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Второ
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Началникът на митницата в
Свиленград Тодор Караиванов е
задържан с 2 подкупа и е оказал
съпротива при ареста. С поста-
новление на главния прокурор
Сотир Цацаров делото срещу
Караиванов, който е временно
изпълняващ длъжността, е раз-

пределено за разследване на
Специализираното звено за бор-
ба с корупцията, създадено меж-
ду Софийската градска прокура-
тура и ДАНС.

Преди два дни, в продълже-
ние на 30-40 минути Караиванов
е получил два подкупа. Първият

е в размер на 600 лв., а вторият
е в размер на 600 евро. След
това последвал арестът му.

На 26 януари Тодор Караива-
нов и още 12 служители на мит-
ница Свиленград са наградени
със златни плакети за добра
служба. Наградата е дадена от

За 30-40 минути Тодор Караиванов взел два
подкупа, а преди дни бил награден за добра служба

Арестуваха шефа на
митницата в Свиленград

Безплатен
вход за
4000 ученици
и студенти
в Софийската
филхармония

Четвъртата годишна олимпийска среща на участниците в националните ученически отбори по природни науки се състоя вчера
в Националния археологически институт с музей-БАН. През 2014 г. младите ни таланти на възраст 14-19 г. са завоювали

за България 61 медала и 7 почетни грамоти в най-престижните световни състезания по природни науки

НЯКОЛКО
ДУМИ

Павлета
ДАВИДОВА

ПРОМЕНИ НА ПАРЧЕ
Цветан Цветанов се сдоби с

оправдателна присъда по делото
за неосъществен контрол при
подслушване и следене (стр. 2).
Четирима бивши началници на
СДОТО също. Парадоксът е, че
държавното обвинение смята, че
те са извършили престъпление,
но въпреки това пледира “неви-
нен”. Причината - поредното не-
доглеждане от страна на законо-
дателната власт. “Малка” законо-
ва промяна прави невъзможно
търсенето на отговорност, защо-
то важните МВР кадри са
извършили престъпление, когато
България не е в бойна обстанов-
ка, а те самите не участвали в

мисия или операция.
Когато бяха приети промени-

те в НК и Закона за МВР, всички
се бяха вторачили кой и как ще
назначава главния секретар на
МВР. Бъдещето на Светлозар
Лазаров се оказа темата, касае-
ща всички партии. Дори заложе-
ното увеличение на заплатите на
полицаите и регламентацията на
нощния и извънредния труд в
системата сякаш останаха на за-
ден план. Конкретните промени
пък бяха едни от най-бързо при-
етите законодателни мерки по
времето на кабинета “Орешар-
ски”. За съжаление отново сме
свидетели как бързата работа е

срам за майстора.
Не става въпрос дали Цвета-

нов е невинен или не. Проблемът
е, че прокуратурата така и не
получи възможност да докаже
тезата си, че е извършено
престъпление. Ние ги хващаме,
пък те ги пускат, плачеше пре-
ди време Бойко Борисов. В слу-
чая всички знаем, че група бив-
ши МВР шефове бяха хванати
в крачка. Един дори се опита
да троши машини с отвертка!
Няма как да бъде съден, защо-
то военни престъпления може-
ло да се вършат само във воен-
но време.

Сметната
палата с право
да иска
отстраняване
на управленци

3

шефа на Агенция “Митници” Ва-
ньо Танов, възстановил Караива-
нов на работа след негово отст-
раняване за нередности. От Ми-
нистерството на финансите наре-
коха скандалния арест “изолиран
случай в системата”.

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

Стр. 3

Стойнев:
ЕРП-тата
излъгаха
енергийната
комисия

Стойнев:
ЕРП-тата
излъгаха
енергийната
комисия

Стойнев:
ЕРП-тата
излъгаха
енергийната
комисия

Стойнев:
ЕРП-тата
излъгаха
енергийната
комисия

Стойнев:
ЕРП-тата
излъгаха
енергийната
комисия



ÁÚËÃÀÐÈß

ПЕТЪК 30 ЯНУАРИ 2015

www.duma.bg
22222

С
Софийският градски съд оправда вче-

ра бившия министър на вътрешните ра-
боти Цветан Цветанов по делото за не-
законно мобилно подслушване. Причина
за изненадващия обрат се оказаха про-
мени в Закона за МВР и Наказателния
кодекс, извършени през юни миналата
година. ДУМА припомня, че в средата на
юни 2013 г. Цветанов, ексшефът на за-
критото звено за подслушване в силово-
то ведомство СДОТО Цветан Иванов и
предшествениците му Сергей Кацаров и
Камен Костов бяха подведени под отго-
ворност именно по текст от глава “Воен-
ни престъпления”. Четиримата бяха об-
винени по чл. 387 от НК, гласящ, че кой-
то злоупотреби с властта или със слу-
жебното си положение, не изпълни
задълженията си по служба или преви-
ши властта си и от това произлязат вред-
ни последици, се наказва с лишаване от

Търговище отбеляза 137 години от освобождението на града от турско робство

Снимка ПРЕСФОТО/БТА

Държавната агенция за бежанците
налага вечерен час във всички настани-
телни центрове. Това заяви председате-
лят на агенцията Никола Казаков вчера.

Ограничението е съществувало по
време на предишния мандат на Казаков,
който обяви, че не знае защо е било
отменено. По думите му заповедта ще
влезе в сила още идната седмица, тъй
като това е мярка, която обезателно тряб-
ва да бъде приложена и за улесняване
работата на държавата, и за повече си-
гурност на бежанците. Нелегалните еми-
гранти със статут на бежанец у нас ще
може да са извън центровете до 22 часа
лятно време и до 20 часа зимно.

Казаков призна, че преди е имало
жалби и оплаквания при въвеждането на
вечерния час, но с времето бежанците
са свикнали и е имало ред. Според него
бежанците трябва да се контролират и
да се преброяват, за да има отчетност в
настанителните центрове и да не се до-
пуска влизането на външни лица. Със
същата цел доброволците от неправител-
ствените организации ще влизат в цент-
ровете с уверения и по списък.

Агенцията по бежанците подписа спо-
разумение за сътрудничество с над 10
неправителствени организации.

Призовавам българското правителство и
Европейската комисия спешно да преосмис-
лят заявените си намерения да наложат
нови санкции срещу Русия. Това се казва в
позиция на лидера на БСП Михаил Миков,
пусната във фейсбук. “БСП има ясна пози-
ция против каквото и да е разширяване на
тези санкции. Тази позиция отчита неефек-
тивността на тези санкции за намаляването
на напрежението и нормализирането на
отношенията между Русия и Украйна, от
една страна, и Русия и ЕС, от друга страна”,
коментира Миков.
Според него позицията му е продиктувана и
от естеството на отношенията между Бълга-
рия и Русия. “Не е в интерес на България да
участва в процесите, които различни субекти
инициират периодично срещу Русия. В резул-
тат на тази политика на ЕС, която не съобра-
зява в достатъчна степен интересите на
нашата страна, вече претърпяхме достатъчно
загуби. Крайно време е да отстоим по-
решително националните си интереси!”,
категоричен е соцлидерът.

Липса на пари е основната причина
Българското национално радио да спре
излъчването на някои свои предавания
на т.нар “средни вълни”. Това стана ясно
от думите на генералния директор на
БНР Радослав Янкулов пред парламен-
тарната комисия по култура и медии.

Преди дни парламентарната група на
ДПС се оплака, че хиляди български
граждани не могат да слушат предава-
нията на турски език. От движението
посочиха, че виновник за този проблем
е БНР, което е спряло излъчването на
въпросните предавания на средни вълни.

Камарата на архитектите
в България събира подписи
под петиция, с която се на-
стоява манастирът “Свети
Кирик и Юлита” край Асенов-
град да бъде върнат на Съю-
за на архитектите в Бълга-
рия, стана ясно вчера. Въпре-
ки че пловдивският митропо-
лит Николай официално по-
лучи покоите на 11 септем-
ври миналата година и чети-
ри монахини вече са наста-
нени там, делото по реститу-
ирането на имота не е при-
ключило. През февруари се
очаква да се произнесе

Архитекти с подписка срещу
митрополит Николай заради манастир

Върховният касационен съд.
В петицията, подписана

от около 260 души, предим-
но архитекти, се казва, че
творческата база - манас-
тирът “Свети Кирик и Юли-
та”, е построена от Съюза на
българските архитекти с па-
рите поне на две поколения
архитекти, като общо са да-
дени около 12 млн. лв. Про-
ектите за манастира са одо-
брени от държавата и съгла-
сувани с НИПК. САБ владее
и ползва базата 33 години.
Придобива я през 1982 г., ко-
гато там няма действащ ма-

настир, а изоставен опожа-
рен дом за душевно болни,
който преди това е бил конц-
лагер. От 1936 г. Пловдивска-
та митрополия не само не е
настанявала монаси в мана-
стира, но и напълно е изо-
ставила църквата вътре в
него, твърдят архитектите.
Тези твърдения се
потвърждават от изследова-
тели на манастира, построен
в Средновековието и опожа-
ряван многократно. В църква-
та “Света Параскева” все
още личат много тамплиер-
ски символи.

Докато архитектите сто-
панисваха манастира, на
свещениците бе забранено
да служат там под заплаха
от анатема от пловдивския
митрополит Николай. Архи-
тектите са особено обидени
на владиката, който ги на-
рекъл “мерзавци и похотлив-
ци”. Към петицията има
списък на архитекти, които
са дарили безвъзмездно
свои проекти на Българска-
та православна църква. Ста-
ва дума за 274 църкви, части
от църкви, манастири, проек-
тирани безвъзмездно от тях.

БНР СПРЯЛО НОВИНИ НА ТУРСКИ ЕЗИК
ЗАРАДИ ЛИПСА НА ПАРИ

Пред народните избраници Янкулов при-
зна, че от 1 януари БНР е спряло преда-
ватели на средни вълни в Кърджали,
Търговище, Разград и Шумен. “В бюдже-
та ни за настоящата година има заделе-
ни 8 млн. лв. за радиоизлъчвания. От тях
трябва да отделим 5 млн. лв. само за
програмите на средни радиовълни”,
изтъкна шефът на БНР.

Янкулов определи въпросните сред-
ни вълни като морално остарял и овех-
тял способ за излъчване, който е
отхвърлен в цяла Европа. Като минуси
шефът на БНР посочи по-лошото каче-

ство на звука, по-трудното и по-скъпо
излъчване.

Генералният директор на БНР даде
гаранция пред депутатите, че програмата
с предавания на турски език се произ-
вежда на честотите на радио “България”
и се използва предавател отново на сред-
ни вълни във Видин. В БНР са сигурни, че
мощността на този предавател е до-
статъчно голяма, за да разпространи об-
хвата си в цяла България. Янкулов каза,
че за смесения регион Кърджали е поста-
вен и специален предавател, от който се
излъчват предавания на турски език.

Въвеждат
вечерен час
за бежанците в
настанителните
центрове

Промени в закона спасиха
Цветанов за незаконното
подслушване Макар да смята, че зам.-председателят на ГЕРБ

е извършил престъпление, прокуратурата
не може да поддържа обвиненията

свобода до 3 г. Заради законови измене-
ния от юни 2014 г. обаче вчера СГП се
отказа да поддържа обвинението за не-
упражнен контрол над мобилното под-
слушване и проследяване в МВР.

Делото протече при закрити врати.
След края на пледоариите наблюдава-
щият прокурор Чавдар Ангелов обясни,
че с колегата му Венцислав Андреев
няма как да поддържат обвинителната
си теза, защото след промените в НК
деянието на Цветанов и останалите три-
ма подсъдими не представлява
престъпление. Според измененията слу-
жителите на МВР носят отговорност за
деянията по глава “Военни престъпле-
ния” само “когато са извършени във во-
енно време или в бойна обстановка, или
при участие в мисия или операция извън
страната, или във връзка с бойни дейст-
вия”. Тъй като обвинението не е поставе-

но в нито една от тези три ситуации и то
е пряко свързано с Цветан Цветанов, на
прокурорите не им е останало друго
освен да пледират за оправдание и да
свалят обвиненията.

Въпреки че към началото на делото
промените не са въведени, не може да
се приеме, че случаят представлява за-
варено положение, тъй като според раз-
поредбите на НК трябва да бъде при-
ложен принципът за действието на по-
благоприятния закон за подсъдимия.
Прокуратурата обаче остава убедена,
че са събрани достатъчно доказателст-
ва за това, че четиримата обвиняеми
наистина са извършили посоченото
престъпление. То обаче вече няма как
да издържи в съда.

 Съдия Петър Гунчев оправда Цвета-
нов, като добави, че настъпилата впос-
ледствие законодателна промяна не била

единствената причина за оправдателна-
та присъда. Подробности така и не бяха
оповестени, защото делото е засекрете-
но. Присъдата не е окончателна, защото
има 15-дневен срок, в който може да се
протестира. Това обаче няма да се слу-
чи, защото прокурорът Чавдар Ангелов
обясни, че няма как да протестират по-
ради простата причина, че не са
поддържали обвинителния акт.

От държавното обвинение добавиха,
че продължава експертната работа по ме-
гаделото за незаконни подслушвания, за
което се очаква, че отново трябва да от-
говаря зам.-председателят на ГЕРБ. Вече
е извършена експертиза, която частично
е възстановила унищожените данни от
картите памет на кетчърите. Става въпрос
за анализ на ръка на няколко милиона
номера, което отнема време и не е ясно
кога ще бъде готова експертизата.

