерски
магазини и до зелените
хълмове на Сентрал
Парк. Ню Йорк е най-
гъсто населеният град в
Северна Америка с 8
млн. жители, разполо-
жени на площ от 830 кв.
км. Той винаги е бил
град на имигранти и
около 1/3 от население-
то са родени извън стра-
ната.

Грубо тукГрубо тукГрубо тукГрубо тукГрубо тук
се говорятсе говорятсе говорятсе говорятсе говорят
около 138около 138около 138около 138около 138
различниразличниразличниразличниразлични
езика,езика,езика,езика,езика,
а новите етнически тери-
тории се появяват из це-
лия град, предлагайки на

посетителите интересни
културни и кулинарни
изживявания. Когато хо-
рата говорят за Ню Йорк,
имат предвид Манхатън,
но градът има още 5 квар-
тала – Бруклин, Бронкс,
Манхатън, Куинс и
Стейтън айлънд. В наши
дни Ню Йорк е един от
най-сигурните градове и
най-добрият начин да
бъде разгледан е пеша.
Най-високата сграда е
“Емпайър Стейт Бил-
динг”. Той е построен
през 1931 г. Днес тази сгра-

да е една от най-важните
забележителности на
“Голямата ябълка”. Из-
дига се на височина 381 м
на небезизвестното Пето
авеню и предлага пре-
красна гледка към града.
Сградата е исторически
символ на строителство-
то на небостъргачи.

СтатуятаСтатуятаСтатуятаСтатуятаСтатуята
на свободатана свободатана свободатана свободатана свободата
е другае другае другае другае друга
световнасветовнасветовнасветовнасветовна
з а б е л ежи т е л н о с т .
Създадена е от Густав

Айфел през 1878 г. и кра-
си входа на пристани-
щето повече от един
век. Тя е едно от “бижу-
тата” на Новия свят.
Висока е 46,5 м, а пиеде-
сталът, на който е по-
ставена, е 55 м. Всеки,
който идва да посети
или да живее в този ве-
лик град, трябва да
види задължително
този символ на модер-
ната западна цивили-
зация. Но най-впечат-
ляващата гледка към
брега ще откриете, пре-

сичайки Бруклинския
мост в посока от Брук-
лин към Манхатън.
Гледката ще ви вземе
дъха, особено на залез,
когато фасадите на не-
бостъргачите са оцве-
тени в червени и оран-
жеви нюанси.

Гледката отГледката отГледката отГледката отГледката от
БруклинскияБруклинскияБруклинскияБруклинскияБруклинския
мостмостмостмостмост
ви предлага възможно-
стта да видите Ню Йорк
в цялата му величестве-
ност. Мостът, който

днес е един от най-изве-
стните в света, бил по-
строен през ХІХ век.
Дълъг е 1834 м и има ви-
сочина 84 м. Разходката
из Ню Йорк е невероят-
но преживяване.
Градът е сцена на хиля-
ди холивудски филми.
И това не е случайно.
Ню Йорк притежава
свой собствен дух.

Навсякъде сеНавсякъде сеНавсякъде сеНавсякъде сеНавсякъде се
чуват сиреничуват сиреничуват сиреничуват сиреничуват сирени
на линейки, полицейс-
ки коли и пожарни, ко-

ито препускат по пра-
вите нюйоркски улици.
Това е също градът на
жълтите таксита – ще
видите хиляди от тях
да се движат по тесни-
те градски улици. Голя-
ма част от градското
население пътува все-
ки ден с метрото. Ню
Йорк (заедно с Лондон)
е първият град в света,
който има метро. Това
е също първият град
(отново заедно с Лон-
дон), който е електри-
фициран. По тази при-

БРОДУЕЙ! Какво повече можем да кажем?!БРОДУЕЙ! Какво повече можем да кажем?!БРОДУЕЙ! Какво повече можем да кажем?!БРОДУЕЙ! Какво повече можем да кажем?!БРОДУЕЙ! Какво повече можем да кажем?!

ПЛАЖОВЕТЕ СЪБИРАТ всяка година милиони туристи и местни почитатели на слънцето и морето.ПЛАЖОВЕТЕ СЪБИРАТ всяка година милиони туристи и местни почитатели на слънцето и морето.ПЛАЖОВЕТЕ СЪБИРАТ всяка година милиони туристи и местни почитатели на слънцето и морето.ПЛАЖОВЕТЕ СЪБИРАТ всяка година милиони туристи и местни почитатели на слънцето и морето.ПЛАЖОВЕТЕ СЪБИРАТ всяка година милиони туристи и местни почитатели на слънцето и морето.

НОВА ГОДИНА В НЮ ЙОРК! Всеки празнува, а мнозина посрещатНОВА ГОДИНА В НЮ ЙОРК! Всеки празнува, а мнозина посрещатНОВА ГОДИНА В НЮ ЙОРК! Всеки празнува, а мнозина посрещатНОВА ГОДИНА В НЮ ЙОРК! Всеки празнува, а мнозина посрещатНОВА ГОДИНА В НЮ ЙОРК! Всеки празнува, а мнозина посрещат
празника и на вода.празника и на вода.празника и на вода.празника и на вода.празника и на вода.

“МЕДИСЪН СКУЕЪР ГАРДЪН” се намира в сърцето на Манхатън.“МЕДИСЪН СКУЕЪР ГАРДЪН” се намира в сърцето на Манхатън.“МЕДИСЪН СКУЕЪР ГАРДЪН” се намира в сърцето на Манхатън.“МЕДИСЪН СКУЕЪР ГАРДЪН” се намира в сърцето на Манхатън.“МЕДИСЪН СКУЕЪР ГАРДЪН” се намира в сърцето на Манхатън.
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чина в Сентръл парк
ще откриете мемориал
на Томас Едисон – от-
кривателя на електри-
чеството. Недалеч от
него е мемориалът на
Джон Ленан. Той се на-
мира близо до Дакота
Билдинг, където е жи-
вял до смъртта си заед-
но със съпругата си

Йоко Оно.

НевероятнатаНевероятнатаНевероятнатаНевероятнатаНевероятната
смесицасмесицасмесицасмесицасмесица
от културиот културиот културиот културиот култури
със сигурност оставя
своя отпечатък върху ме-
стното творчество. Като
цяло мисленето на нюй-
оркчани е много нестан-
дартно. Един от двигате-

лите на града е това, че
хората са по-нестандарт-
ни и не си поставят рам-
ки и ограничения в мис-
ленето и мирогледа. Това
обяснява защо точно тук
се намира музеят “Мет-
рополитън”, който е сред
най-големите и богати в
света. Неизброими са
представленията, които

най-големите в света зна-
менитости са изнесли в
спортния комплекс, на-
миращ се на Медисън
авеню – “Медисън Ску-
еър Гардън”. През сърце-
то на Ню Йорк премина-
ва широк булевард, чие-
то име не се нуждае от
реклама. Бродуей е една
от най-известните улици
в света. На нея се намират
някои от най-добрите те-
атри на планетата. Да
участваш или при-
състваш на някоя от по-
становките, които се ра-
зиграват тук, вече е ста-
нало въпрос на престиж.

“ЕМПАЙЪР СТЕЙТ БИЛДИНГ” e най-високата сграда и символ на Ню Йорк.“ЕМПАЙЪР СТЕЙТ БИЛДИНГ” e най-високата сграда и символ на Ню Йорк.“ЕМПАЙЪР СТЕЙТ БИЛДИНГ” e най-високата сграда и символ на Ню Йорк.“ЕМПАЙЪР СТЕЙТ БИЛДИНГ” e най-високата сграда и символ на Ню Йорк.“ЕМПАЙЪР СТЕЙТ БИЛДИНГ” e най-високата сграда и символ на Ню Йорк.

МОСТЪТ НА БРУКЛИН е легендарно място в “Голямата ябълка”.МОСТЪТ НА БРУКЛИН е легендарно място в “Голямата ябълка”.МОСТЪТ НА БРУКЛИН е легендарно място в “Голямата ябълка”.МОСТЪТ НА БРУКЛИН е легендарно място в “Голямата ябълка”.МОСТЪТ НА БРУКЛИН е легендарно място в “Голямата ябълка”.

ЗЕЛЕНИНА, БЕТОН И ВОДА се сливат по удивително подходящ на-ЗЕЛЕНИНА, БЕТОН И ВОДА се сливат по удивително подходящ на-ЗЕЛЕНИНА, БЕТОН И ВОДА се сливат по удивително подходящ на-ЗЕЛЕНИНА, БЕТОН И ВОДА се сливат по удивително подходящ на-ЗЕЛЕНИНА, БЕТОН И ВОДА се сливат по удивително подходящ на-
чин .чин .чин .чин .чин .

МУЗЕЙ ВЪРХУ САМОЛЕТОНОСАЧ от Втората световна война.МУЗЕЙ ВЪРХУ САМОЛЕТОНОСАЧ от Втората световна война.МУЗЕЙ ВЪРХУ САМОЛЕТОНОСАЧ от Втората световна война.МУЗЕЙ ВЪРХУ САМОЛЕТОНОСАЧ от Втората световна война.МУЗЕЙ ВЪРХУ САМОЛЕТОНОСАЧ от Втората световна война.
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СТЕФАН ДЕНКОВ

Трифон Трифонов
(о.р. капитан II ранг) е
пазач на фара на нос
Галата вече близо 13
години. Преди това има
малко повече - сам ги
изчислява на 15 години
и 10 дни, плътно на море
като механик на хидрог-
рафския кораб на ВМС.
После близо 10 години е
началник на средствата
за навигационно ограж-
дане в отговорния рай-
он на Военноморска
база - Варна (тук са фа-
ровете на Шабла, Кали-
акра, Галата и Екрене,
който е затъмнен от
2005 г.), и твърди, че де-
тайлно познава геогра-
фията на бреговата иви-
ца. От морето, гледайки
сушата, можел визуал-
но да се ориентира къде
точно се намира и е ав-
тор на книгата „700 наи-
менования от Българс-
кото Черноморие”.

Няма море без бряг и
морякът не може без
фараджиите - казва Три-
фон Трифонов, пазачът
на фара на нос Галата.
Има някаква мистика в
тази невидима връзка с
морето, продължава
той. И при мен наисти-
на стана малко

като вкато вкато вкато вкато в
научнатанаучнатанаучнатанаучнатанаучната
фантастикафантастикафантастикафантастикафантастика

 Вече бях слязъл от
хидрографския кораб,
служех на брега, когато
един ден отидох на село
на гости на тъщата и
сънувах, че получавам
телеграма от моя подчи-
нена, в която пишеше:
„Ела и си уреди служеб-
ното положение”. Още
на сутринта се грабнах
и се върнах във Варна,
без да знам защо, но този
сън ми се стори някак
много реален. Отидох в
поделението, където на-
учих, че се освобождава
мястото за началник на
средствата за навигаци-
онно ограждане (СНО).
Веднага си подадох до-
кументите, назначиха
ме и основната ми рабо-
та бяха фаровете на
Шабла, Калиакра и Га-
лата. А когато се пенси-
онирах, това ми помог-
на да стана фараджия и
да остана свързан с мо-
рето.

О.р. кап. II ранг Трифон Трифонов, пазач на фар „Галата”:О.р. кап. II ранг Трифон Трифонов, пазач на фар „Галата”:О.р. кап. II ранг Трифон Трифонов, пазач на фар „Галата”:О.р. кап. II ранг Трифон Трифонов, пазач на фар „Галата”:О.р. кап. II ранг Трифон Трифонов, пазач на фар „Галата”:

È íà ôàðà ïðîäúëæàâàì
äà ñúì íà âàõòà

Колкото и да е стран-
но, не ми понася на
море. Плавах над 15 го-
дини, но не свикнах с
морската болест, макар
че винаги си давах вах-
тите - хванал си се, тряб-
ва да устискаш. Това
обаче не пречи да оби-
чам морето. То не ми е
криво, че не мога да из-
държам.
С хидрографския ко-

раб съм кръстосвал Чер-
но море на шир и длъж,
многократно съм мина-
вал проливите, мотал
съм се край островите на
Егейско море, бил съм и
в Средиземно  море.
Само веднъж ми се слу-
чи да се уплаша през
цялата служба на море.
Помня и датата - 18 сеп-
тември 1981 г. Излизаме
от Новоросийск, имаше
голяма килева качка
(клатене нос - кърма) от
западната вълна.
Тръгваме срещу нея в
посока към Кримския
полуостров,  страшно
лашкане и по едно вре-
ме през нощта - току-що
се бях освободил от вах-
та, чувам силно из-
дрънчаване. Нещо ста-
на, защото корабът се
разтресе. Веднага падна-
ха оборотите. Викам си:
„Край! Сега ще останем
без ход и като ни хване
на борд, отиваме на
дъното”. Вълната зали-
ваше бака и крана, но ко-
мандирът, кап. ІІІ ранг
Божиков, бил на мости-
ка, веднага намалил
оборотите и стъпката
на винта. Оказа се, че на
десния борд имало отво-
рена врата и от там през
аварийния люк се изси-
пали няколко тона вода
долу в машината.
Отървахме се само със
страха и удължения пре-
ход, докато се скрием зад
Крим.
Какво е морето за мен

ли? Преди всичко  про-
стор. Много е интересно
нощно време - излязъл
съм, има луна. Стоиш на
борда и разбираш колко
си мъничък. Ти си някъ-
де насред морето, като
прашинка. Съзнаваш
величието на природа-
та. Или пък сутрин при
изгрев, когато виждаш
там някъде много дале-
ко как се вдига слънце-
то, „в малиновата зора”,
както се пее в една руска
песничка. Абе, трудно е
да се опише!