Миков категорично
против нови
санкции за Русия
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БИВШИЯТ ПАРЛАМЕНТАРЕН ШЕФ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ СЕ ГНЕВИ
НА НАМЕСАТА НА ПОСЛАНИЦИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Н
Началник на Митница-Сви-

ленград Тодор Караиванов е
задържан с 2 подкупа и е ока-
зал съпротива при ареста. Това
стана ясно вчера от официал-
но съобщение на прокуратура-
та. С постановление на глав-
ния прокурор Сотир Цацаров
делото срещу Караиванов,
който е временно изпълняващ
длъжността, е разпределено за
разследване на Специализи-
раното звено за борба с ко-
рупцията, създадено между
Софийската градска прокура-
тура и ДАНС. Разпитани са
множество свидетели, прокура-

Хванаха шефа на митницата
в Свиленград с подкуп
На 26 януари заловеният Тодор Караиванов получи
златен плакет от Ваньо Танов за добра служба

турата е поискала и получила
от Окръжния съд в Хасково
разрешения за претърсване,
обиск и освидетелстване.

Преди два дни, в продълже-
ние на 30-40 минути Караива-
нов е получил два подкупа,
първият в размер на 600 лв.,
вторият в размер на 600 евро,
е установено от разследващи-
те. След получаване на втория
подкуп началникът на митни-
цата е задържан на место-
престъплението. При задържа-
нето той оказал съпротива.
Извършено е претърсване в
кабинета на Караиванов в

сградата на митницата, където
е открит приетият подкуп в
размер на 600 лв. и още над
12 000 евро. В жилището на
Караиванов са открити 6000 лв.
във връхните му дрехи и три
чувала с митнически докумен-
ти - оригинали и копия.

Предстои привличането на
Караиванов като обвиняем и
задържането му до 72 часа с
прокурорско постановление,
както и внасяне на искане за
постоянна мярка за неоткло-
нение, съобщиха от прокура-
турата.

През 2012 г. Тодор Караи-

ванов получава годишна оцен-
ка 5 за справяне с работата,
което в държавната админист-
рация означава, че не се спра-
вя с работата, припомнят за-
познати с кариерното му из-
растване. Аргументът е, че е
“негоден за заеманата
длъжност”, оценката е дадена
от тогавашния и сегашен шеф
на Агенция “Митници” Ваньо
Танов. Вместо да бъде уволнен,
Караиванов е преместен в
Централното митническо уп-
равление, в Дирекция “Митни-
ческо разследване и разузна-
ване”. През 2013 г. доклад на
Инспектората на Министерст-
вото на финансите предлага на
тогавашния министър Петър
Чобанов дисциплинарно произ-

водство. По предложението
няма резолюция, въпреки това
Караиванов е отстранен от
длъжност. През 2014 г. шефът
на митниците Ваньо Танов го
връща на работа като и.д. ди-
ректор на митницата в Свилен-
град. На 26 януари Тодор Ка-
раиванов и още 12 служители
на митница Свиленград бяха
наградени със златни плакети
за добра служба.

След публичния арест на
Тодор Караиванов Министерст-
вото на финансите побърза да
обяви, че случаят с подкупния
митничар бил изолиран. ДУМА
припомня, че в митницата в
Свиленград от години има на-
рушения и разкриване на ко-
рупционни схеми.

Евродепутатът от БСП Илияна Йото-
ва настоя за създаването на общоевро-
пейски гранични патрули по вътрешна-
та сухопътна граница на ЕС. Това е идея,
която е разглеждана още през 2001 г. и
ако тогава е била просто възможност,
днес случващото се по границите прави
тези патрули необходимост, допълни тя.

Социалистката представи позиция-
та на ЕП на Европейския форум по ми-
грация (ЕФМ) като зам.-председател на
Комисията по граждански свободи, пра-
восъдие и вътрешни работи. ЕФМ за
първи път се събра под ново име. Дос-
коро се казваше Европейски форум по
интеграция.

Йотова припомни, че през декември
2014 г. депутатите в ЕП приеха резолю-
ция за ситуацията в Средиземноморие-
то, в резултат на която предстои изгот-

Милена НИКОЛОВА

Реформаторският блок
иска оставката на коми-
сията за финансов надзор,
стана ясно от изявление
от парламентарната три-
буна на лидера Радан
Кънев. Необходимо е
единно да поискаме ос-
тавката на ръководствата
на финансовите регулато-
ри и ако не я получим,
чрез решителен акт на
парламента да прекратим
мандатите им и със спеш-
ни законодателни проме-
ни да гарантираме, че об-
ществото ни няма повече
да страда от подобна бе-
зотговорност.

През изминалите го-
дини на криза финансо-

Лидерите на БСП Михаил Миков и
председателят на  Движение “Модерна
България” Борислав Цеков подписаха
споразумение, с което обединяват уси-
лията си за постигане на демократич-
на, социална и правова държава.

“Подписваме важно споразумение
за сътрудничество, защото идеята за
правова и социална държава е това,
което ни обединява”, заяви Миков.

“Споразумението не е формален
акт, а знак за волята за взаимодейст-
вие между водеща политическа сила,
каквато е БСП, и активна гражданска
структура, каквато е Движение “Модер-
на България”, увери Цеков.

Документът предвижда съвместна
работа за постигане на повече социал-
на справедливост и гражданско участие
в контрола върху органите на властта,
борбата с монополите, в това число и с
медийния монополизъм. Миков и Цеков
са единодушни, че България се нуждае
от политика, ориентирана към грижата
за хората, отстояваща идеите и ценнос-
тите на свободата и солидарността.

“Още другата седмица ще внесем
законопроект, който е инициатива из-
цяло на “Модерна България”. Става
дума за по-голяма прозрачност на бю-
джетните разходи”, обяви Миков.

БСП и “Модерна България” ще заси-
лят и общия си принос за развитие и
реформиране на политиките и институ-
циите на ЕС, както и за преодоляване
на демократичните дефицити и бюро-

БСП И „МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ”
ЩЕ РАБОТЯТ ЗА СОЦИАЛНА
И ПРАВОВА ДЪРЖАВА

Другата седмица БСП ще внесе законопроект на Движение “Модерна
България” за по-голяма прозрачност на бюджетните разходи, заяви лидерът
на левицата Михаил Миков при подписването на споразумение за съвместни

действия с  Борислав Цеков, председател на движението

кратизацията. Предвиждат се съвмест-
ни акции по стратегически за България
теми с широк обществен резонанс като
добива на шистов газ и Трансатланти-
ческото споразумение между ЕС и
САЩ. Инициативите ще включват и при-
лагане на дългосрочна национална
младежка политика. Ще се работи за
усъвършенстване на изборното законо-
дателство. Постигнатите договорености
предвиждат “Модерна България” да
оказва политическо и експертно съдей-
ствие в предизборните кампании на
БСП. От своя страна социалистическа-
та партия се ангажира с включване на
граждански кандидати от движението
сред издиганите от нея и привличане
на кадри на централно и регионално
равнище при участие в управлението.

Гражданското Движение “Модер-
на България” е създадено на 24
юни 2012 г. Учредители са 77
души, представители на над 70
организации от цялата страна.
Сред тях са Борислав Цеков,
председател на Института за
модерна политика, арабистът
проф. Владимир Чуков, полито-
логът Емил Гeоргиев, правозащит-
никът Петър Кичашки и други.
Целта на движението е да работи
за смяна на системата на управ-
ление и засилването на граждан-
ския контрол върху властта.

Илияна Йотова настоя за
европейски гранични патрули

РБ иска оставки на КФН и БНБ

вянето на доклад на Комисията по граж-
дански свободи, правосъдие и вътреш-
ни работи за нуждата от общ европей-
ски подход по въпросите на миграцията.
Еврокомисарят по миграцията и вътреш-
ните работи Димитрис Аврамопулос
потвърди плановете за установяване на
легални пътища за достъп до ЕС.

Йотова се обърна към Аврамопулос с
призив за прилагане на европейския
механизъм за презаселване на бежанци
в държавите членки. Тя подчерта необхо-
димостта от преразглеждане на т.нар.
Дъблинско законодателство, което не
работи по справедлив и солидарен начин
за всички държави членки. “Особено вни-
мание заслужава Турция. Европейската
комисия трябва да изисква турските вла-
сти да упражняват засилен контрол по
цялата граница”, настоя социалистката.

вите регулатори БНБ и
КФН не изпълниха зако-
новите си цели да
поддържат финансова и
икономическа стабилност
и растеж и да спомагат
превръщането на спестя-
ванията на гражданите в
инвестиции в българска-
та икономика, обясни
Кънев. По думите му фи-
нансовите регулатори до-
пуснали системното изти-
чане на капитал от бан-
ките и финансовите инсти-
туции към банки в чужби-
на и към чуждите капита-
лови пазари. За годините
на кризата над 20 мили-
арда лева спестявания в
банките напуснаха стра-
ната, а над две трети от
активите на българските

пенсионни фондове бяха
инвестирани зад граница,
обясни Кънев.

Не сме спирали да
искаме оставката както на
Иван Искров, така и на
всички, замесени в криза-
та, която изживяхме мина-
лата година с КТБ, обяви
Делян Добрев по-късно в
отговор на журналистиче-
ски въпрос дали ГЕРБ са
се отказали от искането
за оставка на шефа на
БНБ. Шефът на КФН Сто-
ян Мавродиев обяви, че
няма да подава оставка и
че оглавяваната от него
комисия работи перфект-
но. Той се спряга като ак-
тивен кандидат на ГЕРБ
за мястото на Иван Ис-
кров в БНБ.

Любопитно е колко ли още недоглеждания ще изскочат в някой друг
закон, приет набързо. Лошото е, че в България така и не се научихме да
мислим в перспектива, а за проблемите и пропуските се сещаме едва когато
се сблъскаме челно в тях. Не би трябвало и ГЕРБ да злорадстват щастливо.
В случая техният човек минава между капките. Пробойни със сигурност ще
има и в гербаджийските закони. От които между другото вече няколко пъти
извира неприкрит лобизъм.

Време е да се изкорени навикът на родните политици да действат на
парче и да бързат, отмятайки работа голяма като обем, но малка като каче-
ство. Вярно е, че ЕК всеки път иска да правим реформи, но от толкова
разпарчетосано реформиране така се е оплело всичко, че е трудно да му
хванеш спатиите. Всяко чудо за три дни, но законовите промени траят дъл-
го - поне до следващите избори. А през това време животът си върви,
извършват се престъпления, разболяват се хора или се раждат деца.

Време е да спрем да си гледаме в пъпа и да вдигнем поглед към хори-
зонта. А законите ни да се правят с мисъл за бъдещето, а не за реклама в
настоящето.

От стр. 1
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На 19 януари 2015 г. представители на политически партии, граждански
и патриотични организации се събраха и обсъдиха изключително важен за
България проблем - присъствието на военни учебни центрове (бази) на
САЩ у нас. След задълбочен и изпълнен със загриженост дебат единодуш-
но се реши, че сме против военните обекти на САЩ в България.

Република България е суверенна държава. На нейната територия не са
необходими военни бази на САЩ и изграждане на команден център и база
на НАТО край Шабла. Те са насочени и срещу Руската федерация, срещу
други приятелски и съседни държави. Наличието на американски и натов-
ски военни формирования у нас силно застрашава националната сигурност
на страната, която може да бъде подложена на ответни военни удари и на
терористични актове.

Призоваваме всички български гражданки и граждани, на които е скъпа
Родината ни, да протестират против учебните центрове на САЩ в България.
Настояваме те да бъдат закрити и договорът за тяхното разполагане на
българска земя да не бъде продължаван. Той е валиден до 31.ХII.2016 г. и
може да бъде прекратен от една от договарящите се страни с писмено
предизвестие.

Необходим е организиран мощен протест с различни възможни форми
на изяви:

- събиране на подписи сред българските граждани за закриване на
американските военни учебни центрове у нас;

- протестни петиции до президента, до председателя на Народното събра-
ние и до премиера на Република България;

- публикации в централния, областния и общинския печат;
- емисии по електронните медии на централно, областно и общинско

ниво, а също използване възможностите на интернет и сайта на БАС;
- протестни митинги и шествия в страната;
- национален митинг на протест в София.
Изразяваме твърдото си убеждение, че ако обединим волята, възможнос-

тите и силите на българските граждани в борбата против военните центрове
на САЩ в България - ще победим!

Зам.-председателят на съда Павлина Панова и съдията
във Върховния административен съд Лозан Панов бяха

кандидатите за шеф на ВКС

а бъде разрушен
паметникът “1300
години България”,
предложиха вчера

Другата седмица ще представим
интересен проект както за структура
за противодействие на корупцията,
така и за минимални и необходими из-
менения в Наказателно-процесуалния
кодекс. Това заяви преди вчерашното
заседание на ВСС главният прокурор
Сотир Цацаров. Той уточни, че проме-
ните в НПК целят да се предотвратят
бягствата на лица с влезли в сила при-
съди. Изявлението му дойде ден след
като бе оповестен докладът на ЕК, в
който напредъкът на реформите в
съдебната система е оценен като
бавен. Цацаров коментира, че конста-
тациите в доклада дават позитивна
оценка на работата на прокуратурата,
но това не е максимумът, който може
да бъде постигнат. “Не можем да ка-
жем, че в доклада има отличници, най-
високата оценка според мен е 4,50. Аз

ЦАЦАРОВ ПРЕДЛАГА ПРОМЕНИ В НПК
СРЕЩУ БЯГСТВАТА НА ОСЪДЕНИ

Павлета ДАВИДОВА мисля, че съм оценен заради резултати
и правя максимума, за да си свърша
работата”, добави той.

Анонсираните от Цацаров предло-
жения на промени в НПК са посочени
и във вчерашната позиция на прокура-
турата относно констатациите на ЕК
Там се припомня, че на дискусията по
Актуализираната стратегия за съдебна
реформа през декември е представен
проект за изменение и допълнение на
Закона за съдебната власт в частта за
прокуратурата. Докладът представя
точна картина на действителното по-
ложение в областта на правосъдието
и вътрешните работи, с изводи и оцен-
ки, които напълно се споделят, доба-
вят от прокуратурата. Прехвърлянето на
отговорност или омаловажаването на
проблемите е толкова вредно, колкото
и самоцелните критики, както и опити-
те полезните решения да бъдат блоки-
рани с конюнктурна политическа рито-
рика, завършва позицията.

ПФ ИСКА ПАМЕТНИКЪТ „1300 ГОДИНИ
БЪЛГАРИЯ” ДА БЪДЕ МАХНАТ

Милена НИКОЛОВА

се обявиха всички творчес-
ки съюзи в България, в това
число и видният художник
Светлин Русев, който обяс-
ни, че той трябва да бъде
възстановен като национа-
лен символ и да не се под-
меня с паметни плочи с
имена на загинали през ня-
колкото войни българи. В
защита на монумента ня-
колко групи в социалната
мрежа се заканиха да не
позволят паметникът да
бъде силово разрушен, без

да се зачита мнението на
гражданите. От години
скулпторът проф. Валентин
Старчев е дал предложе-
ние монументът да се осъ-
времени и творчески да
се преработи. Преди ме-
сец мнозинството в СОС
от ГЕРБ, СДС, ДСБ, с бла-
гословията на главния ар-
хитект на София Петър
Диков гласува за демон-
таж на паметника, след
което съдбата на творбата
остава неясна.

Д
с декларация от Патрио-
тичния фронт. Според хо-
рата на Валери Симеонов
емблематичният за София
монумент на проф. Вален-
тин Старчев трябва да се
махне и сложи на друго
място, а при НДК да се
изгради мемориал на заги-
налите войници в няколко
войни от I и VI пехотен полк.
Депутати от Патриотичния
фронт декларират, че не
приемат организираните
протести в защита на па-
метника, защото били ини-
циирани от “защитници на
статуквото”. В декларация-
та се посочва, че “памет-
никът в сегашния си вид
олицетворява българската
държава - рушаща се”. Мо-
нументът в никакъв случай
не бива да се възстановя-
ва, обявиха от ПФ.

ДУМА припомня, че за
реконструкция на паметни-
ка “1300 години България”
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Избраха Лозан Панов
за шеф на ВКС
Въпреки скандалите Висшият съдебен съвет
отново отказа да гласува с бюлетини

С
лед продължи-
ла близо 8 ч.
дискусия ВСС
избра Лозан
Панов за пред-

Павлета ГЕОРГИЕВА

седател на Върховния ка-
сационен съд. Съдията от
Върховния администрати-
вен съд преодоля конкурен-
цията на зам.-председате-
ля на ВКС Павлина Пано-
ва. За Панов гласуваха 17
членове на ВСС, 6 бяха
против, въздържали се ня-
маше. Панова бе подкре-
пена от 6 души, против
бяха 11, а 6 се въздържаха.
След избирането си Панов
призна, че все още не може
да каже дали ще продължи
да работи с Панова, защо-
то първо трябва да се за-
познае с работата на ВКС.

Заседанието на ВСС
започна с размяна на об-
винения за противодър-
жавно поведение и с отказ
да се изпълнят основни
препоръки на ЕК. Причина
за напрежението се ока-
заха констатациите на Ев-
рокомисията за дейността
на ВСС и по-точно крити-
ката срещу електронната
система за гласуване, с
която се очакваше да бъде
избран председателят на
върховния съд. Юлия Кова-
чева призова колегите си
да премислят и да гласу-
ват с хартиени бюлетини.
Шефът на Етичната коми-
сия на ВСС Ясен Тодоров
реагира остро и видя в из-
казването провокация.
Предложението на Кова-
чева не мина, тъй като бе
подкрепено само от пети-
ма членове, 16 бяха про-
тив, а 2 се въздържаха.

При изслушването си
Лозан Панов също поиска
тайно гласуване чрез бю-
летина. Ако пътят за поста
председател на ВКС пре-
минава през разделение-

то на хората, по-добре из-
берете другия кандидат,
призова той. Според него
без електронно правосъ-
дие реформа в съдебната
система няма как да се
осъществи. Той предложи
на сайта на ВКС да са
описани отводите на съди-
ите и причините за това,
както и да се създаде ко-
мисия, която да анализира
натовареността на делата
във ВКС. Според Панов
промяната на статуквото
преминава през сериозни
реформи. “Дребните козме-
тични промени няма да
доведат до реформата, ко-
ято всички желаем. Без ин-
ституционална промяна във
ВСС и в законите няма как
новият ВСС да бъде по-
добър от стария”, изтъкна
Панов. Според него не е
необходим нов НК, а само
определени части от него
да бъдат дискутирани.
Съдия Панов смята, че ВСС
трябва да бъде постоянно
действащ орган с оглед на
обема на работа.

Идеите на правосъдния

министър Христо Иванов
за разделяне на ВСС и
превръщането му в непо-
стоянно действащ орган
пък бяха застъпени от Пав-
лина Панова. Според нея
ВСС трябва да се състои
от две колегии и да засе-
дава на отделни сесии. Тя
също не смята, че има нуж-
да от нов НК, а само от
корекции в настоящия.

Според Панова основ-
ната дейност на върховна-
та касационна инстанция
трябва да бъде тълкувател-
на. ВКС в миналото е имал
законодателна инициати-
ва, но това не съществува
вече. “Въпрос на дебати е
до каква степен следва
ВКС да има такава иници-
атива. Но трябва да има
активна позиция в законо-
дателния процес, сезира-
не на законодателя за про-
мени в законодателството,
отстраняване на празноти
или неясноти”, коментира
тя. Панова смята, че тряб-
ва да се създаде Експер-
тен консултативен съвет
към председателя на ВКС.
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Българската академия на науките, Столичната община и из-

дателство “Захарий Стоянов” организираха честване по повод
120-годишнината от рождението на Гео Милев в Големия салон
на академията. На събитието присъстваха вицепрезидентът Мар-
гарита Попова, кметът на София Йорданка Фандъкова, лидерът
на БСП Михаил Миков, представители на научната и културна
общност и почитатели на творчеството на поета.

Тържеството започна с прожекция на документален филм,
посветен на живота и творческия път на поета, чийто автор
е Андрей Аврамов - внук на Гео Милев. Творчеството на по-
ета Гео Милев беше представено от литературния критик и
историк проф. Светлозар Игов, който го характеризира като
поет с изключително силна експресивност, жрец-воин на мо-
дерното изкуство, който трасира естетическия вкус на българ-
ския читател през 20-те години на миналия век. Гео Милев
воюва за модернизма не само като поет, но и като художник,
театрал, редактор на “Везни” и “Пламък”, като гражданин.
Той е поет със силно развит обществен инстинкт, съчетан с
модерното авангардно мислене, издател, критик, лектор, поет
и художник, каза Игов.

Слова за поета произнесоха проф. Ружа Маринска и Анд-
рей Аврамов, а Никола Инджов, председател на международ-
ната фондация “Гео Милев”, разказа за дейността и предсто-
ящите инициативи, свързани с честване на годишнината в
Стара Загора, Раднево и др.

Тържествената вечер бе водена от литературния критик и
издател Иван Гранитски, който отбеляза, че събитието е не само
за отдаване на почит към безсмъртния поет и неговото творче-
ство, но и част от поредицата инициативи, които се провеждат с
подкрепата на БАН и целят да върнат духовността в нашия живот.

Почетоха с тържество 120 години от рождението на Гео Милев

1,37 млрд. лева
за знание до 2020 г.
Новата оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж” ще бъде утвърдена в ЕС през март

Б

Проф. Николай Денков

юджетът за новата
оперативна програ-
ма “Наука и образо-
вание за интелиген-
тен растеж” 2014-

2020 г. е 1,37 милиарда лева
(пари от ЕС и съфинансиране
от националния бюджет), съоб-
щи вчера при представяне на
програмата зам.-министърът на
образованието и науката проф.
Николай Денков. Преговори-
те с ЕК по програмата са
завършили и се очаква тя да
бъде утвърдена през март.
Кандидатстването по нея най-
вероятно ще е от средата на
годината.

За 7-годишния период за
сферата на изследванията се
предвиждат 560 млн. лв., а за
направлението “Образование и
учене през целия живот” -
504,6 млн. лв. Третото направ-
ление е “Образователна среда
за активно социално приобща-
ване” - с 252 млн. лв. За техни-

вания и развитие, България е
записала като своя цел 1,5%
от БВП от хазната и частни
източници, напомни проф. Ден-
ков. Той не спомена, че за
2015 г. в консолидираната фи-
скална програма на бюджета
са записани общо 0,3% от БВП
за сектор “Наука”.

Друга цел на програмата е
до 2020 г. отпадащите прежде-
временно ученици да са 10%,
но България си поставя цел
11%, като в момента напусна-
лите училище деца са 12,5 на
сто. Трета цел е висшистите на
възраст 30-34 г. след 7 години
у нас да са 36 на сто (в ЕС се
планират средно 40%).

Предвидени са и средства
за подпомагане на квалифи-
кацията на преподавателите
във вузовете, уточни зам.-ми-
нистърът. Ще бъде подпомага-
но също изграждането на ре-
гионални научни центрове към
университетите, които имат

връзка и с местния бизнес. По
програмата ще има средства и
за стажант-учители, за прак-
тики на студенти и за тяхната
мобилност - национална и
международна. Българските
училища ще могат да канди-
датстват по програмата за
пари, с които да се осигури
достъпът до образование за
деца със специални образова-
телни потребности, за интег-
рацията на ромски деца и за
деца-бежанци. Както и за обо-
рудване за дуално професио-
нално обучение. Според проф.
Денков, проблем е, че едва
0,5% от ромското население у
нас стига до висше образова-
ние. Ще има средства и за ква-
лификация на учителите, а
специален “пакет” от мерки е
предвиден за професионални-
те гимназии. Ремонтите на
училищата пък ще се финан-
сират от оперативната програ-
ма “Региони в развитие”.

ческа помощ има 54,7 млн. лв.
В целите на ЕС до 2020 г.

влиза достигането на средно
3% от БВП за научни изслед-

ППППП
енсионерите и учени-
ците в Павел баня вече
ще пътуват с 50 на сто
намаление. На сесия на

ПЕНСИОНЕРИ
И УЧЕНИЦИ
ЩЕ ПЪТУВАТ
С НАМАЛЕНИЕ
В ПАВЕЛ БАНЯ

Общинския съвет вчера бе ре-
шено в следващия бюджет да
бъде заложена сумата от 160
000 лв. за дотиране на транс-
портната фирма, обслужваща-
та регион.

Подобно намаление е има-
ло и досега, но общината е
плащала 240 000 лв. След
като обаче старата транс-
портна фирма - “Рай-транс”-
собственост на общинския
съветник Иса Бесоолу, пре-
крати едностранно договора
си с общината, парите за до-
тация се замразиха от Общин-
ския съвет. Новата фирма е
продължила да вози пътници
с отстъпка за своя сметка. До
последния момент Общински-
ят съвет не бе приел точката
за дофинансиране да влезе в
дневния ред на съвета.

Кметът Станимир Радевски
изрази задоволство от реше-
нието на Общинския съвет,
макар да смята, че това се е
случило под натиск. На сеси-
ята вчера имаше силно граж-
данско присъствие от жители
на общината и медии.

оради висок процент заболе-
ваемост от грип учебният
процес и днес е преустано-
вен в 7 училища в област
Бургас, в 98 училища в об-
ласт Варна, в 48 училища в
област Добрич, в 114 учили-
ща в област Плевен, в 129

За първи път бюджетът на Гълъбово
ще подпомогне семейства и двойки с
репродуктивни проблеми по определен
от Общинския съвет ред, съобщи зам.-
кметът Димитър Василев, който е и пред-
седател на общинската организация на
БСП. По негово предложение Общински-
ят съвет одобри Правилник за финансово
подпомагане на семейства и двойки с
репродуктивни проблеми. “В Гълъбово има
много граждани, страдащи от безплодие.
Високите цени на лекарствата, манипула-
циите и все още ниската ефективност на
процедурите не позволяват на много от
тях да имат свое бебе. Тревога буди и
фактът за снижаването на възрастовата
граница сред жените, които не могат да
се сдобият с дете по естествен път”, моти-
вира инициативата си лидерът на БСП
Гълъбово. По думите му това е част от
демографската политика на общината. За
социални помощи на гражданите в бюд-
жета са заложени 80 хиляди лева. Канди-
датстването за финансово подпомагане
на “ин витро” процедури е само за жители
на община Гълъбово, до 1000 лева на
заявител, и е за един опит в рамките на
календарна година. Специална комисия
ще разглежда подадените документи, а
Общинският съвет ще ги одобрява.