В моретоВ моретоВ моретоВ моретоВ морето
се обръщашсе обръщашсе обръщашсе обръщашсе обръщаш
към себе сикъм себе сикъм себе сикъм себе сикъм себе си

 Откъснат от брега, от
близки, отиваш, изкар-
ваш вахта, после нямаш
какво да правиш и започ-
ваш да мислиш за това, за
онова. На този кораб ми
дойдоха много от идеите
за книгата за наименова-
нията по брега, там поч-
нах наброските й. После,
като се пенсионирах и ста-
нах фараджия, само за ня-
колко месеца я завърших.
И тук е същото, както в
морето -  сам със себе си и
мозъкът ти подсъзнател-
но работи по една или
друга тема.
Валери Петров беше

съчинил песничка за па-
зачите на фара, в която
осмива бюрократите,  и
тогава написах една анти-
песничка. Че животът на
фара е като живота на
море, има единственото
предимство, че там не те
лашкат вълните и морс-
ка болест не те хваща. Ти
през цялото време пак все
едно си на море - пускаш
фара, правиш го по разпи-
сание, обаче излизаш
навън, виждаш каква е
видимостта и сам реша-
ваш дали да пуснеш и на-
утофона, т. нар. сирена.
Обикаляш наоколо.  По-
неже съм бил и от друга-
та страна, знам - там, в
морето, няма нищо страш-
но за моряка, но наближи
ли брегът, става опасно.
И точно тогава той виж-
да фара и осъзнава, че там
има един човек, който на-
блюдава морето, следи за
неговата безопасност,
като поддържа светлина-
та му. В това е връзката
моряк - фараджия.
Със съвременните сред-

ства за навигация някой
може да каже, че морски-
ят фар вече не е от особе-
но значение за безопасно-
стта на корабоплаването.
Но той остава  изключи-
телно важен, особено за
крайбрежието. Обяснени-
ето е и отчасти  на психо-
логическа основа,

фарътфарътфарътфарътфарът
действадействадействадействадейства
на психикатана психикатана психикатана психикатана психиката
на моряка,на моряка,на моряка,на моряка,на моряка,
което обясних преди мал-
ко. Освен това, когато си
наближил брега, после-
дните 20 метра могат да
бъдат фатални с подвод-

ните си опасности. Като
видиш фара, знаеш къде
си и ако всичко друго от-
каже, по него ще опреде-
лиш  мястото си, за да
поемеш безопасен курс.
Фаровете никога няма да
отмрат, въпреки развити-
ето на модерните навига-
ционни средства, по про-
стата причина, че те дей-
стват директно върху чо-
вешките сетива. Близо
90% от информацията
идва от очите, затова в
тъмното нощем човек
става малко или много
безпомощен. Друго си е,
когато видиш нещо да
присветва насреща на
тъмния бряг. Всеки морс-
ки фар има описани точ-
ни географски координа-
ти, уникална за района
характеристика на свете-
не и не можеш да се
объркаш.
Наскоро имаше мило

тържество в Шабла, къде-
то отбелязахме 95- годиш-
ния юбилей  на най-ста-
рия фараджия, легендар-
ния бай Иван Хаджиива-
нов. Преди време фарът се
въртял от налягането на
газа, който отивал в го-
релката. Веднъж се повре-
дил храповикът му и
цяла нощ бай Иван и
жена му, леля Тодорка (се-
мейство фараджии), го
въртели на ръка, без да
спрат. Той има над 40 го-
дини като пазач на фар
Шабла, накрая го смени
синът му Атанас.
Както пише един наш

поет: „Мъжки занаят,
труден занаят - краста;
стъпиш на борд .....и цяа-
аал живот.. баста”. На
фара е същото. Тук хем си
отговорен, хем нямаш
никой на главата си. Абе,
ти си сам със съвестта си,
с колегиалността към
моряците в морето. Без
някой да те наблюдава,
да те ръчка какво да  пра-
виш - в края на краищата
знаеш, че всичко опира
до връзването на твоите
гащи. Наистина,

самичък съмсамичък съмсамичък съмсамичък съмсамичък съм
си началник,си началник,си началник,си началник,си началник,
обаче това ме кара да
бъда по-жесток към себе
си, отколкото да имаше
някой отгоре ми. Когато
беше наводнението след
проливните дъждове
през 2004 г., целият рай-
он около фара се покри с
четири пръста наноси и
кал. Обещаха да ни из-
пратят помощ, накрая

никой не дойде.
Тогава навих кра-
чолите, отидох
горе в квартала
при един тенекед-
жия да ми напра-
ви гребло от кора-
ва ламарина. И
като я подкарах,
за два дни направих кал-
та на купчинки. Викам
за камион да я натова-
рим. Няма братче, никой
не идва. Заедно с колега-
та фараджия, с когото се
сменяме, за няколко дни
успяхме да я нахвърля-
ме в една дупка, образу-
вала се край септичната
яма на новия фар. Изка-
рахме противопожар-
ния шланг, теглихме му
една вода и наоколо
блесна като ново.
Пак по време на

същия голям дъжд сут-
ринта трябваше да зас-
тъпя дежурен и колега-
та ми докладва, че
фарът не е светил през
нощта. Пускаме генера-
тора, няма и няма - не
светва. При проливен
дъжд водата се стича от-
горе като в улей, става
страшно и колегата из-
ключил цялото табло да
не гръмне. Изключил и
UPS-а, който е паралел-
но свързан с мрежата и
когато спре осветление-
то, осигурява ток още
половин час, докато се
включи аварийното зах-
ранване. Бре, видяхме се
в чудо, докато не дойде
специалист, който от-
кри, че причината е  из-
ключеният UPS. После
една вечер излиза под-
водницата на море, а ко-
гато дизеловите й двига-
тели работят под вода,
морето се тресе и се чува
из целия залив. След
малко ми се обаждат от
55-и батальон: ” Ей, фа-
раджията, не ти свети
фарът!” Веднага търча
горе, гледам изгорял бу-
шонът. Сменям го, пак
не светва. Каква може да
е причината? Накрая из-
лиза, че не прави кон-
такт заради междукрис-
талната корозия на при-
поя. Знаех, защото вече
бях минал през тази
„стърга”, остъргах мал-
ко с ножчето и готово.
Много често се

сблъсквам с

човешкоточовешкоточовешкоточовешкоточовешкото
любопитстволюбопитстволюбопитстволюбопитстволюбопитство
към фаракъм фаракъм фаракъм фаракъм фара
В района той е само

един, пък и половината
варненци не са виждали
какво представлява.
Нощно време там свети
една голяма кула. Любо-
питно им е. Освен това
до новия фар стърчи изо-
ставената сграда на ста-
рия и има адреналин в
качването дотам. Имах
такъв случай. Работя си
и гледам двама бягат
през територията на
фара към портала. Изля-
зох и ги погнах с пищова
си - имам законно лично
оръжие и винаги ходя
там въоръжен. Успявам
да стигна единия и ви-
кам (на английски):
”Стой намясто!”, като
държа пистолета в една-
та ръка, а в другата -
пълнителя. Той не знае,
че е празен, и нещо ми
говори на френски. Идва
един нашенец и започва
да обяснява, че това са
белгийски туристи, кои-
то довел да видят стария
фар. Било им много ин-
тересно.
Ами за влюбените

двойки, все хлапетии.
Веднъж отивам да видя,
нещо се мержелее там в
тъмното - двама седна-
ли и се целуват.  Виждат
ме и стреснати започват
да мънкат. Обяснявам
им, че тук не е място за
целувки и прегръдки, за-
щото е военна зона,
може да стане някоя
беля, особено в тъмното.
Към такива двойки не
съм особено строг, особе-
но ако им е за първи път.
Но има и други. Хванах
едни осмокласници,
подкарах ги и ги фото-
графирах до стената.
Сега са вече почти мъже
и ме гледат с уважение.
Имаше и един див шот-
ландец, който спасих от
смърт, беше тръгнал по
ръба край оградата, над
сипея, нямаше изход. По
едно време няколко ци-
гани от “Аспарухово” се
научиха да минават при
задния вход на стария
ресторант ”Галатея”.
Явно заради  железните
колове на стария фар,
който сам по себе си е
друга тема за разговор,

защото е реликва, а стои
изоставен, не в плачев-
но, а направо в ревящо
състояние. Плаша ги аз
циганите, че сме силно
въоръжени, и много да
внимават някоя нощ да
не се изкушат да пипат
за желязо, че ще стане
страшна беля. Спряха да
идват.
Такова е всекидневие-

то ми и в него

не виждамне виждамне виждамне виждамне виждам
нищо отнищо отнищо отнищо отнищо от
романтиката,романтиката,романтиката,романтиката,романтиката,
с която е забулена пред-
ставата за пазача на
фара. Може би тази
представа идва от писа-
нията за фарове на са-
мотни скали в морето,
каквито има покрай
Англия. Там, като хва-
не лошо време, няма из-
мъкване и се е случва-
ло пазачи да умират от
глад, защото с месеци не
може да се стигне до тях.
По нашето крайбрежие
обаче няма такива
неща. Само на острови-
те ни Св. Анастасия и
Св. Иван има фарове,
ходил съм и на двете
места. То не е толкова
отдалечено от брега,
най-много една седми-
ца да останеш и „роман-
тиката” там е в това до-
колко ще ти издържат
нервите.
Абе, стоиш самичък

на фара, е и какво от
това? Оня ден прочетох:
”Ако самотата не ти
тежи, значи си много
добре”. Понеже вече съм
на възраст, когато оти-
да там и така си стоя
сам, започвам да се
връщам към старите
спомени за морето, за
историята, сега замис-
лям нова книга. Пък и
това да си фараджия, не
е отшелничество, защо-
то никога не оставаш
абсолютно сам. Ти си
нещо като часовия, зас-
танал на пост, и знаеш,
че някъде там, в морето,
някому са нужни твои-
те усилия. Отново се
чувстваш истински
морски човек, на вахта.

За мистиката във връзкатаЗа мистиката във връзкатаЗа мистиката във връзкатаЗа мистиката във връзкатаЗа мистиката във връзката
море и фар, за романтикатаморе и фар, за романтикатаморе и фар, за романтикатаморе и фар, за романтикатаморе и фар, за романтиката
в професията, разказвав професията, разказвав професията, разказвав професията, разказвав професията, разказва
старият моряк и фараджиястарият моряк и фараджиястарият моряк и фараджиястарият моряк и фараджиястарият моряк и фараджия
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‡ÎÓ‡ÎÓ‡ÎÓ‡ÎÓ‡ÎÓ‡ÎÓ‡ÎÓ‡ÎÓ‡ÎÓ‡ÎÓ îáèêíîâåíà 0,30 ëâ./áð.
ñ ãëàâíè áóêâè 0,35 ëâ./áð.
îãðàäåíà 0,40 ëâ./áð.
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Öåíè çà ïóáëèêàöèÿ
íà ìàëêè îáÿâè

äî 10 äóìè

îãðàäåíà íà ñèâ ôîí
0,50 ëâ./áð.

íåãàòèâ 0,60 ëâ./áð.

Необходими продукти:Необходими продукти:Необходими продукти:Необходими продукти:Необходими продукти:
4 свински котлета
стерилизирани гъби
250 г твърдо сирене
2 с.л. масло
1 глава кромид лук
1 скилидка чесън
1 ч.ч. бяло вино
сос от печено месо
250 г сметана
черен пипер, сол

Начин на приготвяне:Начин на приготвяне:Начин на приготвяне:Начин на приготвяне:Начин на приготвяне:
Правим отвори в котлетите и

ги пълним със смес от наряза-
ните на парченца гъби, част от
сиренето, нарязано на кубчета,

ХОРОСКОП ЗА ДЕНЯХОРОСКОП ЗА ДЕНЯХОРОСКОП ЗА ДЕНЯХОРОСКОП ЗА ДЕНЯХОРОСКОП ЗА ДЕНЯ

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Възможни са

неочаквани об-
рати, които могат да
ви  принудят  да
тръгнете в нова нео-
чаквана посока. На-
лага се да защитава-
те и отстоявате прин-
ципите си. Не успя-
вате да преценявате
реално хората. Ана-
лизът на поведение-
то и думите на окол-
ните  е  задължите -
лен, за да прозрете
целта им.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
А н а л и з и -

райте  откро -
вено грешките си и
бъдете искрени пред
себе  си .  Това  е  на -
чинът да си пропра-
вите пътя към полез-
ни  промени ,  които
ще  започнат  около
обяд. Доверете се на
интуицията  си .  Не
разчитайте  на  мне-
ние отстрани, защо-
то ще ви подведат и
ще  сгрешите .  Не
разказвайте за пла-
новете  си ,  за  да  не
привлечете  внима -
нието на завистници-

те, които  само  деб-
нат как да ви навре-
дят.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Отново има-

те  добра
възможност  да  об -
мислите  плановете
си, за да осъществи-
те  мечтата  си  за
бъдещи  професио -
нални и материални
успехи .  Притъпете
емоциите си и разчи-
тайте на разума си.
Бъдете разумни. На-
чинание  ще  ви  по -
могне  да  намерите
приложение на своя-
та енергия, на свои-
те способности и же-
лания.

РАКРАКРАКРАКРАК
Денят позво-

лява  поставяне  на
ново начало, затова
не бива да го пилее-
те в празни приказки
и да се отказвате от
служебните си задъ-
лжения. Съветите на
приятели  ви  носят
полза, така че не ги
пропускайте. Не по-
зволявайте  заради
собствената  си  ле -
ност да пропилеете
отличните възмож-
ности.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Ще ви изне-

надат неочак-
вани, но полезни де-
лови контакти, които
не бива да приемате
прекалено възторже-
но  и  емоционално.
Познанствата ще ста-
нат причина да склю-

чите успешни догово-
ри. Вземете важни ре-
шения, свързани със
задачите на вашето
работно  място.  Ще
спечелите подкрепа-
та на  близките си. На-
чинанията са успеш-
ни, ако не сте прека-
лено прибързани и не-
внимателни.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Изобщо не ус-

пявате  да  сте
тактични и търпели-
ви. По-добре уговоре-
те срещите си за сле-
добед, за да овладее-
те емоцията си и да
не си създадете вра-
гове. Все още сте зае-
ти с мисли за вашите
близки. Прибързано-
стта е във ваша вре-
да. Наслаждавайте се
на радостта, която ще
ви дари новината за
ваш успех, а също и
на  възможността
напълно да усетите
своята сила, която ви
помага да успявате
на работното място.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Замислените

планове  може

скоро да се реализи-
рат, но не бива да на-
лагате мнението си и
да изисквате подкре-
па с агресия. Очаква
ви емоционален по-
дем. Изостанали за-
дачи ще ви напомнят
непрекъснато за себе
си. Приключете ги и
си гарантирайте спо-
койствие. Имате же-
лание  да  изявите
дарбите  си .  Преди
това помислете как
да оправите отноше-
нията си с вашите ко-
леги.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Каквото и да

з а п о ч н е т е ,
приемете, че е

обречено на провал,
ако влагате емоция
и постоянно изказва-
те  претенциите  си .
Надеждите ви за ус-
пех  няма  да  се
сбъднат  заради
стремежа ви да кри-
тикувате. Откажете
се  от  начинанията .
По-добре изчакайте
благоприятен  ден ,
за  да  поставите  на-
чалото на нови про-
екти.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Въпреки  че

не  ви  липсва
импулсивност и стре-
меж към нови хори-
зонти ,  рутината  и
търпението са ваши-
те най-добри съюзни-
ци. Наложете си спо-
койствие и се задъл-
бочете в служебните
си задължения. По-
зволете на колегите
си  да  ви  помогнат ,
ако се налага.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
В  този  ден

сте  във  вихъ -
ра на фантастичните
си идеи. Внимавайте
да не станат причи-
на  за  провал ,  ако
действате прибърза-
но  и  необмислено .
Заемете  се  с  пости-
гането на най-важна-
та цел. Внимателно
обмислените  дей -
ствия са причина да
се  радвате на неби-
вал успех. Изборът е
ваш.  Деловите  кон-
такти са неуспешни,
все  заради  вашата
прибързаност, зато-
ва  е  по-добре  да  ги
отложите.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
За ваша не-

приятна изне-
нада напрежението ви
следва през целия ден.
Трудности ще ви на-
карат да промените
плановете си, но не ви
лишават от успех, ако
сте достатъчно гъвка-
ви и се заемете с теку-
щите си задачи. Пре-
ценете още веднъж
причината за успехи-
те и неуспехите си и
определете линията,
която ще следвате
съгласно най-важни-
те ви житейски цели.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще  услож -

ните сами ра-
ботата си заради ва-
шата  чувствител -
ност към отправена-
та ви критика. Поста-
райте се да преодоле-
ете недоволството си
от думите на вашите
колеги, защото те са
в правото си. Проме-
ните могат да са във
ваша полза, но и във
ваша  вреда .  При -
стъпвайте  към  тях
предпазливо и добре
обмислено.

сол, черен пипер и прикрепваме
с клечки за зъби. Изпържваме
котлетите от двете страни. Из-
пържваме в масло ситно наряза-
ния лук, счукания чесън, нали-
ваме виното и изпаряваме до по-
ловината от първоначалното ко-
личество. Добавяме сметаната,
слагаме малко сос от печеното
месо и възваряваме. Прехвърля-
ме сместа в по-голям огнеупо-
рен съд. Прибавяме котлетите,
поставяме отгоре им по едно
парченце сирене и леко запича-
ме. Поднасяме с картофено
пюре.
Добър апетит!

ƒÎ˙ÊÌÓÒÚ ¡.

‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡ ‚ ÑÅí - Ç‡Ì‡, Í˙Ï 12.09.2016 „.

1213-6012/ƒËÂÍÚÓ ‰ËÂÍˆËˇ, Ó·˘ËÌ‡ 1
1213-6024/Õ‡˜‡ÎÌËÍ ÓÚ‰ÂÎ, Ó·˘ËÌ‡/‡ÈÓÌ 1
2144-6013/»ÌÊÂÌÂ, ÏÂı‡ÌËÍ 1
2153-6007/»ÌÊÂÌÂ, ÚÂÎÂÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ
(ÒË„Ì‡ÎÌË ÒËÒÚÂÏË) 1
2221-5001/ÃÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ ÒÂÒÚ‡ 1
2266-6001/ÀÓ„ÓÔÂ‰ 1
2266-6001/ÀÓ„ÓÔÂ‰ 1
2320-5002/”˜ËÚÂÎ, Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ Ó·Û˜ÂÌËÂ 1
2330-5004/”˜ËÚÂÎ, Ó·˘ÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÌ

‡ÎÓ,
ƒÎ˙ÊÌÓÒÚ ¡. ƒÎ˙ÊÌÓÒÚ ¡.

Û˜Â·ÂÌ ÔÂ‰ÏÂÚ ‚ ÔÓ„ËÏÌ‡ÁË‡ÎÂÌ ÂÚ‡Ô 1
2330-5004/”˜ËÚÂÎ, Ó·˘ÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÌ Û˜Â·ÂÌ
ÔÂ‰ÏÂÚ ‚ ÔÓ„ËÏÌ‡ÁË‡ÎÂÌ ÂÚ‡Ô 1
2330-5005/”˜ËÚÂÎ, Ó·˘ÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÌ Û˜Â·ÂÌ
ÔÂ‰ÏÂÚ ‚ „ËÏÌ‡ÁË‡ÎÂÌ ÂÚ‡Ô 1
2330-5005/”˜ËÚÂÎ, Ó·˘ÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÌ Û˜Â·ÂÌ
ÔÂ‰ÏÂÚ ‚ „ËÏÌ‡ÁË‡ÎÂÌ ÂÚ‡Ô 1
2341-5002/”˜ËÚÂÎ, Ì‡˜‡ÎÂÌ ÂÚ‡Ô Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ (I-IV ÍÎ‡Ò) 4
2341-5002/”˜ËÚÂÎ, Ì‡˜‡ÎÂÌ ÂÚ‡Ô Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ

Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ (I-IV ÍÎ‡Ò) 1
2341-5002/”˜ËÚÂÎ, Ì‡˜‡ÎÂÌ ÂÚ‡Ô
Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ (I-IV ÍÎ‡Ò) 2
2341-5002/”˜ËÚÂÎ, Ì‡˜‡ÎÂÌ ÂÚ‡Ô
Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ (I-IV ÍÎ‡Ò) 1
2342-5002/”˜ËÚÂÎ, ‰ÂÚÒÍ‡ „‡‰ËÌ‡ 2
2342-5002/”˜ËÚÂÎ, ‰ÂÚÒÍ‡ „‡‰ËÌ‡ 1
2342-5002/”˜ËÚÂÎ, ‰ÂÚÒÍ‡ „‡‰ËÌ‡ 1
2342-5002/”˜ËÚÂÎ, ‰ÂÚÒÍ‡ „‡‰ËÌ‡ 1
2342-5002/”˜ËÚÂÎ, ‰ÂÚÒÍ‡ „‡‰ËÌ‡ 4

”—À”√»

Екип българи отпушва
денонощно без почивен
ден шахти, канали, тоа-
летни, мивки и сифони.
Гаранция и фактура.
0 5 2 / 7 8 0 9 4 4 ,0 5 2 / 7 8 0 9 4 4 ,0 5 2 / 7 8 0 9 4 4 ,0 5 2 / 7 8 0 9 4 4 ,0 5 2 / 7 8 0 9 4 4 ,
0 8 8 8 8 1 6 1 9 6 ,0 8 8 8 8 1 6 1 9 6 ,0 8 8 8 8 1 6 1 9 6 ,0 8 8 8 8 1 6 1 9 6 ,0 8 8 8 8 1 6 1 9 6 ,
08851085010885108501088510850108851085010885108501

Ремонт на хидравлич-
ни рейки и помпи, тел.
08873041750887304175088730417508873041750887304175

Божествени масажи,
всеки ден 8 - 21 ч., 052/052/052/052/052/
804215804215804215804215804215

œ–Œƒ¿¬¿Ã

Продавам 4-стаен апар-
тамент, 94 кв.м,тухла, в
Аксаково, ул. “Петрова
нива”, 42 000 евро. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:
0879/1779300879/1779300879/1779300879/1779300879/177930

“⁄–—fl –¿¡Œ“¿

Жена с опит търси да
обгрижва дете, вечер
или нощем, 052/804039

 Ã≈“—“¬¿

é·˘ËÌ‡ Ç‡Ì‡ 052 / 820 800

◊ÄÒÔ‡ÛıÓ‚Ó“ 052 / 370 040

◊ÇÎ. Ç‡ÌÂÌ˜ËÍ“052 / 575 736

◊åÎ‡‰ÓÒÚ“ 052 / 820 881

◊é‰ÂÒÓÒ“  052 / 612 888

◊èËÏÓÒÍË“ 052 / 359 100

◊á‚ÂÁ‰Ëˆ‡“ 052 / 379 640

◊ä‡Á‡¯ÍÓ“ 052 / 742 584

◊ä‡ÏÂÌ‡“ 052 / 671 323

◊íÓÔÓÎË“ 052 / 740 977

Œ‘»—»

Õ¿ Ã—¿“  ≈…¡⁄À

ƒ≈ÕŒÕŒŸ≈Õ »Õ‘Œ-
÷≈Õ“⁄– 0700 42 142

ñÂÌÚ‡ÎÂÌ ÓÙËÒ
Ç‡Ì‡, ÛÎ. “üÌÂ ë‡Ì‰‡ÌÒÍË” ‹1
ÓÙËÒ óÂ‚ÂÌ ÔÎÓ˘‡‰, ÛÎ. “ÉÂÌ. è‡-
ÂÌÒÓ‚” ‹3
ÓÙËÒ “åË”, ÛÎ. “åË” ‹6
ÓÙËÒ “åÎ‡‰ÓÒÚ”, ÊÍ “åÎ‡‰ÓÒÚ”,
·Î. 126
ÓÙËÒ “Ç˙Á‡Ê‰‡ÌÂ”, ÛÎ. “û‰‡Ì

íÓ‰ÓÓ‚” ‹6
ÓÙËÒ “ÇÎ‡‰ËÒÎ‡‚Ó‚Ó”, ÊÍ “ÇÎ.