ППППП

396 УЧИЛИЩА СА В ГРИПНА
ВАКАНЦИЯ ДО ДНЕС

училища в област Стара Загора, инфор-
мират от Министерството на образова-
нието. От МОН напомнят, че от 31 яну-
ари до 3 февруари включително е зим-
ната ваканция за учениците.

ДУМА припомня, че в изброените
пет области в страната беше обявена
грипна епидемия.

П
660 СА ЗАГИНАЛИТЕ ПРИ
КАТАСТРОФИ ПРЕЗ 2014 Г.

При тежки пътни произшествия в страната през 2014 г. са загинали 660
граждани, а 8193 са получили наранявания. Това съобщи в Добрич Алекси
Кесяков, секретар на Държавно-обществената консултативна комисия по про-
блемите на безопасността на движението по пътищата. По думите му сред
изгубилите живота си 33 са деца и младежи до 18-годишна възраст, а сред
ранените най-младите граждани надхвърлят 1050. В катастрофите най-много са
убитите шофьори - 325, следвани от пътниците - 176, и пешеходците - 156. Две
трети от злополуките са станали в населени места, а 40 на сто от жертвите са
загинали в тъмната част на денонощието, сочи статистиката. Всеки трети загинал
е претърпял катастрофа на завой, посочи Кесяков. Той коментира, че в много
европейски страни шофьорите се включват в допълнителни обучения за справя-
не в критични ситуации. Безопасността на движението по пътищата може да се
повиши с прости и евтини способи като допълнителната маркировка преди пе-
шеходна пътека на платното, смята експертът. Изписването на пътната настилка
преди зебрата “Погледни надясно”, “Погледни наляво”, “Училище” може да
насърчи и шофьори, и пешеходци да бъдат по-внимателни, каза Кесяков.

В ГЪЛЪБОВО ЩЕ
ПОДПОМАГАТ
БЕЗДЕТНИ ДВОЙКИ

Снимки Благовеста ЦВЕТКОВА

Лидерът на БСП Михаил Миков, вицепрезидентката Маргарита Попова, кметицата
на София Йорданка Фандъкова бяха сред гостите на тържественото честване

Комисия в Кърджали започва провер-
ки на цените и качествата на хранител-
ните продукти, доставяни в детските гра-
дини, след тревожни сигнали на родите-
ли. Акцията трябва да приключи в рамки-
те на един месец и резултатите ще бъдат
огласени на следващата сесия на Об-
щинския съвет, стана ясно вчера след
предложението на Георги Кючуков от
БСП. Той е обиколил всички детски гра-
дини в Кърджали, след като голяма гру-
па родители го информирала за лошата,
но скъпоструваща храна. “Разбира се, ди-
ректорите крият и не отговарят на въпро-
си за хранителните продукти. Но е скан-
дално да се доставя кашкавал за 17 лева
за килограм, сирене на растителна осно-
ва за 9 лева. В търговската мрежа при
цени на дребно няма такива суми”, ко-
ментира Кючуков. Тъй като председате-
лят на комисията по образованието в
местния парламент Кючуков не могъл да
получи необходимите отговори от дирек-
торите на градините, той намерил собст-
вени източници и събрал първоначална-
та информация за стряскащите цени на
храните. Във временната комисия влизат
съветници от всички групи.

СТРЯСКАЩИ ЦЕНИ
НА ХРАНИТЕ В
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
В КЪРДЖАЛИ
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ООбвинение към елект-
роразпределителните
дружества (ЕРП), че са
излъгали депутатите от
енергийната комисия, от-
прави вчера народният
представител от БСП
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ и бивш

са длъжни да платят”,
обясни пред журналисти
в кулоарите на парламен-
та Драгомир Стойнев.

“Тези хора излъгаха
цяла енергийна комисия.
Те дори не се притесня-
ват да лъжат народните
представители, камо ли
хората, които едвам
събират пари да си пла-
тят сметките”, възмути се
депутатът.

И народният предста-
вител от Шуменска област
Иван Иванов бе категори-
чен пред журналистите,
че не получава предвари-
телно информация под
формата на фактура за
потребената от него еле-
ктроенергия. “Масова
практика е “Енерго ПРО”
да не изпраща предвари-
телно фактури. Единстве-
ното уведомление е за
предстоящо спиране на
електричеството”, каза
той. Държавната комисия
за енергийно и водно ре-
гулиране (ДКЕВР) трябва
да вземе незабавни мер-
ки ЕРП-тата да си
изпълняват задължения-
та, призоваха от БСП.

Както ДУМА вече
писа, левицата ще внесе
промени в Закона за
енергетиката, които да

ЕРП-тата излъгаха
цяла енергийна комисия

СТОЙНЕВ:

ГЕРБ склонни да подкрепят законовите промени, предложени от левицата

ЕРП-тата трябва да бъдат дисциплинирани и да спазват
законите, категоричен бе Драгомир Стойнев

министър на енергетика-
та Драгомир Стойнев.
“Специално попитах
ЕРП-тата дали всички
граждани предварително
са уведомявани какво
дължат и ми бе отговоре-
но и от трите ЕРП-та, че

това е така. ЧЕЗ го пра-
вят, защото получавам
фактури, но от симпати-
занти в страната знам, че
от “Енерго ПРО” и ЕВН
не получават фактури, а
се информират, когато
отидат на каса и когато

защитят потребителите
на електроенергия.

От БСП не приемат
твърдението на премие-
ра Бойко Борисов, че не-
доволството на част от
гражданите е нова кон-
спирация, която цели сва-
лянето му от власт. “Бол-
ката от март 2013 трудно
преминава, но днес не
можем да говорим за кон-
спирация, а за несъвър-
шенство в законодателст-
вото и неща, които може-
ха да не се случат, ако
през 2014 година, когато
вкарахме промените в
Закона за енергетиката,
касаещи дисциплинира-
нето на дейността на
ЕРП-тата, парламентът
извън БСП беше проявил
здрав разум и ги беше
приел”, обясни Таско Ер-
менков.

Промените, които ле-
вицата внася, ще задъл-
жат ЕРП-тата да инфор-
мират предварително по-
требителите, когато има
увеличение на потребе-
ната енергия с над 50% в
сравнение с предишен
период. Ако потребители-
те установят, че потреб-
лението им се е вдигнало
необосновано, ще имат
право да обжалват смет-

ката си и тя да не дължи-
ма, докато жалбата не се
разгледа.

Левицата иска и да се
въведе регламент токът
да не може да бъде
спрян, ако просроченото
заплащане не надхвърля
един месец и сметката не
надхвърля 25% от мини-
малната работна запла-
та, като има забрана спи-
рането да случва в събо-
та, неделя или празнич-
ни и предпразнични дни,
обясни Ерменков.

От БСП обявиха, че не
търсят политически ефект
от внесените промени,
като именно поради тази
причина предлагат изме-
нения между първо и вто-
ро четене на промените
в Закона за енергетика-
та, а не внасят отделен
законопроект за поправ-
ки в същия закон.

На брифинг в парла-
мента депутатът от ГЕРБ
и председател на коми-
сията по енергетика Де-
лян Добрев даде да се
разбере, че ГЕРБ може
да подкрепи предложе-
ните от БСП промени.
Имат предложения, кои-
то са много разумни, ние
ще ги погледнем и ще
видим, каза той.

Изхарчените
по празниците
извън страната
средства от бъл-
гари, притежава-
щи карти Visa,
надхвърлят 22
млн. евро. Данни-
те са за времето
от 20 декември
2014 г. до 5 януари
2015 г. Това е ръст от
16% спрямо същия пери-
од на миналата година. Бро-
ят на покупките надхвърля 458
000, което е с 13% повече на го-
дишна база, съобщиха от Visa
Europe.

За трета поредна година българите
са насочили най-много средства към Великобритания.
Направени са покупки за над 7,7 млн. евро и това е най-
голямата сума в сравнение с останалите държави по света.
Само за двуседмичния период около празниците притежате-
лите на издадени от български банки карти Visa са регистри-
рали почти 238 000 покупки. В сравнение с предишния пери-
од тези числа отчитат 12% ръст в общия потребителски раз-
ход на българите и 15% увеличение в броя на направените
от тях покупки.

Освен във Великобритания, в края на 2014 г. и началото
на 2015 г. значителна употреба на български карти Visa е
регистрирана при търговци от четири други държави - САЩ,
Италия, Австрия и Унгария. Употреба на български Visa карти
през отминалите празници е регистрирана и в екзотични
дестинации като Сейшелските острови, Малдивите, Танза-
ния, Оман, Лесото и Мадагаскар.

Подуправителят на БНБ с ре-
сор управление “Банково” Димитър
Костов е предложен официално да
поеме управление “Банков над-
зор”. Това заяви министърът на
финансите Владислав Горанов
пред журналисти вчера. Той уточ-
ни, че предложението вече е вне-
сено в деловодството на Народно-
то събрание.

ДУМА припомня, че парла-
ментът освободи предишния поду-
правител с ресор “Банков надзор”
Цветан Гунев, след като той бе
отстранен от длъжност от съда
заради случилото се с КТБ.

окупките на качествени жилищни имоти в строителството
отново са се възобновили за първи път от началото на
кризата, съобщи вчера мениджърът “Жилищни площи” в
Colliers International Татяна Евтимова, цитирана от
money.bg. Според Евтимова търсенето в горния клас жи-
лища, които се намират в затворени комплекси и в юж-
ните квартали на Витоша, се увеличава, а предлагането
расте с по-малки темпове. Все повече се стопява и раз-
ликата между офертна цена и тази на реалната продаж-
ба, която през 2014 г. се е свила до 9%, допълни тя.

Най-предпочитаните жилища са двустайните апарта-
менти, следвани от тристайните и къщи. Най-малко купу-
вачите оглеждат едностайни жилища. Търсенето на са-
мостоятелни къщи се е повишило двойно през изминала-
та година, като то е съсредоточено отново към комплекси
по подобие на затворените.

Тези комплекси са изключително малко и най-вероят-
но и там ще наблюдаваме засилване на строителната
дейност и ръст в продажбите през 2015 година. Като
перспектива в близките 2-3 години тази тенденция ще
засегне особено имотите с добра локация и добри кому-
никации в София-област, прогнозира Евтимова.

Цените на жилищата средно висок и висок клас оста-
ват стабилни и се движат в диапазона от 800 до 1450
евро за кв. м. Реализираните сделки в този сегмент са се
сключвали при нива от 150 хил. евро за апартаменти с
две спални, тристайните са се продавали в диапазона
180-200 хил. евро, а цените на луксозните къщи започват
от 250 хил. евро. В тези цени влизат и паркоместа, на
които вече държат почти всички купувачи.

Профилът на купувачите в горния сегмент са хора,
заети в ИТ индустрията или в търговията, както и тези със
самостоятелен бизнес. Средната възраст на клиентите е
26-55 г.

Словашкият държавен газов оператор “Еус-
трийм” планира да подпише споразумение с
компании от България и Румъния за строежа на
интерконекторен газопровод, съобщи румънски-
ят вестник “Гъндул”.

“Еустрийм” предлага страните от Балканския
полуостров, включително и България, да се
свържат със Словакия. Това е обявил прези-
дентът на компанията Томас Маречек на газова
конференция във Виена. Това би позволило го-
ривото, внесено от Западна Европа, да снабдя-
ва Балканите, дори ако Русия спре транзита на

Димитър
Костов поема
банковия надзор

Вещаят глад за
качествени жилища

БЪЛГАРИТЕ ПОХАРЧИЛИ
22 МЛН. ЕВРО В ЧУЖБИНА
ПО ПРАЗНИЦИТЕ

Словакия иска да строи газопровод
с България и Румъния

ППППП

газ през Украйна.
Според “Еустрийм” новият газопровод би стру-

вал 1,2 млрд. евро и би могъл да транспортира 20
млрд. куб. м руски или европейски газ към Балка-
ните. Той би трябвало да е с дължина 570 км.

Словашката компания, която изяви желание
да е водеща в реализацията на проекта, заяви,
че търси партньори и в други страни, сред които
Австрия и Франция. Новият газопровод би могъл
да пренася газ от терминали в Австрия или от
алтернативни източници в Каспийско и Среди-
земно море.

Снимка Мариета ТОМОВА
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С
С одитен доклад Сметната палата

може да поиска освобождаване от
длъжност на лице, което носи управ-
ленска отговорност и с действие или
бездействие е допуснало нарушения
на закони или не са изпълнени пре-
поръки на палатата. Това записаха де-
путатите в Закона за Сметната пала-
та, който приеха окончателно вчера.

Според левицата обаче Сметната
палата не е органът, който може да
поиска отстраняване от длъжност. Мая
Манолова от БСП предупреди, че
такъв текст не може да съществува и
в навечерието на местни избори зву-
чи като саморазправа. “Не може Смет-
ната палата да иска да бъде отстра-
нен един кмет, оставете тази работа
на прокуратурата, на съда”, призова

Сметната палата с право да
иска отстраняване на управници
Избират нов председател на ведомството до месец след влизането в сила на закона

тя, но все пак текстът беше приет с
гласовете на мнозинството.