Ç‡ÌÂÌ˜ËÍ”, ·Î. 7

ÓÙËÒ “íÓ¯Â‚Ó”, ÛÎ. “ï‡Ì äÛ·‡Ú”

‹34

ÓÙËÒ ÄÍÒ‡ÍÓ‚Ó, ÛÎ. “ä‡Ô. èÂÚÍÓ”

‹ 2Ç

ÓÙËÒ “ÄÒÔ‡ÛıÓ‚Ó”, ÛÎ. “àÒÍ̇ ” ‹48

ÓÙËÒ “É‡Î‡Ú‡”, ÛÎ. “ä‡Ô. I ‡Ì„ É.

äÛÔÓ‚” ‹24

ÓÙËÒ “ó‡ÈÍ‡”, ‰Ó ·Î. 23, í‚ óÂÌÓ

ÏÓÂ

ÓÙËÒ ÑÛÊ·‡”, ÛÎ. “äÌflÁ ÅÓËÒ I”

‹358

ÓÙËÒ “ÇËÌËˆ‡”, ÛÎ. “ë‚. äÓÌÒÚ‡Ì-

ÚËÌ Ë ÖÎÂÌ‡” ‹40

¬¿ΔÕ» “≈À≈‘ŒÕ»

ñÂÌÚ˙ Á‡ ÒÔÂ¯ÌË Ó·‡Ê‰‡ÌËfl
112

ëÔ‡‚ÍË 118 00

èÓÊ‡Ì‡ 052 / 615 112

èÓÎËˆËfl 052 / 652 91

I êìè 052 / 611 516

II êìè 052 / 604 622

œŒÀ≈«Õ»
III êìè 052 / 510 355
IV êìè 052 / 370 025
V êìè
◊áÎ‡ÚÌË ÔflÒ˙ˆË“052 / 355 311
êìè ◊ë‚.ë‚. äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ
Ë ÖÎÂÌ‡“  052 / 361 381
êìè ÄÍÒ‡ÍÓ‚Ó 052 / 762 143
í‡ÌÒÔÓÚÌ‡
ÔÓÎËˆËfl 052 / 630 422
äÄí 052 / 502 550
íàå ëéí 052 / 602 698
è˙ÚÌ‡ ÔÓÏÓ˘ Í˙Ï ëÅÄ

052 / 504 004
ÓÚ ÏÓ·ËÎÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌ – 146
ÇËä 052 / 50 99 99
ÖÌÂ„Ó – èÓ  0700 16 161
íÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËfl 0800 14 448
êáéä 052 / 689 072
êàéäéá 052 / 634 019
äáè 052 / 630 778
àÌÒÔÂÍˆËfl ÔÓ ÚÛ‰‡

052 / 612 946
Å˛Ó ÔÓ ÚÛ‰‡ 052 / 612 862

 ”–»≈–— » ”—À”√»

“ëèàÑà”, 0700 17001

Ñâèíñêè êîòëåòè
ñúñ ñèðåíå



ВРЕМЕТОВРЕМЕТОВРЕМЕТОВРЕМЕТОВРЕМЕТО

ВРЕМЕ ЗА ГУБЕНЕВРЕМЕ ЗА ГУБЕНЕВРЕМЕ ЗА ГУБЕНЕВРЕМЕ ЗА ГУБЕНЕВРЕМЕ ЗА ГУБЕНЕ

ЗА НАЧИНАЕЩИЗА НАЧИНАЕЩИЗА НАЧИНАЕЩИЗА НАЧИНАЕЩИЗА НАЧИНАЕЩИ

ОТГОВОРИТЕОТГОВОРИТЕОТГОВОРИТЕОТГОВОРИТЕОТГОВОРИТЕ
ОТ ПРЕДНИЯОТ ПРЕДНИЯОТ ПРЕДНИЯОТ ПРЕДНИЯОТ ПРЕДНИЯ
БРОЙБРОЙБРОЙБРОЙБРОЙ

ЗА МАЙСТОРИЗА МАЙСТОРИЗА МАЙСТОРИЗА МАЙСТОРИЗА МАЙСТОРИЗА НАПРЕДНАЛИЗА НАПРЕДНАЛИЗА НАПРЕДНАЛИЗА НАПРЕДНАЛИЗА НАПРЕДНАЛИ

за майсториза майсториза майсториза майсториза майстори

за напреднализа напреднализа напреднализа напреднализа напреднали

за начинаещиза начинаещиза начинаещиза начинаещиза начинаещи

052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000052/304 000

≈ »œ Õ¿ –≈ƒ¿ ÷»fl“¿:  Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ:  œÓÎËÌ‡ œÂÚÓ‚‡;  «‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂ Ë ÒÓˆË‡ÎÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË: —Ú‡‚Ë “‡„Ó‚; Œ·˘ËÌ‡: ¡ÓËÒ œÓ‰‡ÌÓ‚;  œÓÎËÚËÍ‡:
œÎ‡ÏÂÌ flÌÍÓ‚; ¬˙ÚÂ¯Ì‡ Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ: «Î‡ÚËÌ‡ ƒÓ·Â‚‡;  ÛÎÚÛ‡ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚Ó: ≈ÎË Ã‡ËÌÓ‚‡; —ÔÓÚ: ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ √˙Î˙·Ó‚;  –ÂÔÓÚÂ:
≈ÎËÒ‡‚ÂÚ‡ »ÎËÂ‚‡; ‘ÓÚÓÂÔÓÚÂ: œÎ‡ÏÂÌ √ÛÚËÌÓ‚;  ÓÂÍÚÓ: ‘‡ÌË ΔÂÍÓ‚‡;  ÓÏÔ˛Ú˙ÂÌ ‰ËÁ‡ÈÌÂ: Ã‡Ëˇ √ÂÓ„ËÂ‚‡; »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ‡„ÂÌˆËˇ
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Променлива
облачност

Ще има променлива
облачност, като е
възможно да превали
слабо. Сутринта тем-
пературата ще бъде
около 11 градуса, като
към обяд  ще достигне
16. Ще духа слаб до
умерен северен вятър,
който ще се ориентира
от североизток. Влаж-
ността ще бъде между
55 и 70 процента. Ат-
мосферното налягане
ще бъде 1014 хекто-
паскала.
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1

05.0005.0005.0005.0005.00 Уилям ,  Кейт  и
Джордж  -  едно  ново
кралско  семейство
док. филм/п/

05.5005.5005.5005.5005.50 Бързо, лесно, вкус-
но рецепта на деня

06.0006.0006.0006.0006.00 Денят започва Сут-
решен информационен
блок

09.0009.0009.0009.0009.00 По света и у нас Ин-
формационна емисия

09.1509.1509.1509.1509.15 Денят започва с Кул-
тура Информационен
културен блок

10.3010.3010.3010.3010.30 Здравето  отблизо
Здравно  предаване  с
водещ Мария Андоно-
ва

11.2011.2011.2011.2011.20 Дързост и красота тв
филм /3805 еп./

11.4011.4011.4011.4011.40 Телепазарен  прозо-
рец

12.0012.0012.0012.0012.00 По света и у нас Ин-
формационна емисия

12.3012.3012.3012.3012.30 Бързо, лесно, вкус-
но рецепта на деня/п/

12.4512.4512.4512.4512.45 Телепазарен  прозо-
рец

13.0013.0013.0013.0013.00 Мускетарите  2  тв
филм /5 еп./п/

13.5513.5513.5513.5513.55 Референдум с Добри-
на Чешмеджиева /п/

14.5514.5514.5514.5514.55 Телепазарен  прозо-
рец

15.1015.1015.1015.1015.10 Светиците тв филм /
119 еп./

16.0016.0016.0016.0016.00 По света и у нас Ин-
формационна емисия

16.1016.1016.1016.1016.10 Новини  на  турски
език

16.2516.2516.2516.2516.25 Телепазарен  прозо-
рец

16.4016.4016.4016.4016.40 Малки истории
16.5016.5016.5016.5016.50 Вангелия тв филм /9

еп./
17.4517.4517.4517.4517.45 Бързо, лесно, вкус-

но рецепта на деня/п/
17.5517.5517.5517.5517.55 Зелена светлина
18.0018.0018.0018.0018.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
18.4518.4518.4518.4518.45 Най -влиятелните

жени в света док. филм
/В ели к о б р и т а ни я ,
2014г./

19.4519.4519.4519.4519.45 Лека нощ, деца! Мал-
ките червейчета

20.0020.0020.0020.0020.00 По света и у нас Ин-
формационна емисия

20.5020.5020.5020.5020.50 Спортни новини
21.0521.0521.0521.0521.05 Кадифе 2 тв филм /3

еп./
22.2522.2522.2522.2522.25 Открито с Валя Ах-

чиева  Предаване  за
журналистически раз-
следвания

23.0023.0023.0023.0023.00 По света и у нас Ин-
формационна емисия

23.2523.2523.2523.2523.25 Зелена светлина
23.3023.3023.3023.3023.30 Под прикритие 5 тв

филм /3 еп./ (16)
00.3000.3000.3000.3000.30 Бързо, лесно, вкус-

но рецепта на деня/п/
00.4000.4000.4000.4000.40 Денят започва с Кул-

тура /п/
01.5501.5501.5501.5501.55 Вангелия тв филм /9

еп./п/
03.3503.3503.3503.3503.35 Открито с Валя Ах-

чиева /п/
04.0504.0504.0504.0504.05 Светиците тв филм /

119 еп./п/
04.5004.5004.5004.5004.50 Дързост и красота тв

филм /3805 еп./п/

БНТ2БНТ2БНТ2БНТ2БНТ2

05.2005.2005.2005.2005.20 България  днес  ин -
формационен блок /п/

06.5006.5006.5006.5006.50 Потребителската
кошница /п/

07.0007.0007.0007.0007.00 Добро  утро  с  БНТ2
информационен блок -
пряко  предаване  от
София

09.0009.0009.0009.0009.00 Добро утро с БНТ 2
сутрешен блок

10.0010.0010.0010.0010.00 Абсурдите с БНТ 2 /
п/

10.3010.3010.3010.3010.30 Едно голямо семей-
ство тв сериен филм /
първи сезон, 2 еп./п/

11.2511.2511.2511.2511.25 Три алюра докумен-
тална поредица, Пор-
тугалия /6 еп./

12.0012.0012.0012.0012.00 Местно време /БНТ
2 Пловдив/п/

12.3012.3012.3012.3012.30 България 12.30 крат-
ки новини

12.4512.4512.4512.4512.45 Потребителската
кошница /п/

12.5512.5512.5512.5512.55 Добро  утро  с  БНТ2
информационен блок /
п/

14.5514.5514.5514.5514.55 Америка днес
16.0016.0016.0016.0016.00 България  днес  ин -

формационен блок
17.3017.3017.3017.3017.30 Местно време
18.0018.0018.0018.0018.00 Едно голямо семей-

ство тв сериен филм /

първи сезон, 3 еп./
19.0019.0019.0019.0019.00 Днес и утре
19.2519.2519.2519.2519.25 Потребителската

кошница
19.3019.3019.3019.3019.30 България новини
20.0020.0020.0020.0020.00 Викингите сериен тв

филм /втори сезон, 5
еп./ (12)

20.4520.4520.4520.4520.45 Светът  на  Япония .
Чудният свят на ори-
гами /2 еп./

21.0021.0021.0021.0021.00 Регионални новини
21.3021.3021.3021.3021.30 Абсурдите с БНТ 2
22.0022.0022.0022.0022.00 Надиграй ме танцо-

вото шоу на България
/шести сезон, 7 еп./п/

23.2523.2523.2523.2523.25 София в един снима-
чен век Филмови коло-
вози

23.5023.5023.5023.5023.50 Потребителската
кошница /п/

00.0000.0000.0000.0000.00 България новини /п/
00.3000.3000.3000.3000.30 Викингите сериен тв

филм /втори сезон, 5
еп./п/ (12)

01.1501.1501.1501.1501.15 Регионални новини /
п/

01.4501.4501.4501.4501.45 Добро утро с БНТ 2 /
п/

02.4502.4502.4502.4502.45 Срещи с извънземни
4-сериен док. филм /
САЩ, 2012 г./, 3 еп. /п/

03.3003.3003.3003.3003.30 Многоликата Япония
Механични кукли /п/

03.5503.5503.5503.5503.55 Вкусни  изкушения
кулинарно предаване,
Франция /17 еп./п/

04.2004.2004.2004.2004.20 Пътувай  с  БНТ  2 .
Етно /п/

04.5004.5004.5004.5004.50 Местно време /п/

bTVbTVbTVbTVbTV

05.3005.3005.3005.3005.30 “Лице в лице” /п./ -
публицистично преда-
ване

06.0006.0006.0006.0006.00 “Костенурките Нин-
джа “ - анимация

06.3006.3006.3006.3006.30 “Тази сутрин” - ин-
формационно предава-
не

09.3009.3009.3009.3009.30 “Преди обед” - ток-
шоу

12.0012.0012.0012.0012.00 bTV Новините - обед-
на емисия

12.3012.3012.3012.3012.30 “Шоуто на Слави” -
вечерно ток шоу

13.3013.3013.3013.3013.30 “Север юг” - сер., с.
1, еп. 81

14.3014.3014.3014.3014.30 “Сияйна луна” - сер.,
еп. 160,161

15.3015.3015.3015.3015.30 “Светлината на моя
живот” - сер., еп. 1408-
1410

17.0017.0017.0017.0017.00 bTV Новините
17.3017.3017.3017.3017.30 “Лице в лице” - пуб-

лицистично предаване
18.0018.0018.0018.0018.00 “Мама готви по-доб-

ре” - семейно състеза-
ние

19.0019.0019.0019.0019.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.0020.0020.0020.0020.00 “Кварталът на бога-
тите” - сер., с.2 ,еп. 52

21.0021.0021.0021.0021.00 “Фермата” - риалити
22.3022.3022.3022.3022.30 “Шоуто на Слави” -

вечерно ток шоу
23.3023.3023.3023.3023.30 bTV Новините - късна

емисия
00.1000.1000.1000.1000.10 “Никита. Отмъщени-

ето” - сер., с. 4, еп.5
01.0001.0001.0001.0001.00 “Безсрамници” - сер.,

с.4, еп. 10
02.0002.0002.0002.0002.00 “Преди  обед”/п ./ -

токшоу
03.5003.5003.5003.5003.50 bTV Новините /п./
04.2004.2004.2004.2004.20 “Светлината на моя

живот” /п./ - сер.

Nova TVNova TVNova TVNova TVNova TV

05.1505.1505.1505.1505.15 “Часът  на  Милен
Цветков” - предаване
на NOVA /п/

06.2006.2006.2006.2006.20 “Здравей, България”
- сутрешен блок

09.3009.3009.3009.3009.30 “На кафе” - предава-
не на NOVA

11.3011.3011.3011.3011.30 “Бон Апети” - преда-
ване

12.0012.0012.0012.0012.00 Новините на NOVA
12.3012.3012.3012.3012.30 “Подли камериерки”

- сериен филм, 2 с.
13.3013.3013.3013.3013.30 “Моята карма” - се-

риен филм
14.3014.3014.3014.3014.30 “Прости ми” - сериен

филм
16.0016.0016.0016.0016.00 Новините на NOVA
16.3016.3016.3016.3016.30 “Малката  булка” -

сериен филм
17.5517.5517.5517.5517.55 “Теглене на Лото 5 от

35 - “Златната топка”
18.0018.0018.0018.0018.00 “Семейни  войни”

(премиера) - телевизи-
онна игра

19.0019.0019.0019.0019.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.0020.0020.0020.0020.00 VIP BROTHER 2016 -
реалити шоу

21.0021.0021.0021.0021.00 “Откраднат живот”
(премиера)  -  сериен

филм, 2 с.
22.0022.0022.0022.0022.00 “София - Ден и Нощ”

(премиера) - рeалити
сер.

23.0023.0023.0023.0023.00 “Господари на ефи-
ра”- забавно предава-
не

23.3023.3023.3023.3023.30 Новините на NOVA
00.0000.0000.0000.0000.00 “Часът  на  Милен

Цветков” - предаване
на NOVA

01.0001.0001.0001.0001.00 “Отмъщението” - се-
риен филм, 3 с.

02.0002.0002.0002.0002.00 “Подли камериерки”
- сериен филм, 2 с. /п/

03.0003.0003.0003.0003.00 “Ритъмът на мечти-
те” - сериен филм

04.3004.3004.3004.3004.30 “Прости ми” - сериен
филм /п/

ТВ Черно мореТВ Черно мореТВ Черно мореТВ Черно мореТВ Черно море

07.0007.0007.0007.0007.00 “Утро в нашия град”-
сутрешен информацио-
нен блок

09.0009.0009.0009.0009.00 “Минути  за  култу -
ра”- с водещ Кирил Ас-
парухов

09.3009.3009.3009.3009.30 “Днес” – темите, кои-
то  вълнуват  всички -
актуално коментарно
предаване

11.3011.3011.3011.3011.30 ‘ ’Клик ’ ’ -  ток -шоу  с
Аспарух Йорданов

12.0012.0012.0012.0012.00 Новините  -  обедна
емисия

12.1012.1012.1012.1012.10 ДЕТСКИ БРЯГ.”Ма-
ша и мечокът”- детски
анимационен филм

13.0013.0013.0013.0013.00 Новини
13.1013.1013.1013.1013.10 “Щрихи от утрото”,

1 част
13.3013.3013.3013.3013.30 „Характери“-неизве-

стните изповеди на из-
вестните

14.0014.0014.0014.0014.00 Новини
14.1014.1014.1014.1014.10 Хороскоп
14.3014.3014.3014.3014.30 “Щрихи от утрото”,

2 част
15.0015.0015.0015.0015.00 Новини
15.1015.1015.1015.1015.10 “Щрихи от утрото”,

3 част
15.3015.3015.3015.3015.30 “Авиошоу”-с  Алек -

сандър Богоявленски
16.0016.0016.0016.0016.00 Новии
16.1016.1016.1016.1016.10 „Европейка Варна“-

публицистично преда-
ване /п/

17.0017.0017.0017.0017.00 Новините
17.1017.1017.1017.1017.10 “Подсказано от мре-

жата” – предаване за
най-актуалните любо-
питки от света

17.3017.3017.3017.3017.30 ‘’Темида”-с Димитър
Абрашев

18.3018.3018.3018.3018.30 Новините - централ-
на емисия

19.0019.0019.0019.0019.00 „Денят ON AIR“- но-
вините с коментар

20.0020.0020.0020.0020.00 Спортна емисия но-
вини

20.3020.3020.3020.3020.30 Централен новинар-
ски блок

21.0021.0021.0021.0021.00 “Посоки.еu’’- публи-
цистично предаване /
п/

23.0023.0023.0023.0023.00 Новините  -  късна
емисия

23.4523.4523.4523.4523.45 „Дивото  зове“-сер.,
Русия 2,3 еп.

01.3001.3001.3001.3001.30 “Утро в нашия град”-
сутрешен информацио-
нен блок /п/

03.3003.3003.3003.3003.30 ‘’Минути  за  култу -
ра’’- с водещ Кирил Ас-
парухов /п/

04.0004.0004.0004.0004.00 ‘’Темида”-с Димитър
Абрашев /п/

05.0005.0005.0005.0005.00 „Малки  звездички
2013“-конкурс за детка
песен 1 част

06.0006.0006.0006.0006.00 ‘’Медиите ON AIR’’-
предаване  с  Доника
Ризова

Bulgaria on AirBulgaria on AirBulgaria on AirBulgaria on AirBulgaria on Air

05.2005.2005.2005.2005.20 Директно /п/
06.0006.0006.0006.0006.00 Новините ON AIR /

п/
06.3006.3006.3006.3006.30 България  Сутрин  -

важните  неща  рано
сутрин

09.3009.3009.3009.3009.30 Днес - темите, които
вълнуват всички - ма-
газинно предаване

11.3011.3011.3011.3011.30 1864 -  исторически
сер. /п/

12.3012.3012.3012.3012.30 Мамчета - комедиен
сер. /п/

13.0013.0013.0013.0013.00 Новините ON AIR
13.3013.3013.3013.3013.30 Колела - автомобил-

но предаване /п/
14.0014.0014.0014.0014.00 Авиошоу /п/
14.3014.3014.3014.3014.30 Видимо и невидимо

с Калин Манолов /п/
15.3015.3015.3015.3015.30 Новините ON AIR
16.0016.0016.0016.0016.00 Чарли Бартлет - ко-

медийна драма
17.3017.3017.3017.3017.30 Новините ON AIR
17.5017.5017.5017.5017.50 Директно  -  вашето

мнение на живо в ефир
- актуално ток шоу

18.3018.3018.3018.3018.30 Новините ON AIR
19.0019.0019.0019.0019.00 Денят ON AIR - нови-

ните с коментар
20.0020.0020.0020.0020.00 Как станах руснак -

комедиен сер.
20.3020.3020.3020.3020.30 1864 -  исторически

сер.
21.3021.3021.3021.3021.30 Новините ON AIR
22.1022.1022.1022.1022.10 Че. Аржентинецът -

биографичен
00.2000.2000.2000.2000.20 Новините ON AIR /

п/
01.2001.2001.2001.2001.20 Денят ON AIR - нови-

ните с коментар /п/
02.0002.0002.0002.0002.00 Дзенга
02.2002.2002.2002.2002.20 Провокативно - ток

шоу /п/
03.2003.2003.2003.2003.20 Медиите On Air с До-

ника Ризова /п/
04.2004.2004.2004.2004.20 Видимо и невидимо

с Калин Манолов /п/

T V 7T V 7T V 7T V 7T V 7

05.3005.3005.3005.3005.30 “Неразказани  при -
казки”, документална
поредица

06.0006.0006.0006.0006.00 “Сутрешен  блок”,
сер., България

06.3006.3006.3006.3006.30 Детски  сутрешен
блок на Супер7

08.0008.0008.0008.0008.00 “Усещане за жена” -
предаване на ТВ7 /п/

09.3009.3009.3009.3009.30 “Какво  ви  забърка
Лео” - кулинарно шоу

10.0010.0010.0010.0010.00 “Сутрешен  блок” -
сер., България

10.3010.3010.3010.3010.30 “Кантора Митрани”,
сер., България

11.3011.3011.3011.3011.30 “Дневникът на Вене-
та” - токшоу

12.3012.3012.3012.3012.30 “Сутрешен  блок”,
сер., България

13.0013.0013.0013.0013.00 “Валя и Моро превзе-
мат  света .  Европа” -
риалити шоу

14.0014.0014.0014.0014.00 “Споделено с Кали”
15.0015.0015.0015.0015.00 “Док. филм”
15.3015.3015.3015.3015.30 “Какво  ви  забърка

Лео” - кулинарно шоу
16.0016.0016.0016.0016.00 “Дневникът на Вене-

та” - токшоу
17.0017.0017.0017.0017.00 “Усещане за жена” -

предаване на ТВ7 /п/
18.3018.3018.3018.3018.30 “Сутрешен  блок”,

сер., България
19.0019.0019.0019.0019.00 “Кантора Митрани”

-сер., България
20.0020.0020.0020.0020.00 “Валя и Моро превзе-

мат  света .  Европа” -
риалити шоу

21.0021.0021.0021.0021.00 “Сутрешен  блок”,
сер., България

22.3022.3022.3022.3022.30 “Призраците на Гоя”
- игрален филм

00.3500.3500.3500.3500.35 “Валя и Моро превзе-
мат  света .  Европа” -
риалити шоу

01.2501.2501.2501.2501.25 “Сутрешен  блок”,
сер., България

02.3002.3002.3002.3002.30 “Призраците на Гоя”
- игрален филм /п/

04.1504.1504.1504.1504.15 “Какво  ви  забърка
Лео” - кулинарно шоу

04.4004.4004.4004.4004.40 “Дневникът на Вене-
та” – токшоу

BNT WBNT WBNT WBNT WBNT Worororororldldldldld

05.0005.0005.0005.0005.00 Здравето отблизо /п/
05.5005.5005.5005.5005.50 Малки истории /п/
06.0006.0006.0006.0006.00 Денят започва сутре-

шен блок
09.0009.0009.0009.0009.00 По света и у нас
09.1509.1509.1509.1509.15 Денят започва с Кул-

тура
10.3010.3010.3010.3010.30 Здравето отблизо
11.2011.2011.2011.2011.20 Зелена светлина
11.3011.3011.3011.3011.30 Потребителската

кошница
11.4011.4011.4011.4011.40 Знаете ли, че...
11.5011.5011.5011.5011.50 Бързо, лесно, вкус-

но рецепта на деня
12.0012.0012.0012.0012.00 По света и у нас
12.3012.3012.3012.3012.30 История.bg 200 годи-

ни от рождението на
Екзарх Антим І

13.3013.3013.3013.3013.30 Шоуто  на  Канала  /
п/

14.3014.3014.3014.3014.30 Денят започва с Кул-
тура /п/

15.4515.4515.4515.4515.45 Малки истории /п/
16.0016.0016.0016.0016.00 България  днес  ин -

формационен блок
17.3017.3017.3017.3017.30 Местно време
18.0018.0018.0018.0018.00 По света и у нас
18.4518.4518.4518.4518.45 По  Илинден  док .