Манолова поиска още членовете
на Сметната палата да подават из-
рично декларация за конфликт на
интереси преди всеки одит. “Те могат
да извършват всякаква друга дейност,
могат да са и консултанти на одитира-
ния обект”, мотивира се тя, цитирана
от Investor.bg.

Менда Стоянова от ГЕРБ обаче по-
ясни, че в закона е записано, че и
двамата членове, освен председателя
и заместниците му, са длъжни да по-
дават декларация за конфликт на ин-
тереси.

Манолова пък беше категорична,
че става въпрос за общата деклара-
ция и поиска да бъде изрично записа-

на разпоредбата за всеки отделен
одит, но предложението й не беше
прието.

Румен Гечев от БСП възрази сре-
щу текста от закона, според който при
несъгласие между председателя на
Сметната палата и одитора се намес-

ва зам.-председател на палатата и не-
говото решение е окончателно.

Според Гечев това задълбочава
възможностите за нерегламентирано
влияние в Сметната палата, а Мая Ма-
нолова допълни, че така партиите в
четворната коалиция чрез своите
представители ще се произнасят по
решенията.

В промените на Закона е записано
също, че парламентът трябва да избе-
ре председател, заместник-председа-
тели и членове на Сметната палата в
срок до един месец от влизането в
сила на Закона за Сметната палата.
Според приетите текстове настоящо-
то ръководство на одитния орган ще
изпълнява задълженията си до изби-
рането на нов председател.

Заради ново предложение,
отправено към Европейската
комисия (ЕК), мобилните опера-
тори може да продължат да так-
суват потребителите за роуминг
в Европейския съюз (ЕС) през
следващите три години. Според
настоящия законопроект се
очакваше цените за пътуващите
европейци за мобилни услуги да
отпаднат до края на 2015 г.,
предаде Еуроактив.

Премахването на таксите за
роуминг при преминаване на
националните граници на стра-
ните членки са приоритет за ЕK
и беше предложено на телеко-
мите през 2013 г. Миналата го-
дина с огромно мнозинство Ев-
ропейският парламент (ЕП) прие
предложението, след като евро-
пейските потребители изразиха
недоволството си от високите и

Средната изкупна цена на тютюна в региона на
Гоце Делчев тази година е една от най-ниските
за последните 20 години - между 4 и 5 лева.
Това съобщи председателят на Сдружението на
производителите на ориенталски тютюн и кмет на
Сатовча Арбен Мименов, цитиран от БНР. Кампа-
нията по изкупуване на тютюна в региона почти
приключва.
Около 20% е неизкупеният тютюн в момента.

Предполага се, че до 10 дни той ще бъде изку-
пен на 99%. Времето се стопля, тютюнът се
разваля, идва време за новата сеитба, затова
производителите продават реколтата си на безце-
ница. Няма промяна в изкупната цена, тя остава
една от най-ниските за последните 20 години и
хората са отчаяни, но нямат алтернатива, комен-
тира Мименов.
Земеделците са опитали с други култури лаван-

дула, арония, но заради липсата на напояване
каменистата и постна почва опитите за отглежда-
не на друг вид култури са неуспешни.

Обмисля се замяна на
безвъзмездното финанси-
ране с отпускане на ни-
сколихвени кредити и дя-
лово участие в инвестици-
онните проекти. Това за-
яви зам.-министърът на
регионалното развитие и
благоустройството Деница
Николова вчера на кръгла
маса за обсъждане на
механизмите за изпълне-
ние на финансовите инст-
рументи при изпълнение
на проекти по Оператив-
на програма “Региони в

Регистрираните земеделски
производители, които не из-
вършват продажби на гориво, да
не слагат нивомери и фискални
устройства, свързани с НАП, на
резервоарите за гориво в стопан-
ствата. Това реши комисията по
земеделие към Народното събра-
ние в сряда. Мнозинството от чле-
новете на комисията прие законо-
проект на Румен Йончев и други
народни представители, с който се
внасят промени в Закона за ДДС.

Припомняме, че според про-
мяна в закона, приета на 21 де-
кември и публикувана в “Държа-
вен вестник” на 24 декември,
всички ведомствени бензиностан-
ции на земеделски производите-
ли от 1 януари тази година тряб-
ва да бъдат снабдени с такива ус-

Заменят безвъзмездното финансиране
с нисколихвени заеми

растеж” 2014-2020 г.
Европа ни дава 427

млн. лева за устойчиво
градско развитие през
следващия програмен
период.

Николова посочи, че
цел на кабинета и на ре-
гионалното министерство
е да създаде такова фи-
нансиране на проекти,
които ще върнат вложени-
те европейски пари и ще
могат да се инвестират
повторно. Според нея това
ще стане именно с према-

хването на безвъзмездно-
то финансиране и замяна-
та му с отпускането на
кредити. Чрез такива ме-
ханизми ще стимулираме
икономическата актив-
ност, заяви Николова, но
не обясни как задлъжня-
ването на бизнеса с нови
кредити, ще постигне това.

Николова постави като
основа създадените в
рамките на Оперативна
програма “Регионално
развитие” два фонда за
финансиране на такива

проекти. Моделирането
им обаче е отнело три го-
дини, което кара прави-
телството да задейства
още отсега разговори за
създаване на такива фон-
дове за новата оператив-
на програма.

Благодарение на тези
два фонда бяха изпълне-
ни 26 проекта, насочени
към устойчивото градско
развитие на обща стой-
ност 160 млн. лева,
изтъкна зам.-регионални-
ят министър.

Комисията в НС прие земеделските
бензиностанции да са без нивомери

тройствата. Това предизвика ма-
сови недоволства на земеделци-
те, както и на депутати от опози-
цията, според които разходите за
изпълнението на изискването на
закона ще надхвърлят 20 хил.
лева и ще са непосилни за пове-
чето стопанства.

Комисията не прие аргументи-
те на Министерството на финанси-
те (МФ), че мярката е наложена
заради злоупотребите с гориво.

Депутатите отговориха, че про-
блемът със злоупотребите не е във
фермерите.

 Председателят на комисията
Румен Христов посочи, че годиш-
но земеделието потребява по
280 млн. т гориво. Излиза, че
100% от потребителите на гори-
ва в земеделието са престъпни-

ци, изтъкна той.
Къде е НАП, къде е Агенция

“Митници” и защо вашите контрол-
ни функции трябва да бъдат плате-
ни от българския бизнес, попита
депутатът Ферихан Ахмедова.

 Депутатите не се съгласиха и
с намерението на МФ тепърва да
прави анализ, след като започ-
нат да пристигат данни от земе-
делските стопанства. Те препоръ-
чаха контролът да се съсредото-
чи върху единствения производи-
тел и вносителите, да се гони кон-
трабандата, а не над 30 хил. фер-
мери да стават обект на нови кон-
тролни мерки.

 След дебатите комисията под-
крепи законопроекта на Румен
Йончев, като единствено депута-
тите от ГЕРБ се въздържаха.

Тютюнът в Гоце
Делчев с най-ниски
цени от 20 години

Таксите за роуминг
в ЕС може да останат
до 2018 г.

неясни цени, които плащат за из-
ползването на чуждестранни те-
лекоми в рамките на Евросъюза.

Новото предложение е на
Латвия, която в момента е рота-
ционен председател на ЕС. Спо-
ред него телекомите ще могат
да предлагат на потребителите
си “базова роуминг надбавка” -
ограничен пакет за използване
на мобилни услуги (обаждания
и интернет) на същите цени,
които плащат в рамките на стра-
ната си.

В документа не се посочва
какъв точно да бъде размерът
на пакета. След изчерпването му
на операторите няма да бъде
позволено да таксуват потреби-
телите с повече от максимални-
те цени на едро - 0,05 евро за
минута или мегабайт данни.

От юли насам максималната

цена за операторите е 0,20 евро
за мегабайт, използван в чужби-
на.

Мотив за новото предложе-
ние са трудностите, които сре-
щат мобилните оператори при
цялостната отмяна на таксите за

роуминг. Причината са цените,
които телекомите от различните
държави плащат един на друг,
когато потребителите им пътуват
в чужбина.

Документът, предложен от
Рига, призовава ЕК да разгледа

пазара на едро за мобилни ус-
луги в ЕС и да направи необхо-
димите промени до средата на
2018 г. Ако комисията приеме,
роуминг таксите най-вероятно
ще останат през следващите 3
години.
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служби на страните от
Европейския съюз и
НАТО проучват връзките
между Кремъл и високо-
поставени представители
на СИРИЗА, а също така
и на нейните партньори
в новото гръцко прави-
телство - партията “Неза-
висими гърци”. Това пише
“Файненшъл таймс”, като
се позовава на осведоме-
ни източници.

Според думите им,
първият тревожен белег е
бил поканата към руския
посланик в Атина Андрей
Маслов да посети преди
всички други дипломати
новоизбрания премиер
Алексис Ципрас.

Предишни коментари
на Ципрас относно укра-
инската криза и противо-

Спецслужби от ЕС
проверяват СИРИЗА
за връзки с Москва
Евросъюзът няма да затяга икономическите санкции срещу Русия, пише „Файненшъл таймс”,
позовавайки се на чернова документ преди срещата на външните министри

Русия прекратява участието си в Парламентарната асамблея
на Съвета на Европа до края на годината. Това заяви вчера
ръководителят на руската делегация в ПАСЕ, след като асамб-
леята реши да продължи до април т.г. санкциите срещу 18-те
руски представители, в отговор на поведението на Москва в
украинската криза, съобщиха Франс прес и ТАСС. ПАСЕ прие
поправка към резолюцията за пълномощията на руската делега-
ция, в която лишава нейните представители от право на глас и
участие в ръководните органи на асамблеята до април. Доку-
ментът беше приет със 148 гласа “за” при 64 “против”.

Поправката беше подкрепена от четирима от членовете на
българската делегация (от общо 6 представители с право на
глас) - лидера на българската делегация Джема Грозданова
(ГЕРБ), Антони Тренчев (РБ), Валери Симеонов (ПФ) и Хамид
Хамид (ДПС). Валери Жаблянов (БСП) е гласувал против.

“Ние напускаме ПАСЕ до края на годината, поздравяваме асам-
блеята за приемането, по мое мнение, на неадекватно решение,
което нанася много сериозен удар по общоевропейския между-
парламентарен диалог. Отсъствието на руската делегация превръ-
ща дебатите в организацията в напразно упражнение”, заяви след
заседанието пред журналисти ръководителят на руската делега-
ция в асамблеята Алексей Пушков. Tой заяви също, че ако правата
на руските представители не бъдат възстановени до следващата
сесия, Русия ще напусне окончателно Съвета на Европа.

ма и шефът на Британската цент-
рална банка Марк Карни. Стано-
вището на Обама бе огласено след
телефонния му разговор с новия
гръцки премиер Алексис Ципрас.
Обама е поздравил Ципрас с по-
бедата на парламентарните избо-
ри, като е изказал надежда, че в

Русия прекратява участието
си в ПАСЕ до края на годината

Вашингтон и Лондон зоват
за край на икономиите

Сериозни промени очакват ЕС на фона на глобалните иконо-
мически процеси в света. Такова мнение изрази председателят
на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, цитиран от ТАСС.

След 30 години нито една страна от ЕС няма да влиза в клуба
на водещите държави Г-7, заяви Юнкер в публикувано вчера
интервю за в.”Фигаро”. “През 1900 г. в Европа е живеело 20% от
световното население. През 2100 г. населението на Стария кон-
тинент ще представлява едва 4%”, отбелязва бившият премиер
на Люксембург. Намекът е ясен: след 30 г. най-многолюдните
държави ще са изпреварили в икономическото си развитие се-
гашните “еврошампиони”. “И бездруго сме най-малкият конти-
нент. Но, разбира се, ще е нужно време, за да изпаднем от
компанията на най-богатите държави”, добавя с усмивка предсе-
дателят на Еврокомисията.

ЮНКЕР С ЛЮБОПИТНА
ПРОГНОЗА ЗА
БЪДЕЩЕТО НА Г-7

поставянето на санкции-
те срещу Русия също про-
вокирали съмненията на
разузнавачите, допълва
“Файненшъл таймс”.

Новото гръцко прави-
телство ще се опита да
извлече полза за себе си
от двете големи кризи, с
които Европа се сблъска
в последно време - фи-
нансовата стагнация в ев-
розоната и събитията в
Източна Украйна, пише в
същото време “Уолстрийт
джърнъл”.

Западните медии ци-
тират и дипломати, които
съобщават за негативно
отношение на свои
гръцки колеги към пред-
ложените за обсъждане
нови мерки срещу Русия,
като са ги определили
като “твърде остри”.

С проруски изказва-
ния е известна и новата
шефка на външното ми-
нистерство на Гърция -
Никос Кодзяс. Нейна е и
идеята Атина да влезе в
ролята на посредник
между Европейския съюз
и Русия за уреждане на
украинския конфликт.