филм
19.4519.4519.4519.4519.45 Малки истории /п/
20.0020.0020.0020.0020.00 По света и у нас
20.5020.5020.5020.5020.50 Спортни новини
21.0521.0521.0521.0521.05 Под прикритие тв се-

риен филм /пети сезон,
11 еп./ (16)

22.0522.0522.0522.0522.05 Вечните  хитове  от
любими  български
филми концерт

23.0023.0023.0023.0023.00 По света и у нас

23.2523.2523.2523.2523.25 Зелена светлина
23.3023.3023.3023.3023.30 Стронгмен суперсе-

риите
00.2000.2000.2000.2000.20 Нощни птици /п/
01.2001.2001.2001.2001.20 Под прикритие тв се-

риен филм /пети сезон,
11 еп./п/ (16)

02.2002.2002.2002.2002.20 Европейски маршру-
ти /п/

02.3002.3002.3002.3002.30 Местно време /п/
03.0003.0003.0003.0003.00 България  днес  ин -

формационен блок /п/
04.3004.3004.3004.3004.30 Потребителската

кошница /п/
04.4004.4004.4004.4004.40 Бързо, лесно, вкус-

но рецепта на деня /п/
04.5504.5504.5504.5504.55 Здравето отблизо /п/

Ring.bgRing.bgRing.bgRing.bgRing.bg

06.0006.0006.0006.0006.00 Дивата муха
08.0008.0008.0008.0008.00 Екстремни спортове
10.0010.0010.0010.0010.00 Италия, Серия А. Фи-

орентина - Рома
12.0012.0012.0012.0012.00 Италия ,  Серия  А .

Сампдория - Милан
14.0014.0014.0014.0014.00 Италия, Серия А. Ин-

тер - Ювентус
16.0016.0016.0016.0016.00 Италия, Серия А. Ми-

лан - Лацио
18.0018.0018.0018.0018.00 Жилет  световен

спорт
18.3018.3018.3018.3018.30 УЕФА  Шампионска

лига - магазинно пре-
даване

19.0019.0019.0019.0019.00 Спортът  от  първо
лице

19.3019.3019.3019.3019.30 ПРЯКО. Италия, Се-
рия А. Болоня - Самп-
дория

21.4521.4521.4521.4521.45 ПРЯКО. Италия, Се-
рия А. Ювентус - Ка-
ляри

23.4023.4023.4023.4023.40 Италия ,  Серия  А .
Рома - Кротоне

01.4001.4001.4001.4001.40 Италия ,  Серия  А .
Удинезе - Фиорентина

03.4003.4003.4003.4003.40 Италия ,  Серия  А .
Ювентус – Каляри

H B OH B OH B OH B OH B O

06.1006.1006.1006.1006.10 “Vice. Специален ре-
портаж  -  Да  убиеш
рака”, док.

07.0007.0007.0007.0007.00 “Уинтър. Историята
на един делфин 2”, се-
меен

08.4508.4508.4508.4508.45 “Кръговрат”, роман-
тична драма

10.2010.2010.2010.2010.20 “Неофициалната ис-
тория  на  “Мелроуз
Плейс””, драма

11.4511.4511.4511.4511.45 “Том и Джери. Шпи-
онска мисия”, анима-
ционна комедия

13.0013.0013.0013.0013.00 “Жената от водата”,
трилър - фентъзи

14.5014.5014.5014.5014.50 “Последните пет го-
дини”, музикална ко-
медия

16.2516.2516.2516.2516.25 “В плен (2015)”, кри-
минална драма

18.0018.0018.0018.0018.00 “Най-екзотичният хо-
тел Мариголд 2”, коме-
дия

20.0020.0020.0020.0020.00 “Играчи ІІ, 9 еп.”, ко-
медия

20.3020.3020.3020.3020.30 “Заместник-директо-
ри І, 9 еп.”, комедия

21.0021.0021.0021.0021.00 “Мъжът  от
U.N.C.L.E.”,  екшън  -
комедия

22.5522.5522.5522.5522.55 “Паранормална  ак-
тивност. Призрачното
измерение”, ужаси

00.2500.2500.2500.2500.25 “Анабел”, ужаси
02.0002.0002.0002.0002.00 “Луси”, екшън - фен-

тъзи
03.3003.3003.3003.3003.30 “Скаутски наръчник

при зомби апокалип-
сис”, хорър – драма

DiemaDiemaDiemaDiemaDiema

06.1506.1506.1506.1506.15 “Теория за големия
взрив”, сезон 6, /п/

06.4506.4506.4506.4506.45 “Полицейска акаде-
мия”, сезон 1

07.4507.4507.4507.4507.45 “Уокър - тексаският
рейнджър”, сезон 5, /
п/

09.0009.0009.0009.0009.00 “Смъртоносна  бит -
ка”, /п/

10.0010.0010.0010.0010.00 “Закони на войната”,
сезон 1, /п/

11.0011.0011.0011.0011.00 “Камиони по леда”-
реалити, сезон 3, /п/

12.0012.0012.0012.0012.00 “Военни престъпле-
ния”, сезон 9, /п/

13.0013.0013.0013.0013.00 “Уокър - тексаският
рейнджър”, сезон 5

14.0014.0014.0014.0014.00 “Смъртоносна  бит -
ка” - сер.

15.0015.0015.0015.0015.00 “Закони на войната”,
сезон 1

16.0016.0016.0016.0016.00 “Най-бруталната го-
дина” -  криминална
драма /п/

18.0018.0018.0018.0018.00 “Без багаж” - преда-

ване за туризъм
18.3018.3018.3018.3018.30 “Теория за големия

взрив”, сезон 6
19.0019.0019.0019.0019.00 “Камиони по леда”-

реалити, сезон 3
20.0020.0020.0020.0020.00 “Военни престъпле-

ния. Лос Анджелис”,
сезон 3

21.0021.0021.0021.0021.00 “Хавай 5-0”, сезон 3
22.0022.0022.0022.0022.00 “Снайперисти 2. Об-

сег на стрелба” (пре-
миера) - екшън

00.1000.1000.1000.1000.10 “Хавай 5-0”, сезон 3,
/п

01.1001.1001.1001.1001.10 Еротичен телепазар
03.1003.1003.1003.1003.10 “Национална  лота -

рия” /п/
03.4003.4003.4003.4003.40 “Полицейска акаде-

мия”, сезон 1, /п/

Kino NovaKino NovaKino NovaKino NovaKino Nova

06.0006.0006.0006.0006.00 “Титаник. Кръв и сто-
мана” - сер., /п/

07.0007.0007.0007.0007.00 “Убийства  в
Мидсъмър “, с. 10

09.0009.0009.0009.0009.00 “Титаник. Кръв и сто-
мана” - сер.

10.0010.0010.0010.0010.00 “Касъл” - сер., с. 4, /
п/

11.0011.0011.0011.0011.00 “Мотив” - сер., с. 2, /
п/

12.0012.0012.0012.0012.00 “Пинокио” - семеен
филм, II част

14.0014.0014.0014.0014.00 “Разбивачът Ралф” -
анимационен филм

16.0016.0016.0016.0016.00 “Принцът и аз 4. При-
ключения в рая” - ро-
мантична комедия

18.0018.0018.0018.0018.00 “Касъл” - сер., с. 4
19.0019.0019.0019.0019.00 “Мотив” - сер., с. 2
20.0020.0020.0020.0020.00 “От местопрестъпле-

нието” - сер., с. 6
21.0021.0021.0021.0021.00 “Трасьори” -  крими-

нален екшън
23.0023.0023.0023.0023.00 “От местопрестъпле-

нието” - сер., с. 6, /п/
00.0000.0000.0000.0000.00 “Убийства  в

Мидсъмър “, с. 10, /п/

Bloomberg TVBloomberg TVBloomberg TVBloomberg TVBloomberg TV

07.0007.0007.0007.0007.00 Бизнес старт - сутре-
шен блок

09.0009.0009.0009.0009.00 Приключения - доку-
ментална поредица

10.0010.0010.0010.0010.00 Правилата на игра-
та - документална по-
редица

11.0011.0011.0011.0011.00  Investbook с  Ди -
митър Вучев - /п/

11.3011.3011.3011.3011.30 Светът  е  бизнес  с
Ивайло Лаков - /п/

12.0012.0012.0012.0012.00 В развитие - дневен
блок

14.0014.0014.0014.0014.00 Студио 1 - докумен-
тална поредица

15.0015.0015.0015.0015.00 Invest/Or с Димитър
Вучев/п/

16.0016.0016.0016.0016.00 Хора на риска- доку-
ментална поредица

17.0017.0017.0017.0017.00 В развитие - дневен
блок

18.0018.0018.0018.0018.00 Менторът - докумен-
тална поредица

19.0019.0019.0019.0019.00 В развитие - дневен
блок

20.0020.0020.0020.0020.00  Investbook с  Ди -
митър Вучев

20.3020.3020.3020.3020.30 Светът  е  бизнес  с
Ивайло Лаков

21.0021.0021.0021.0021.00 Сингапурски сесии -
документална пореди-
ца

22.0022.0022.0022.0022.00 Коментари на деня
23.0023.0023.0023.0023.00  Investbook с  Ди -

митър Вучев /п/
23.3023.3023.3023.3023.30 Светът  е  бизнес  с

Ивайло Лаков /п/
00.0000.0000.0000.0000.00 Повторения

СКАТСКАТСКАТСКАТСКАТ

06.0006.0006.0006.0006.00 “Титаник. Кръв и сто-
мана” - сер., /п/

07.0007.0007.0007.0007.00 “Убийства  в
Мидсъмър “, с. 10

09.0009.0009.0009.0009.00 “Титаник. Кръв и сто-
мана” - сер.

10.0010.0010.0010.0010.00 “Касъл” - сер., с. 4, /
п/

11.0011.0011.0011.0011.00 “Мотив” - сер., с. 2, /
п/

12.0012.0012.0012.0012.00 “Пинокио” - семеен
филм, II част

14.0014.0014.0014.0014.00 “Разбивачът Ралф” -
анимационен филм

16.0016.0016.0016.0016.00 “Принцът и аз 4. При-
ключения в рая” - ро-
мантична комедия

18.0018.0018.0018.0018.00 “Касъл” - сер., с. 4
19.0019.0019.0019.0019.00 “Мотив” - сер., с. 2
20.0020.0020.0020.0020.00 “От местопрестъпле-

нието” - сер., с. 6
21.0021.0021.0021.0021.00 “Трасьори” -  крими-

нален екшън
23.0023.0023.0023.0023.00 “От местопрестъпле-

нието” - сер., с. 6, /п/
00.0000.0000.0000.0000.00 “Убийства  в

Мидсъмър “, с. 10, /п/

TЕЛЕВИЗИИTЕЛЕВИЗИИTЕЛЕВИЗИИTЕЛЕВИЗИИTЕЛЕВИЗИИСряда    21.09.2016 г. страница 13    ЧЕРНО МОРЕ

“Утро в нашия
град”

тв “Черно
море”

В „Утро в нашияВ „Утро в нашияВ „Утро в нашияВ „Утро в нашияВ „Утро в нашия
град“ на 21 септемв-град“ на 21 септемв-град“ на 21 септемв-град“ на 21 септемв-град“ на 21 септемв-
ри очаквайте:ри очаквайте:ри очаквайте:ри очаквайте:ри очаквайте:

* Какви са приорите-
тите в работата на Лого-
педичния център във
Варна през новата учеб-
на година. С какви про-
блеми се сблъсква
центърът, има ли дефи-
цит на кадри и кои са
най-често срещаните
речеви проблеми при
децата. Разговор с ди-
ректора на Логопедич-
ния център  Лиляна Ла-
зарова в минутите след
8 часа.