Преди извънредната
среща на европейските
външни министри, посве-
тена на новия пакет санк-
ции срещу Москва, Код-
зяс направи ясни заявки,
че Атина няма да бъде
въвлечена в подобни ре-
шения. Кодзяс също така
обвини Брюксел, че по-
ставя Атина “пред
свършен факт” при гласу-
ването на решения, каса-
ещи Русия. Проруски из-
казвания има и ми-

нистърът на енергетика-
та Панагиотис Лафаза-
нис. Той категорично се
е обявявал публично, че
е против наложените на
Русия санкции, и често е
посещавал Москва.

В същото време “Фай-
неншъл таймс” твърди, че
в черновата на оконча-
телния документ на сре-
щата на външните мини-
стри изобщо не се
съдържат конкретни мер-
ки, а само поръчение към
Европейската комисия по
отношение на бъдеща
“подготвителна работа”
по някои ограничителни
мерки. По данни на “Уол
стрийт джърнал” става
въпрос за подготовка на
списък с лица и компа-
нии, които да бъдат при-
бавени към санкционния

списък.
Миналата година ЕС

въведе санкции срещу Ру-
сия, касаещи енергийния,
отбранителния и банковия
сектор. Великобритания,
Швеция, Полша, Румъния
и балтийските страни са
сред най-вълрлите при-
върженици на ожестоки
санкции. Преди срещата
на външните министри
австрийският първи дип-
ломат Себастиан Курц
заяви, че не одобрява
въвеждането на нови
санкции срещу Русия,
предаде Газета ру. Той
обаче се обяви за санк-
ции срещу хора, които са
отговорни за ставащото в
Източна Украйна.

“Файненшъл таймс”
очаква резултатът от сре-
щата на външните мини-

стри на ЕС да е символи-
чен - министрите ще
удължат ограничения за
влизането и движението
на руски и украински ка-
питали до септември. По
данни на “Уол стрийт
джърнал” ограниченията
по отношение на руски
политици, депутати, чле-
нове на правителството и
ръководители на компа-
нии ще бъдат удължени
до декември 2015-а. Що
се отнася до секторните
санкции, които изтичат
през юли, Европа е из-
правена пред вътрешни
противоречия, коментира
“Файненшъл таймс”.

До редакционното
приключване на броя не
бе оповестен резултат от
срещата на външните ми-
нистри на ЕС.

скоро време ще види Гърция отно-
во “на пътя на икономическия раз-
цвет”.

“И Европа трябва да се откаже
от политиката на жестоки икономии,
както направиха САЩ, и да приеме
силен план за развитие”, е заявил
Обама, цитиран от гръцкия вестник
“Катимерини”. В разговора си с Ци-
прас американският президент
също така е пожелал установява-
нето на контакти между министри-

те на финансите на двете страни.
Шефът на Британската централ-

на банка също разкритикува поли-
тиката на икономии на ЕС, водена
под диктовката на Германия. “Стра-
ните от еврозоната трябва да
създадат данъчен съюз, в рамките
на който финансово стабилните
страни трябва да увеличат бюджет-
ните си разходи с цел ускоряване
темповете на икономическия ръст”,
заяви Марк Карни в Дъблин.

ЕЕЕЕЕ
вропа трябва да се откаже
от политиката на жестоки
икономии, заявиха прези-
дентът на САЩ Барак Оба-

Председателят на Европар-
ламента се срещна в Атина с
новия гръцки премиер Алексис
Ципрас. След срещата, продъл-
жила повече от два часа, Мар-
тин Шулц заяви, че са разгова-
ряли откровено за очаквания-
та на новото гръцко правител-
ство, както и за ангажименти-
те на Гърция към Европа.

“Ние вярваме, че Европа оз-
начава солидарност и се надя-
ваме, че ще намерим решение
на проблемите в името на об-
щото бъдеще на Европа”, посо-
чи Ципрас. Той подчерта, че

Атина желае пълно сътрудниче-
ство със страните от Евросъюза,
но е равноправен член и очак-
ва да се зачита мнението й.

“В Европа се шири мнение-
то, че Ципрас ще действа сам.
Но днес тук установих, че пра-
вителството на Алексис Ципрас
не смята да действа само. Те са
готови да кажат: Гърция търси
решения заедно с партньорите
си. Смятам, че това е добра
стъпка напред”, подчерта Шулц.

Припомняме, че по-рано
вчера председателят на ЕП
призова от ефира на герман-

ската телевизия ZDF премиера
на Гърция Алексис Ципрас да
не подкопава общата позиция
на държавите в ЕС спрямо Ру-
сия на фона на украинската
криза. “Аз с ужас видях, че
Гърция се отдели от общата
позиция на ЕС относно Русия.
Невъзможно е от една страна
да искаш от Европа да демон-
стрира солидарност с вашата
държава, както направи г-н
Ципрас, а след това като първа
официална стъпка да мътиш
общата европейска позиция”,
заяви Шулц.

ЦИПРАС УВЕРИ ШУЛЦ, ЧЕ ГЪРЦИЯ
ЩЕ СЪТРУДНИЧИ НА ЕВРОПА
ЦИПРАС УВЕРИ ШУЛЦ, ЧЕ ГЪРЦИЯ
ЩЕ СЪТРУДНИЧИ НА ЕВРОПА
ЦИПРАС УВЕРИ ШУЛЦ, ЧЕ ГЪРЦИЯ
ЩЕ СЪТРУДНИЧИ НА ЕВРОПА

ЦИПРАС УВЕРИ ШУЛЦ, ЧЕ ГЪРЦИЯ
ЩЕ СЪТРУДНИЧИ НА ЕВРОПА
ЦИПРАС УВЕРИ ШУЛЦ, ЧЕ ГЪРЦИЯ
ЩЕ СЪТРУДНИЧИ НА ЕВРОПА

Снимка БГНЕС
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Началникът на Генералния щаб на
въоръжените сили на Украйна Виктор
Муженко призна официално по време
на брифинг в Киев, че в бойните дейст-
вия в Източна Украйна не участват
редовни военни части на руската ар-
мия, съобщи украинският “5 канал”. Той
е пояснил, че Генералният щаб разпо-
лага само с информация за участие в
боевете  на “отделни граждани на Ру-
ската федерация и отделни военнослу-
жещи от руската армия”.

Полша не вижда никакви пречки за продажбата на полско оръжие
на Украйна, заяви полският вицепремиер и министър на отбраната
Томаш Шемоняк, цитиран от ТАСС. Шемоняк отбеляза, че 90 на сто
от полския промишлен комплекс са държавна собственост.
“Водим преговори с украинската страна. Нашата подкрепа за Украй-
на може да обхване различни аспекти”, добави той. Сред другите
приоритети на двустранното военно сътрудничество Шемоняк посочи
създаването на обща полско-литовско-украинска военна бригада и
сближаването на Украйна с НАТО. Искаме възможно най-тясно
сътрудничество на НАТО с Украйна. Полша стана един от ръководи-
телите на доверителния фонд на НАТО, който ще подпомага проме-
ните в украинската армия. Помагаме също с продоволствия и меди-
цински пакети. Досега сме предоставили помощ на стойност 6 млн.
долара”, каза Шемоняк.

Седем страни времен-
но са лишени от право на
глас в Общото събрание
на ООН поради неплате-
ни вноски в бюджета на
организацията, съобщи
пред ТАСС говорителят
на генералния секретар
на ООН Стефан Дюжарик.
“Понастоящем седем
страни членки не могат
да гласуват в хода на 69-
ата сесия”, заяви той,
като уточни, че това са

Контактна група от
представители на Украйна,
Русия и ОССЕ ще се срещ-
не утре в Минск. На нея ще
бъдат обсъдени мирни ва-
рианти за прекратяването
на сраженията в Източна
Украйна. Това съобщи
външното министерство на
Беларус. “Контактната гру-
па за Украйна информира

Варшава ще „подкрепя”
Украйна и с оръжие

Македония и още 6 страни
без право на глас в ОС на ООН

Гренада, Киргизстан,
Маршалските острови,
Македония, Тонга, Вану-
ату и Йемен.

Съгласно член 19 от
Устава на ООН страна
член на организацията,
която е закъсняла с пла-
щането на своите парич-
ни вноски в организация-
та, не ще може да участ-
ва в гласуването в Общо-
то събрание, ако общата
сума на нейните просро-

чени вноски се равнява
или надвишава сумата на
вноските, които тя дължи
за предшестващите две
пълни години.

Малко по-късно вчера
македонското електрон-
но издание МКД съобщи,
че дългът от 24 606 щат-
ски долара към ООН е
изплатен, с което страна-
та отново е получила
правото си на глас в све-
товната организация.

КИЕВ ПРИЗНА, ЧЕ НЯМА
РУСКИ ВОЙСКИ В ДОНБАС

Междувременно президентът на Украй-
на Петро Порошенко заяви, че е забранил
изпращането на новобранци за боевете в
Източна Украйна. “Забраних изпращане-
то на новобранци в зоната на АТО (анти-
терористичната операция). Страната тряб-
ва да бъде защитавана не от деца, а от
добре подготвени въоръжени сили. Това
е мисия за възрастни и опитни мъже, ко-
ито вече служат или са мобилизирани в
армията”, посочи президентът след възпо-
менателна церемония в Киев.

Нова среща между Украйна,
Русия и ОССЕ в Минск

Русия спасява украинци

Федералната миграционна
служба на Русия увеличи време-
то за пребиваване в РФ на укра-
ински граждани на възраст, в
която са годни за военна служ-
ба. Те вече могат да пребивават
на територията на Русия повече
от 90 дни (вместо досегашните
30), като могат да продължат без
ограничения този срок в мигра-
ционните центрове, без да е не-
обходимо да пресичат граница-
та, както бе по-рано. Решението
е прието във връзка с нарежда-
нето на руския президент да
бъде увеличен срокът на преби-
ваване на определени категории
лица от Украйна, преди всичко
хора на възраст, в която са годни

Поредните украинци, получили повиквателна за военна служба, се присъединяват към украинската
армия. Според приетия план тази година над 100 хил. войници ще бъдат мобилизирани

да служат в армията, съобщиха
още от ведомството. На 26 януа-
ри руският президент Владимир
Путин обяви необходимостта да
се окаже помощ на украинците,
които не желаят да участват във
войната в Донбас.

В същото време украински
медии съобщават, че съседна
Полша е започнала да отказва
визи на украински граждани на
възраст, в която са годни за мо-
билизация. Жителите на Волин-
ска област се оплакват, че кон-
сулството на Полша в Луцк не
издава визи за гражданите на
Украйна в призивна възраст. Те
твърдят, че от полското посол-
ство връщат документите на

хора, които подлежат на моби-
лизация. Обяснението за отка-
за е, че “информацията, предо-
ставена за потвърждаване на
целите и условията на пътува-
нето, са недостоверни”, пише в.
“Кореспондент”.

От полското посолство отри-
чат подобна информация, като
служителите във ведомството
твърдят, че нямат заповед да не
издават визи. “Ние не изискваме
справки от военната комисия.
Ако всички документи са наред
и е резервиран хотел, то не би
трябвало да има проблем с из-
даването на визите. Но разре-
шението се дава по преценка на
консула. Подлежащите на моби-

лизация и военнообвързаните
могат да срещнат проблеми само
на границата, но това вече не е
в нашата компетентност”, съоб-
щи представител на полското
консулство в Луцк.

В Украйна върви активната
фаза на мобилизация, в рамките
на която се планира да бъдат
изпратени на фронта повече от
100 хил. мъже и жени. Според
местни медии обаче украински-
те граждани масово напускат
страната. Изселват се дори цели
села. Властите безуспешно се
опитват да предотвратят всичко
това, като затварят границите и
въвеждат наказания с лишаване
от свобода за отказ от мобили-
зация и дезертьорство.

Генералният щаб на украин-
ската армия предложи да бъде
променен редът за напускане на
страната за тези, които подле-
жат на мобилизация. Това бе
предложено от началника на уп-
равлението на отбранителното и
мобилизационно планиране на
Генщаба на ВС на Украйна пол-
ковник Олег Бойко. Той отбеляза
също, че с всяка следваща вълна
на мобилизация намалява броят
на доброволците. Така например,
ако през първата вълна те са
били 20% от общия брой на при-
зованите в армията, във втората
- 10%, а в третата - едва 6 на сто.
Освен това съветникът на укра-
инския президент Юрий Бирю-
ков отбеляза, че повечето от де-
зертьорите са от Западна Украй-
на. 37% от получилите повиква-
телни в Ивано-Франковска об-
ласт вече са напуснали терито-
рията на страната. На страница-
та си във фейсбук той доста емо-
ционално се възмущава от голе-
мия брой мъже, избягали от мо-
билизацията в западните облас-
ти на Украйна. Според данни на
Бирюков мъже са бягали с цели
автобуси в съседна Румъния, за
да избегнат мобилизацията, а

чиновници пък отказват да им
връчват повиквателните.

От министерството на отбра-
ната на ДНР смятат, че бойният
дух на украинските военни е
допълнително сломен от въведе-
ната от Киев практика на огра-
дителни отряди. Нека да си при-
помним и че броят на загинали-
те украински военни в Новору-
сия само за последните две сед-
мици е повече от 1200 души.