* Варна отново се про-
слави на европейската
спортна сцена. В студи-
ото на „Утро в нашия
град“ в минутите след
8,30 часа ще бъдат евро-
пейският шампион по
вдигане на тежести за
кадети, варненецът
Христо Христов, него-
вият треньор Живко
Николов и президентът
на СК „Титан“ – Варна,
Радостин Димитров.

* В традиционната ни
рубрика „Кокошинки“
след  8,50 часа колегата
Александър Гълъбов
ще ни представи после-
дните новини от света на
спорта и шоубизнеса.
След 9 часа в минути-

те за култура ще види-
те втората част на ин-
тервюто на Кирил Аспа-
рухов с кинорежисьора
Никола Корабов.

Новините
на тв

„Черно море“
В делничните дни:
емисии от 12 ч. (на

живо) до 17 ч. на всеки
кръгъл час, в 17 ч. – на

живо, централна
емисия на живо в 18,30
ч. с повторение в 23 ч.
В събота и неделя:

емисии от 12 до 17 ч. на
всеки кръгъл час,

централна емисия на
живо в 18,30 ч. с повто-

рение в 23 ч.

Емисиите „Новини“
на  тв  „Черно  море“
представят най-значи-
мите и актуални съби-
тия във Варна, региона
и света.
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Георги Иванов
даде почивка на
капитана Илиев,
Венков,
Паланков, Секо
и Сукуп за
днешния двубой
с „Розова
долина“

КРАСИМИР
НИКОЛОВ

В отлично настрое-
ние отборът на „Черно
море“ проведе последна
тренировка на стадион
„Тича“, преди да от-
пътува за мача с „Розо-
ва долина“ от 16-фина-
лите в турнира за Купа-
та на България.  Настав-
никът на „моряците“
Георги Иванов опреде-
ли група от 18 футболи-
сти за гостуването на
„розите“ - вратарите
Александър Чанович и

“×åðíî ìîðå” îòíîâî ïîñÿãà
êúì Êóïàòà íà Áúëãàðèÿ

Пшемисъл Коварж и
полевите играчи Сте-
фан Станчев, Мартин
Костадинов, Пламен
Николов, Траян Трая-
нов, Даниел Георгиев,

Александър Цветков,
Ян Малик, Бакари,
Иван Коконов, Влади
Романов, Марек Кузма.
В групата попадат и
юношите на клуба Ва-

лентин Йосков, Илиан
Илиев, Александър Ми-
хайлов, Николай Мин-
ков и Илиян Неделчев.
С отбора не отпътуваха
капитанът Георги Или-

ев, Михаил Венков, То-
дор Паланков, Уго Секо
и Ондрей Сукуп.
Старши треньорът на

варненци Георги Ива-
нов реши да им даде по-
чивка с оглед на важния
мач със „Славия“ от
първенството на Първа
лига в неделя. Двубоят с
отбора от Казанлък е
днес от 16 часа, а главен
съдия е Валентин Желе-
зов. Негови помощници
ще са Никифор Велков и
Здравко Николов. Чет-
върти съдия е Георги
Гинчев, а съдийски на-
блюдател  Николай Пет-
ров. Специално за Ме-
дийна група „Черно
море“ председателят на
националния фенклуб
на “моряците” Иван
Михайлов заяви, че по-
читателите на варненци
ще подкрепят мощно
отбора в похода му към
нов успех в турнира за
Купата на България.

„ЧЕРНО МОРЕ“ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ срещу „Розова долина“ без Мишо Вен-„ЧЕРНО МОРЕ“ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ срещу „Розова долина“ без Мишо Вен-„ЧЕРНО МОРЕ“ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ срещу „Розова долина“ без Мишо Вен-„ЧЕРНО МОРЕ“ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ срещу „Розова долина“ без Мишо Вен-„ЧЕРНО МОРЕ“ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ срещу „Розова долина“ без Мишо Вен-
ков .ков .ков .ков .ков .

Димитър Бербатов е
отхвърлил мегаоферта
от Индия. Предложени-
ето е било от местен
клуб и е било доста се-
риозно във финансово
отношение. Роденият в
Благоевград футболист
обаче категорично е от-
казал, тъй като няма
интерес да се мести в
толкова екзотична фут-
болна дестинация.

Индия
примамва
Бербатов

Напоследък дори се
появиха слухове, че
Бербо обмисля да сложи
край на кариерата си,
тъй като съвсем скоро
ще навърши 36 години.
В това обаче няма нищо
вярно и в момента иг-
рачът разглежда някол-
ко предложения, като
до месец ще има яснота
къде ще продължи да се
състезава.

ДимитърДимитърДимитърДимитърДимитър
БербатовБербатовБербатовБербатовБербатов

Стряскащ процент от
феновете на „Ман-
честър Юн“ искат не-
мислимото от Жозе Мо-
уриньо – да отстрани
капитана на тима Уейн
Рууни. Това сочи анке-
та в един от най-попу-
лярните сайтове сред
привържениците на
„червените дяволи“,
който пусна допитване
до своите посетители
след поредното безоб-
разно представяне на
тима от „Олд Трафорд“

Фенове махат Рууни
от „Олд Трафорд“

през уикенда.
Отборът на Жозе Мо-

уриньо загуби сензаци-
онно от Уотфорд с 1:3, а
поражението бе трето
поредно за „Юнайтед“
във всички турнири.
Това бе поредният дву-
бой, в който Рууни бе
незабележим на терена.
Цели 99,08% от гласува-

лите в анкетата желаят
Рууни да бъде изваден от
титулярния състав, като
едва 0,92% застават зад
капитана си.

Уейн РууниУейн РууниУейн РууниУейн РууниУейн Рууни

„Челси“ и „Арсенал“
имат сериозни апетити
към нападателя на „Ат-
летико“(М) Антоан
Гризман, съобщават
различни медии на Ос-
трова. Смята се, че сами-
ят играч има желание
да продължи кариерата
си в Премиър лийг, като
това може да стане през
зимата или най-късно
през следващото лято.
Така двата лондонски
отбора са готови ведна-
га да се впуснат в транс-
ферна битка за подписа
му.

„Челси“ и „Арсенал“
кръжат около Гризман

Гризман е в полезре-
нието на „Челси“ още
от времето, когато игра-
еше в „Реал“ (Сосиедад).
Тогава обаче “сините”
решиха да не пращат
оферта за него и в край-
на смека той отиде в
„Атлетико“ срещу 25
милиона паунда. Голад-
жията вече има 61 попа-
дения на сметката си за
“дюшекчиите”, които
поставиха клауза от 85
милиона паунда в но-
вия му договор.
Сега обаче и „Арсе-

нал“ протяга ръце към

французина. “Артиле-
ристите” в последните
години гледаха как кон-
курентите им се подсил-
ват с някои от най-голе-
мите имена в европейс-
кия футбол, докато на
“Емиратс” рядко праве-
ха бомбастични транс-
фери. Сега обаче Венгер
е готов да развърже ке-
сията, за да доведе Гриз-
ман в състава си. Босът
е решен да не позволи на
някой от останалите
английски клубове да
отмъкне французина
под носа му.

Вместо да получи пред-
ложение за нов договор,
мениджърът на „Уест
Хам“ Славен Билич може
съвсем скоро да бъде увол-
нен. Шефовете на “чуко-
вете” планираха да пред-
ложат нов контракт на
хърватина през януари,
като предварителните
разговори в тази посока
вече бяха започнали. Ло-
шото начало на сезона
обаче е накарало ръко-
водството тотално да
промени мнението си и
сега 48-годишният специ-
алист е пред уволнение.

„Уест Хам“ спечели
едва 1 точка от началото
на сезона в Премиър лийг,

„Чуковете“ махат Балич
като записа и 4 пораже-
ния. Отборът отпадна без-
славно от Лига Европа, а
в последния кръг загуби
тежко с 2:4 в гостуването
си на „Уест Бромич“. Това
развитие на нещата ни-
как не се нрави на шефо-
вете на лондончани и ако
скоро ситуацията не се
промени, Билич ще тряб-
ва да си стяга багажа.

“Обикновено не се нала-
га да чакаш много време,
за да разбереш накъде
отиват нещата. След по-
ловин дузина мачове вече
трябва да знаеш какво е
нужно да се направи”, ко-
ментира човек от „Уест
Хам“.

Последният мач за 4-тия кръг в При-
мера дивисион между „Алавес“ и „Де-
портиво“ бе доста скучен и завърши
при нулево реми. Двата тима така и
не можаха да излъчат победител в
срещата и като цяло разочароваха с
играта си. За сметка на това мачът бе
доста груб и изпъстрен с картони,
като съдията показа общо 7 на игра-
чи от двата отбора. Гостите могат
малко повече да съжаляват, че не
стигнаха до успеха, тъй като създа-
доха повече положения и отправиха
повече удари към вратата на своя
съперник, но без резултат.
След това равенство двата тима

остават в средата на таблицата. „Ала-
вес“ е 8-и с 6 точки в актива си, а „Ла
Коруня“ заема 11-ото място с актив
от 5 точки.

Президентът на Фут-
болната федерация на
Италия Карло Тавекио
поиска намаляване на
отборите в Серия А от
20 на 18. Тевекио комен-
тира пред Radio Rai, че
подобна стъпка би по-
могнала за вдигане на

Въоръжени бандити атакува-
ха автобуса на елитния отбор
от Венецуела „Трухиянос“ и ог-
рабиха футболистите, съобщи
официалният  микроблог  на
клуба в туитър. Инцидентът е
станал вчера в град Бока де
Учире по време на пътуването

Бандити нападнаха футболен тим във Венецуела
на тима към дома след мача от
първенството  срещу  „Мона-
гас“.
Шестима тежковъоръжени

мъже са спрели автобуса, пъту-
вали са с играчите няколко ки-
лометра и са им отнели всички
възможни ценности - видеока-

мери и фотоапарати, лаптопи,
часовници, пари, спортна еки-
пировка, топки и други вещи.
Футболистите са били в плен
повече от два часа и са били
заплашвани, че ще бъдат взри-
вени с гранати, ако повикат по-
лиция.

Искат да намалят отборите в Скудетото
нивото на първенство-
то и може да привлече
по-голям брой фенове
на по-оспорвани дву-
бои.
Президентът на цент-

ралата поиска и нама-
ляване на отборите в
Серия Б и в трета диви-

зия. Той ще обсъди пла-
новете за следващите
три-четири години с
представители на Лига-
та през тази седмица.

“Знам, че имаме ико-
номически проблеми и
не можем да осъще-
ствим тази идея за една

година”, добави Теве-
кио. Президентът на
Серия А Маурицио Бере-
та намекна, че е отворен
за дискусии по темата.
Серия  А беше с формат
от 18 отбора от 1988 до
2004 г., след като беше
увеличена на 20 тима.
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„Черно море Тича“ за-
губи първия си предсе-
зонен двубой. Варненци
бяха надиграни от “Ака-
демик Бултекс 99“ с
86:103 в зала „Строител“
в Пловдив. Домакините
доминираха почти през
целия двубой, като още
на полувремето натру-
паха аванс от 20 точки -
56:38.

„Играхме зле в защи-
та – сподели за Медий-
на група „Черно море“
старши треньорът Спас
Натов. – След като са ни
отбелязали над 100 точ-

“×åðíî ìîðå Òè÷à” íàäèãðàí
â ïúðâàòà ñè êîíòðîëà

ки, няма как да съм до-
волен. Надявам се, че ще
изчистим грешките, ко-
ито допуснахме, а мно-
гото такива отдавам, че
това ни е първа контро-
ла. Играхме двубоя без
Веселин Георгиев, Ан-
гел Нацкин и Деян Ка-
рамфилов. Това са три-
ма от основните ни бас-
кетболисти, като двама
от тях са плеймейкъри-
те на тима.“

Късно снощи „моря-
ците“ играха втората си
контрола срещу „Бе-
рое“. Именно староза-
горци са първият про-
тивник на варненци в
новото издание на На-
ционалната баскетбол-
на лига. Шампионатът
стартира на 15 октомв-
ри и в него ще вземат
участие 9 тима. Един-
ствено бургаският „Чер-
номорец“ не подаде до-
кументи за участие през
новия сезон, така отно-
во ще има по един почи-
ващ тим на кръг.
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Националът Алек-
сандър Везенков бе кате-
горичен, че изминалите
европейски квалифика-
ции са добър знак за
бъдещето, но съжалява,
че тимът не е постигнал
необходимите резулта-
ти, за да се класира на
Европейското първен-
ство догодина.