Руската телевизия LifeNews
пък показа 18-годишният Ники-
та Берлизов, който избягал в
Русия от украинската мобилиза-
ция и разказва как военните
вербуват за служба в Донбас.
Младият мъж споделя пред ме-
дията причините за бягството си
от родината. Той разказва как е
бил преследван от властите в
Киев, както и как неговите
връстници са приели да
попълнят редиците на военните
и да заминат да воюват в Дон-
бас. Миналото лято Никита по-
лучил повиквателна да се яви в
армията. На семеен съвет оба-
че решили, че за служба в ар-
мията на Украйна и дума не
може да става. Сега младият
човек е започнал нов живот в
Русия със статут на временно
пребиваващ.

Междувременно националис-
тическата организация “Десен
сектор” и други ултранационали-
стически групировки в Украйна
събират под своите знамена
непълнолетни, които да участват
във военните действия в Донбас.
Англоезичният сайт КyivPost пуб-
ликува материал, в който се раз-
казва как “Десен сектор” форми-
ра отряди от 16-годишни младе-
жи, които трябва да преминат во-
енна подготовка в лагер до Киев
и след това да бъдат изпратени
в Източна Украйна. Официално
Киев не финансира дейността на
подобни батальони, но не я
възпрепятства.

ФЕДЕРАЦИЯТА ОТВОРИ ВРАТИТЕ СИ
ЗА БЯГАЩИТЕ ОТ ОБЯВЕНАТА
ОТ КИЕВ МОБИЛИЗАЦИЯ

ФЕДЕРАЦИЯТА ОТВОРИ ВРАТИТЕ СИ
ЗА БЯГАЩИТЕ ОТ ОБЯВЕНАТА
ОТ КИЕВ МОБИЛИЗАЦИЯ

ФЕДЕРАЦИЯТА ОТВОРИ ВРАТИТЕ СИ
ЗА БЯГАЩИТЕ ОТ ОБЯВЕНАТА
ОТ КИЕВ МОБИЛИЗАЦИЯ

ФЕДЕРАЦИЯТА ОТВОРИ ВРАТИТЕ СИ
ЗА БЯГАЩИТЕ ОТ ОБЯВЕНАТА
ОТ КИЕВ МОБИЛИЗАЦИЯ

ФЕДЕРАЦИЯТА ОТВОРИ ВРАТИТЕ СИ
ЗА БЯГАЩИТЕ ОТ ОБЯВЕНАТА
ОТ КИЕВ МОБИЛИЗАЦИЯ

Снимка БГНЕС

Беларус за намерението
си да проведе своята след-
ваща среща в Минск на 30
януари”, се казва още в
съобщението на министер-
ството. В него обаче не се
съобщава дали на среща-
та ще има представители
на проруските сепаратис-
ти. По-рано вчера украин-
ският президент Петро По-

рошенко призова за спеш-
ни мирни преговори с бун-
товниците, за да може да
се сложи край на сраже-
нията. Той добави още, че
срещата в Минск трябва да
доведе до “незабавно пре-
кратяване на сраженията
и изтегляне на тежките
въоръжения от района на
бойните действия”.
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С риск да се повторя (и
потретя) ще спомена това, за
което съм писал и говорил
много пъти: невероятно остра-
та реакция на Америка през

1962 г., когато лидерът на
СССР Никита Хрушчов реши
да снабди Острова на свобо-
дата Куба с известен брой
съветски ракети. Тогавашният
президент на САЩ - Джон Ф.
Кенеди, нареди да отворят си-
лозите на стратегическите ба-
листични ракети и заяви пред
цял свят, че стигнат ли руските
кораби, носещи въпросните
оръжия, до кубинския бряг (на
някакви си шейсет мили от
границите на САЩ), американ-
ските ядрени ракети ще поле-
тят по своите съветски “адре-
си”. По онова време в Щатите
и в Западна Европа паниката

беше огромна. Средните аме-
риканци масово строяха в дво-
ровете си индивидуални про-
тиворакетни убежища, склади-
раха консерви и вода, а до-
статъчно богатите инвестира-
ха милиони в подземни пред-
приятия (и подземни “вили”),
но не къде да е, а в края на
Южна Америка, там, където
има само скали, лед и пингви-
ни и на никого няма да му
хрумне да хвърли дори грана-
та, камо ли атомна бомба...

У нас нямаше такава пред-
военна истерия (а и с какво ли
щеше да помогне при един
ядрен апокалипсис?), но на

Заместник-министърът
на отбраната на САЩ
Робърт Уърк призова
страните членки на
НАТО да направят
нововъведения в
оръжейната област,
съобщава Ройтерс. Той
подчерта, че са необ-
ходими смели дейст-
вия за запазване на
превъзходството пред
Китай, Русия и други
държави в областта на
оръжейните иновации.
Уърк каза също, че
Пентагонът има нов
план, наречен “Военна
иновационна инициати-
ва”, и отделни усилия
за запазване в дългос-
рочен план на амери-
канското военно
превъзходство.
“По времето на Студе-
ната война имаше
само един враг, но
сега страната е изпра-
вена пред няколко
потенциални противни-
ка, включително Русия,

Бившият съветски президент Миха-
ил Горбачов предупреди, че конфрон-
тацията между Русия и Запада може да
се разрасне до световна война, съоб-
щи “Интерфакс”. Горбачов посочил още,
че Западът е въвлякъл Русия в нова
Студена война и предупреди за риско-
вете от военна конфронтация.

“Ако назоваваме нещата с истински-
те им имена, трябва да кажем, че САЩ
вече са ни въвлекли в нова Студена
война, опитват се открито да реализи-
рат основната си идея за триумфализ-

мериканската администрация заплаши Русия с нови санкции,
ако не спре да подкрепя сепаратистите в Източна Украйна,
предаде Франс прес. “Докато Русия не спре явно да наруша-
ва поетите ангажименти, цената за това ще продължи да
нараства”, каза вицепрезидентът на САЩ Джо Байдън в
телефонен разговор с украинския държавен глава Петро
Порошенко, извадки от който разпространи администрацията
на президента Обама.
Същевременно Белият дом осъди “сепаратистите, подкрепяни
от Русия”, и “тежките загуби сред мирното население вследст-
вие на офанзивата, подкрепяна от Русия в Източна Украйна”.

мен като войник ми струваше
три месеца допълнителна
служба...

И така, дотук със спомени-
те. Да се върнем към края на
януари т.г., който - по всичко
личи - бележи нов момент в
ескалацията на украинската
криза. В Киев на 28-и януари
пристигна поредният важен
гост от Вашингтон - финансо-
вият министър Джак Лю, в
следващите дни се очакват
преговори на вицепрезидента
Джо Байдън и държавния сек-
ретар Джон Кери с президента
Петро Порошенко: Киев и Ва-
шингтон очевидно си сверяват
часовниците във връзка със
заплануваната Мюнхенска кон-
ференция по сигурността на
6-и и 7-и февруари. Както
изтъкват редица наблюдатели,
не е изключено след дебата
Вашингтон да предостави нови
оръжия за войната в Донбас.

Наистина, впечатляваща е
делегацията на САЩ, която ще
пристигне за въпросната кон-
ференция в Мюнхен - 30 кон-
гресмени, начело със старшия
сенатор Джон Маккейн, който
неотдавна заяви, че САЩ са
длъжни да дадат на Украйна
летателни оръжия. Терминът
“летателни” е доста широк - той
включва самолети, крилати
ракети, безпилотни самолети и
всякакъв вид “летящи бомби”
за тактическо приложение -
срещу танкове, бронирани
коли и артилерия.

“За президента Обама -
заявява Маккейн, - е настъ-
пило време да покаже реши-
телност, като предостави на
Украйна помощ във вид на ле-
тателни оръжия, от които тя
се нуждае за защита. Несъо-
бразяването с това искане ще
бъде ясен признак на сла-
бост не само за Путин, но и
за потенциалните агресори в
цял свят.”

Разбира се, много може да
се спори дали едно летателно
оръжие е само “отбранително”.
В същото време то може да е
нападателно, а също и конвен-
ционално, или да е снабдено и
с ядрено оръжие.

Замисляният “летателен
подарък” за властите в Киев е
нещо изключително опасно,
както се казва, все едно “да
дърпаш дявола за опашката”.
Очевидно официален Вашинг-
тон е решил да “пробва на
опън” (както гласи техничес-
кият термин) нервите и
сдържаността на Москва. Но
да дразниш по този изключи-
телно нагъл начин една ядре-
на свръхсила граничи напра-
во с безумието. Защото никой
не може да каже докога ще
издържат нервите на Москва,
подложена на безпрецеден-

тен политически, икономиче-
ски и (в близко бъдеще) евен-
туален военен натиск. Вече в
това отношение има някои
сигнали, будещи безпокойст-
во: Москва напуска ПАСЕ
(Парламентарната асамблея
на Съвета на Европа) до края
на годината, в руската Дума
се обсъждат нови ответни
мерки, ако в Брюксел решат
да въведат поредните санк-
ции срещу Русия.

От своя страна, при неот-
давнашното си посещение
през януари т.г. в Полша пре-
зидентът Порошенко за сетен
път, обвинявайки Русия в
“грубо нарушение” на грани-
ците и териториалната цялост
на Украйна, заявява дослов-
но: “Заплахата от континен-
тална война сега е по-голя-
ма от всякога. Нека никой не
се съмнява, че апетитите на
агресора надхвърлят разме-
рите на Украйна”. Подробен
коментар на това изявление
не е нужен - то е едновре-
менно хленчене за помощ и
пореден опит за въвличане
на Европа (а и на целия свят)
в един нов конфликт с не-
предвидими последици.

Но ако милиардерският на-
следник Джон Ф. Кенеди е го-
тов да хвърли страната си в
адския котел на ядрената
война заради опита на роде-
ния в село Калиновка, Курска
губерния, Никита Хрушчов да
разположи ракети под носа
на САЩ, тогава как трябва да
постъпи петербургчанинът
Владимир Путин, ако родени-
ят в Хонолулу, Хаваите,
тъмнокож президент на САЩ
реши да изпрати “летателни
оръжия” (снабдени с неизве-
стно какви ракети и бомби) в
района на руската граница?
Въпрос с извънредно повише-
на трудност.

В интерес на истината, тези
дни в управляващите кръгове
във Вашингтон тече извънред-
но горещ дебат по този въпрос.
Срещу агресивните и напълно
безотговорни искания на “яс-
требите” около сенатора-ре-
публиканец Маккейн стои зна-
чителна група американски
политици, ръководена от
Сюзън Райс, наскоро назначе-
на за съветник по въпросите
на националната сигурност
към президентския кабинет. А
тя, като дългогодишен полити-
чески съюзник на Барак Оба-
ма, отсавана настоява за вни-
мателно обсъждане на въпро-
са за американски военни до-
ставки за Украйна. Да се на-
дяваме, че здравият и трезв по-
литически разум във Вашинг-
тон ще надделее и ще оттлас-
не назад призрака на ядрения
апокалипсис...
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Петър ГЕРАСИМОВ

Пентагонът инициира
превъоръжаване

Китай, КНДР и Иран”,
каза Уърк. “Поради
това няма смисъл да
се разработва универ-
сална ответна страте-
гия”, подчерта той.
“Трябва да си сътруд-
ничим, да избягваме
дублиране, да прилага-
ме иновации в техноло-
гиите, концепции,
експерименти и военни
игри”, заяви той на
конференция, органи-
зирана от Центъра за
нова американска
сигурност. Страните
членки на НАТО трябва
да увеличат военните
си разходи до 2% от
БВП, призова ми-
нистърът. По думите му
безпокойството от
напредъка на други
държави е ключовата
причина за това, че
бюджетният план на
Пентагона за фискал-
ната 2016 г., който ще
бъде представен в
понеделник в Конгре-

са, ще превишава
определения от законо-
дателите таван и ще
бъде насочен към
обръщане на петгодиш-
ната тенденция на
намаляване на разхо-
дите за отбрана в
САЩ.
Междувременно гене-
рал Жан-Пол Паломе-
рос от НАТО разкри, че
Алиансът се е насочил
към иновативни подхо-
ди, включително
разширяване на воен-
ните учения. Според
Уърк САЩ ще инвести-
рат в модернизиране
на ядрените оръжия,
способности за косми-
чески контрол, модер-
ни сензори, противора-
кетната и киберотбра-
на, безпилотни самоле-
ти, поразяващи оръжия
с висока скорост, нови
самолетни двигатели,
високоенергийни
лазeри и електромаг-
нитно релсово оръдие.

Горбачов предупреди за военен
конфликт между Русия и Запада

ма. Къде ще ни отведе всичко това?
Студената война вече е обявена. Какво
следва? За съжаление не мога да
кажа, че Студената война няма да се
превърне в “гореща”. Боя се, че може
да рискуват”, посочи още Горбачов.

Той добави, че положението в
САЩ и ЕС “съвсем не е просто”. “Ня-
кои страни в Европа живеят добре, а
как живеят други дори не е важно.
Зависимостта от САЩ е огромна,
включително и в Германия”, подчер-
та бившият президент.

Вашингтон заплаши
Москва с нови санкции

А
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БОЯН ПЕТРОВ:

В градовете имам повече
премеждия, отколкото в
планините

Тази година планирам атака на Шиша Пангма и Манаслу -
последните два осемхилядника, на които не е стъпвал
българин, заканва се зоологът-алпинист

Интервю на Мони ГЕОРГИЕВ

 Три осемхилядника за
по-малко от 100 дни. Когато
през 2001 г. дебютно
тръгнахте да покорявате
осемхилядник - Броуд пик, на
който стъпихте преди месе-
ци, очаквахте ли, че един ден
ще се хвалите с подобно по-
стижение?