„За съжаление, резул-
татите, които са най-
важни, накрая не дойдо-
ха. Мисля обаче, че от-
борът показа, че може да
бъде равностоен, има по-
тенциал и млади игра-
чи, които се развиват
сезон след сезон. Дадох-
ме всичко от себе си и
докарахме големи отбо-
ри дотам, че да са под
напрежение в последна-
та минута. Не мисля, че
някои от тези отбори си
мислеше, че можем да
направим такива мачо-
ве, но показахме изклю-
чително добра игра и
съм доволен. Тези квали-
фикации са един добър
знак за бъдещето”, ко-
ментира Везенков за

Везенков: Показахме
изключително добра игра

bgbasket.com в Атина,
където бе със своя клуб
“Барселона” на приятел-
ски турнир в чест на ле-
гендата Димитрис Диа-
мантидис.
За раздялата си с на-

ционалния тим преди
края на квалификации-
те Александър Везенков
обясни: „Видяхме, че и
играчи от други отбори
си тръгнаха по-рано от
квалификациите. На 23
септември с “Барсело-
на” имаме първи офици-
ален мач. Аз мисля, че
дадох всичко от себе си,
а след мача с Украйна в

Ботевград стана ясно, че
нямаме шансове за кла-
сиране. Тогава от клуба
ми се обадиха да се
присъединя към отбора.
Така и Дий Бост отиде в
Монако, а така се случ-
ва и с доста играчи. Обяс-
них причината на съот-
борниците ми в нацио-
налния отбор и мисля,
че имаше разбирател-
ство от тяхна страна и
всички го приеха. В
същото време никой не
може да каже, че не да-
дохме 100% от себе си за
този отбор и това се видя
във всеки мач.”

Александър ВезенковАлександър ВезенковАлександър ВезенковАлександър ВезенковАлександър Везенков

Истанбул
приема
финала на
Евролигата
Турският мегаполис

Истанбул е фаворит за
домакин на Финалната
четворка в Евролигата
през сезон 2016/2017,
съобщава Eurohoops,
като се позовава на ин-
формация от централа-
та на най-авторитетния
клубен турнир на Ста-
рия континент.
Ако бъде избран за до-

макин, градът ще при-
еме най-добрите четири
отбора в Европа през
следващия сезон в зала
„Синан Ерден“. За после-
дно Истанбул прие Фи-
налната четворка в Ев-
ролигата през 2012 г. от-
ново в зала „Синан Ер-
ден“, като с титлата то-
гава триумфира гръцки-
ят гранд „Олимпиакос“.

Първата ракета на
България в мъжкия те-
нис Григор Димитров бе
един от гостите при от-
криването на академия-
та на известния трень-
ор Патрик Моратоглу в
областта Тивервал-Гри-
ньон във Франция. Спе-
циалистът, който в мо-
мента работи с амери-
канската звезда Серина
Уилямс, организира
пищно събитие, с което
да отбележи новата си
тренировъчна база. Ди-

Григор Димитров
официален гост
на Моратоглу

митров пък се появи в
елегантен костюм и с
усмивка позира пред ме-
диите, отразяващи съби-
тието.
На откриването

присъстваха още куп те-
нис звезди от настояще-
то и миналото. Там бяха
Серина Уилямс, Новак
Джокович и легендарни-
ят Бьорн Борг. Сред по-
канените бяха и бивши-
те френски футболни
национали Уилиам Га-
лас и Силван Вилтор.
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Носителят на 14 титли
от Големия шлем Рафаел
Надал заяви пред медии-
те, че няма какво да крие
и че не се притеснява от
разкриването на меди-
цинските документи от
хакерите Fancy Bears. Рус-
ката група проникна в ба-
зата данни на Световна-
та антидопингова аген-
ция (WADA) и извади на
показ медицинските доси-
ета на водещи спортисти
от цял свят. Заради раз-
лични здравословни про-
блеми всички те са има-
ли право да използват
забранени препарати за
определен период и не са
нарушавали разпоредби-
те на WADA. Сред излез-
лите в публичното про-
странство имена са тези
на Серина и Винъс
Уилямс, Мо Фара, Симон
Байлс, Крис Фруум и Брад-
ли Уигинс.

Надал потвърди разкрития
на Fancy Bears

В случая на Надал при-
емът на препаратите е бил
свързан с дългогодишни-
те му проблеми с колене-
те. “Когато си поискал
разрешение, спазил си
реда и правилата и при-
чината е лечение на здра-
вословен проблем, тогава
не си ползвал забранени
стимуланти. Това не е ня-
каква новина, това е опит
за провокация”, отбеляза
30-годишният испанец.
Според Надал всички

медицински досиета тряб-
ва да бъдат направени
публични, за да има
пълна прозрачност. Бив-
шият номер 1 в света е пол-
звал два пъти правото да
приема по медицински
причини стимуланти от
“забранения” списък,
като и в двата случая е
било съгласувано с
WADA и по лекарско пред-
писание заради коленете.

Аоияма загуби
от великия
шампион
Харумафуджи
Даниел Иванов -

Аоияма, допусна пораже-
ние от йокодзуна Харума-
фуджи в десетия кръг на
турнира по сумо в Токио.
Великият шампион из-
ползва хватката йорита-
оши, за да изхвърли
българина от дохиото.
Балансът на Иванов до
момента е пет успеха и
пет поражения.
Одзеки Гоейдо остана

едноличен лидер. Той
единствен е без загуба на
турнира досега. Харума-
фуджи дели второто мяс-
то с маегашира-14 Ендо с
по 9 победи и 1 поражение.
Друг велик шампион –
Какурю, постигна седми
успех, но изостава в бор-
бата за трофея.
Третият действащ йо-

кодзуна Хакухо не уча-
ства в надпреварата пора-
ди травма.

Адвокатът на семейство Шумахер
заведе дело срещу германското сед-
мично лайфстайл списание Bunte,
което излезе на първа страница с ин-
формация, според която седемкрат-
ният световен шампион вече е успял
да проходи и може да движи ръцете
си. Статията е от края на миналата
година, но сега е даден старт на дело-
то.
Михаел пострада тежко в ски ин-

цидент през декември 2013 г. и след
девет месеца в болница се възстано-
вява в дома си в Швейцария. Ме-
ниджърът на легендата на Формула
1 Сабине Кем повече от година отказ-

Семейството на Шумахер съди
германско списание за лъжи

ва да дава информация за възстано-
вяването на Шумахер и помоли ме-
диите да не се бъркат в личния жи-
вот на пострадалото семейство. Още
тогава тя веднага опроверга инфор-
мацията, добавяйки, че по този на-
чин списанието дава фалшиви на-
дежди на почитателите му.
Въпреки това често се появяват заг-

лавия и мнения на специалисти, ле-
кари, бивши пилоти, колеги, шефове
и други, свързани с Михаел, относно
състоянието му. След твърденията на
германското списание обаче от семей-
ството на Шумахер са решили да
съдят издателите на Bunte.
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АЛЕКСАНДЪР
ГЪЛЪБОВ

В централата на БФ по
волейбол бе изтеглен
жребият за новия шам-
пионат. В присъствието
на директора на НВЛ
Евгени Иванов и на
представители на по-
чти всички клубове
първият противник на
„Черно море БАСК“  ще
е стар познайник – „Сла-
вия“. Двата тима бяха
във втория ешелон през
миналия сезон, като „бе-
лите“ записаха победи в
редовния сезон, но на-
края бяха надиграни в
плейофите. По този на-
чин варненци добиха
право да играят във
ВНЛ.

„Мисля, че това е от-
личен жребий за нас –
сподели капитанът на

“×åðíî ìîðå ÁÀÑÊ” ñòàðòèðà
ñúñ ñòàð ïîçíàéíèê

„Черно море БАСК“ Ван-
гел Вангелов. – Позна-
ваме се отлично. Играх-
ме помежду си 7-8 срещи.
Сигурно и те са успели
да подсилят състава си
за новия сезон, но не се
притесняваме. Привля-
кохме двама добри во-
лейболисти – Норман
Недков и Милен Пет-
ков. Двамата вече се сра-
ботиха с нашия стил на
игра, така че смятам да
се представим добре
през сезона. От жребия
разбирам, че ще има и
много междинни кръго-
ве. Това ще е голямо на-
товарване за нас. Мина-
лия сезон имахме ня-
колко седмици мачове
сряда – събота и това
няма да е новост за нас.“
Шампионатът ще

бъде открит с мач за
Суперкупата на Бълга-

рия. Двубоят ще се
състои на 15 октомври
между шампиона „Доб-
руджа“ и носителя на
Купата  „Нефтохимик“.
Финалът ще бъде на не-
утрален терен, като
допълнително ще бъде
оповестен домакинът.
Редовният сезон в Су-
перлигата ще започне
на 18-19 октомври, като
още в началото ще има
интересни дербита.
От вчера бившият на-

ционал и капитан на
представителния отбор
на България - Владимир
Николов, встъпи офи-
циално в длъжност
като генерален секретар
на БФВ.  “Благодаря на
УС на БФВ за оказано-
то ми доверие. Ще се по-
старая да дам най-доб-
рото от себе си на ново-
то поприще и да допри-

неса за развитието на
волейбола в България.
Началото ще бъде с уси-
лена работа по органи-
зацията на Световното
първенство за мъже
през 2018 година”, заяви
за официалния сайт на
БФВ - volleyball.bg,  Вла-
димир Николов.
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„Левски“ – „Тетевен во-
лей“
„Марек“ – „Добруджа“
„Пирин“ – „Арда“
Заб.: Заб.: Заб.: Заб.: Заб.: Стартът на сезо-

на ще бъде даден на 15
октомври с мач за Су-
перкупата. Двубоите от
първия кръг ще се състо-
ят на 18 и 19 октомври.
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Петима волейболисти от наци-
оналния отбор на Куба бяха осъ-
дени, след като изнасилиха фин-
ландка по време на турнир от
Световната лига в Тампере. Че-
тирима от състезателите, вклю-
чително капитанът Роландо Се-
педа, получиха присъди от по 5
години, докато петият волейбо-
лист ще лежи в затвора 3 години
и половина.
Играчите бяха задържани в се-

верния финландски град на 2 юли,
след като жена заяви, че е била
изнасилена в хотел. Първоначал-
но бяха задържани осем членове
на кубинската делегация, но два-
ма бяха освободени бързо, докато
още един беше оправдан и осво-
боден в края на август.
Отборът на Куба бе в Тампере

за един от турнирите от Светов-
ната лига преди Олимпиадата в
Рио. Изнасилването се е случи-
ло в хотела, в който отборът  бил
отседнал. Волейболистите кате-
горично отхвърлиха обвинени-
ята, твърдейки, че жената е пра-
вила секс с тях по желание.

Кубински национали в затвора
за изнасилване

Четиримата с присъди от по 5
години са капитанът Сепеда (27
г.), Алфонсо Гавилан (21 г.), Ри-
кардо Мансано (19 г.) и Османи
Уриарте (21 г.). Три години и по-
ловина ще излежава Луис Сие-
ра (21 г.). Волейболистите тряб-
ва да платят и 24 000 евро ком-
пенсация на жертвата. След като

стана ясно за случилото се, тре-
ньорите на отбора бяха уволне-
ни, а тимовете на Куба за мъже
и жени бяха отстранени от Све-
товната лига. Въпреки липсата
на толкова основни волейболи-
сти, кубинците все пак участва-
ха на Олимпиадата в Рио, къде-
то загубиха и петте си мача.

ПЕТИМА КУБИНСКИ ВОЛЕЙБОЛИСТИ бяха вкарани в зат-ПЕТИМА КУБИНСКИ ВОЛЕЙБОЛИСТИ бяха вкарани в зат-ПЕТИМА КУБИНСКИ ВОЛЕЙБОЛИСТИ бяха вкарани в зат-ПЕТИМА КУБИНСКИ ВОЛЕЙБОЛИСТИ бяха вкарани в зат-ПЕТИМА КУБИНСКИ ВОЛЕЙБОЛИСТИ бяха вкарани в зат-
вора заради изнасилване.вора заради изнасилване.вора заради изнасилване.вора заради изнасилване.вора заради изнасилване.
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