- Не. Единственият начин
да докажеш, че организмът ти
може да издържа на 7000 м
височина, е да се качиш и да
видиш, че можеш. Още през
2001 г. разбрах, че притежа-
вам потенциал за височинни
изкачвания - имах въздух, ня-
маше странични ефекти и ха-
люцинации. И си казах: мога.

 Какви цели си поставя-
те за тази година?

- В следмусонния сезон в
Хималаите, от края на август
до средата на октомври, ще
се опитам да изкача 2 осем-
хилядника - Шиша Пангма и
Манаслу - единствените, на
които все още не е стъпвал
българин. Проектът е написан,
подаден в Министерството на
спорта за одобрение. Около
50% от сумата трябва да дой-
де оттам, другата част - от
спонсори. Шиша Пангма ще го
катеря от южната страна, по
която се прави изкачване
веднъж на 7-8 г., нямаме поч-
ти никаква информация, сега
трябва да се мисли за точната
тактика.

 Атанас Скатов, стъпил
миналата година на Еве-
рест, цели да изкачи всички
континентални първенци.
Вие поставате ли си за цел
също да покорите всички
осемхилядници?

- Идея, която някак си ми
се навърта. До момента съм
изкачил 5 от общо 14 осемхи-
лядника. Ако правя всяка го-
дина по 2-3, мога бързо да
приключа. Но в момента по-
скоро интересите ми са към
върхове, на които българите
не са стъпвали. Такива са пла-
нините в Хиндокуш, някои от

БОЯН ПЕТРОВ през миналата година стана първият
българин, стъпил на 3-тия и 2-рия по височина върхове в
света - Канчендзьонга (8586 м) и К2 (8611 м). Покори ги
без кислород, съответно на 20 май и 31 юли. Между
двата върха Боян изкачи и Броуд пик (8047 м, с Иван
Томов), с което стана един от едва 35-мата души на
планетата, покорявали 3 осемхилядника в рамките на
100 дни. Постижението на Боян е уникално, тъй като
той е първият диабетик, качвал се толкова високо.
Последователното изкачване на Броуд Пик и К2 за 8 дни
пък, при това направено без шерпи, е и световен рекорд.
Той бе избран и за Спортист № 8 на България за 2014 г,
а после остана подгласник на преподавателя по физика
и математика от Казанлък Теодосий Теодосиев в класа-
цията “Мъж на годината”. Роден е на 7 февруари 1973 г.
в София. Работи в Националния природонаучен музей на
БАН, магистър зоолог, автор на редица научни публика-
ции. В периода 1990-2014 г. с научна и спортна цел е
проникнал в над 450 пещери и пропасти в България,
Албания, Гърция, Македония, Черна гора, Косово, Хърва-
тия, Турция и Китай.

върховете в Памир, т.е. плани-
ни, които не са толкова ек-
сплоатирани. Ако отидеш на
вр. Еверест, в базовия лагер е
толкова препълнено с народ,
че се отвращаваш от гигант-
ското присъствие, целият мар-
шрут е оборудван с въжета,
палатки, бутилки кислород...
Не ми е интересно, спира да
бъде предизвикателство. Все-
ки ме пита “Кога Еверест, кога
Еверест?” Ако го атакувам, ще
предпочета маршрут, който е
много рядко избиран, има ня-
колко такива с по 2 или 3 кач-
вания в цялата история. Нама-
ленията на таксите за върха
откъм Непал могат леко да ме
мотивират сега, защото с тях
ще намалеят и цените на це-
лите пакети за експедициите.

в деня на самото изкачване.
Предишните ми халюцинации
бяха в лагерите, докато спя,
сякаш чувах собствените си
мисли и страхове. Онзи мъж
буквално ме водеше - казва-
ше ми “Виж зад следващия
камък” - там имаше много
камъни, чувствах, че не съм
сам. Имаш чувството, че си го-
вориш с друг. Самотните из-
качвания са най-трудните, а
имах усещах, че говоря с
партньор.

 Вярващ ли сте?
- Не, не съм и кръстен.

Израснал съм в семейство без
дълбоки религиозни обвърза-
ности. Но вярвам в сили, даже
напоследък започнах да вяр-
вам все повече и повече в
разни съдби и поведения. За-
щото Съдбата те вкарва в си-
туации, в които някой ти пома-
га. Кой е този някой - Господ
ли е, Провидението ли е?
Вярвам преди всичко в собст-
вените си психика, физика и
устойчивост.

 Освен алпинист сте и
магистър зоолог, експерт по

високите планини. Например
гарваните и алпийските гарги
нямат място там, но заради
огромния брой експедиции са
научили, че алпинистите ос-
тавят отпадъци и храни. За тях
това е идеална ниша за пре-
хранване, горе няма друг из-
точник на храна и всяка годи-
на се качват все повече ек-
земпляри.

 Най-интересните пе-
щери, в които сте влизали?

- Бяха в провинция Юнан,
Китай, ходих през 2011 и 2013
г. за по 20 дни. Фауната е
много по-разнообразна, по-
богата, по-различна от евро-
пейската. Много от пещерите
ми харесаха. Бяха огромни, в
някои досега не бяха влизали
хора, например, 112 м пропаст
- колегите ми отговарят за еки-
пирането на самата пещера, а
аз - за събирането на фауната.

 Освен върховете и пе-
щерите, какви други инте-
реси има Боян Петров?

- Нямам хоби, не ми остава
време. Примерно, не ходя да
летя, да се спускам по реки,
дори рядко карам ски, въпре-
ки че много ми харесва. Голя-
ма част от времето си отделям
за защитата на българската
природа от понякога безоб-
разните, често хищнически
интереси на инвеститори. Ис-
кат печалба за сметка на на-
ционалните интереси, каквито
са парковете, например. Не
може в парка да има дейност,
която го уврежда и от нея да
печели само фирмата-конце-
сионер. Затова ние, експерти-
те, анализираме въздействия-
та върху биоразнообразието и
пишем становища за конкрет-
ните казуси, които се увели-
чават непрекъснато. Лично аз
всеки месец пиша по две. На-
рушават се общи блага, а
България все още има приро-
да, на които всеки европееец
би завидял.

 В този ред на мисли,
сякаш и алпинизмът сериоз-
но се комерсиализира - все-
ки, извадил 5-цифрена сума в
долари, може да изкачи осем-
хилядник...

- Абсолютно, така стана и
с Еверест. Срещу 65 000 до-
лара отиват неподготвени
хора, нямащи и грам понятие
от алпинизъм. Стават участни-
ци в една добре организира-
на схема - бутат ги, дърпат ги,
влачат ги, дишат кислород в
палатките, носачи им носят
резервни бутилки по време на

атаката, друг им готви и топи
сняг... Въобще туристи... Нещо
коренно различно от първич-
ното в алпинизма - овладява-
нето на планините с чисти
средства. Това е като снобско
забавление, което е малко по-
различно, по-дълго и по-пре-
стижно от плаване с яхта на-
пример. Накрая казват “Поко-
рих и Еверест”. Качил си се,
ама вече гледаме не пости-
жението, а как е направено,
върхът сам по себе си вече не
е достатъчен, за да се откро-
иш. Изкачванията са стотици,
но стойностните постижения
се измерват само чрез чисто-
та на стила и духа, с който са
реализирани.

 Друг проблем на алпи-
низма май си остава не-
осъзнаването на значимост-
та на успеха...

- Факт. Никога не е бил
публично разбран като спорт.
Обществото ни трудно прави
разлика в значимостта на
едно изкачване. Много мои
приятели имат фамозни, скал-
ни и трудни изкачвания, дни
наред буквално живеят на
върха на пръстите си, като виси
над километрови пропасти.
Абсолютно непознато като
усещане, но у нас обикновено
не им зачитат такива пости-
жения. Винаги е било така,
няма и да се промени. В
България като чуят алпинизъм,
масово си представят Христо
Проданов, драмата и триумфа
на експедицията през 1984 г.
Повечето постижения след
това нямат такава драматич-
ност. Съответно - и по-слабо
отразен спорт е. Алпинизмът
не е хляб и зрелище, а е сви-
репа арена без зрители.

 Бяхте поставени на 8-
мо място в класацията за
“Спортист на годината”. Ве-
роятно доста колеги са се
затруднили къде да ви пози-
ционират...

- За мен остава загадка
процедурата по гласуването и
фактът, че до ден днешен не
са изкарали резултатите на
125-те журналисти, ме карат да
мисля, че е нагласена схема,
при която гласуването не е
било правилно сумирано на-
края. Много журналисти, мои
приятели, ми казаха “Позна-
вам 10 човека, които са те сло-
жили в първата тройка”. Като
събереш по 10 точки от 30
човека, само това са 300 т. Аз
имам 354 т., седма с една по-
вече е Станилия Стаменова и
нагоре драстично се увелича-
ват разликите. Имам чувство-
то, че анкетата е по-скоро до-
колко си известен като лице,
като обществена фигура, а не
толкова като постижения, ос-
таващи на втори план.

 С Теодосий Теодосиев
и Милен Русков бяхте фина-
лист за приза “Мъж на годи-
ната 2014”...

- Също интересна класа-
ция, в която финалисти оста-
нахме алпинист, писател и
физик - комбинация извън тра-
диционната - политик, спор-
тист, политик, спортист. Про-
цедурата по гласуването
включваше проверка чрез
мейл и не би трябвало да има
сериозни злоупотреби. Който
и да беше спечелил, явно
заслужава признанието.

Ñïàñÿâàì ïðèðîäàòà
îò èíâåñòèòîðè,
êîèòî ãîíÿò ïå÷àëáè

Така че, засега по-скоро
не всички, а по-трудните
осемхилядници, съчетани с
изкачвания на върхове в дру-
ги части на света.

 Най-интересното ви
изкачване досега?

- Безспорно Канчендзьон-
га, защото по време на атака-
та бях сам в гигантска плани-
на. Фактът, че оцелях в суро-
вите условия, ме запаси с
много енергия, вече не мога
да се уплаша от самотата на
големите изкачвания в екст-
ремна среда, подготвен съм
психически. Психиката е тази,
която те качва към върха, фи-
зиката е допълнителен фактор.

 Споделяли сте, че на
Канчендзьонга халюцинация
с непознат мъж ви е водила
към върха...

- Имал съм и друг път ха-
люцинации. Но там бе водеща

пещерна фауна. Кое е по-ин-
тересно - да катериш върхо-
ве или да слизаш в пещери?

- Не че не ми е интересно,
но в пещерите съм на работа.
Там трябва да се концентри-
рам, за да събера всичко ин-
тересно, което мърда в тия
уникални подземни екосисте-
ми, където голяма част от
събираните видове са нови за
науката. На върховете пък
винаги отивам да изкарам още
нещо, освен стъпването на
самия връх като постижение.
Даже за мен е по-интересно,
когато се върна от върха с
богата колекция от събрани
организми от горната грани-
ца на живота.

 Малко зоолози ходят на
толкова високи места. Виждал
съм неща, непознати за дру-
гите колеги - докъде стигат
отделните видове групи във

‘
‘

Снимка БГНЕС
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На зла круша � зъл прът

Пак двойни стандарти?

ВАЛЕНТИН
ГЕОРГИЕВ

СВЕТЛАНА
ВЕЛЕВА

Да закрият държавата

1856 - В СВИЩОВ Е СЪЗДАДЕНО ПЪРВОТО
БЪЛГАРСКО ЧИТАЛИЩЕ. На този ден в

къщата на търговеца
Димитър Начович се
събират около 40
възрожденци, сред
които Емануил Васки-
дович, Георги Влади-
кин, Христаки Филчов
и др., и основават “чи-
талище с музеом”.
Първите събрани дарения са 37 000 гроша и
800 книги на славянски и др. езици. Основа-
телите пишат програма на читалището. През
1904 г. Кирил Аврамов дарява на свищовска-
та община 200 000 златни лева за построява-
не на сграда за театър и читалище.

1857 - РАЖДА СЕ ПЕТЪР ОРАХОВАЦ,
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАР ОТ СРЪБСКИ ПРОИЗ-
ХОД (УМИРА 1922 Г.).

Един от организаторите
на здравното дело у нас
и от създателите и ръко-
водителите на Българ-
ския лекарски съюз. Бил
е председател на Върхов-
ния медицински съвет. Става първият управител
на болница “Червен кръст” - предшественик на
“Пирогов”. Тогава започва използването на
първите линейки за бърза помощ.

1882 - В ПАЗАРДЖИК СЕ РАЖДА ТЕОДОР
ТРАЯНОВ, ПОЕТ (УМИРА 1945 Г.). Родона-

чалник на българския симво-
лизъм заедно с Пейо Яворов.
Един от редакторите на най-
голямото наше символистично
сп. “Хиперион”. Въплъщение на
житейското и творческото му
кредо е книгата “Пантеон”. Ав-
тор на стихосбирките “Regina
mortua”, “Химни и балади”,
“Освободеният човек” и др.
Печели първото неофициално
републиканско първенство по шахмат (1907 г.),
председател на новоучредения през 1931 г.
Български шахматен съюз.

1912 - ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ
Е НОМИНИРАН ЗА НОБЕ-
ЛОВА НАГРАДА ЗА ЛИТЕ-
РАТУРА. Предложението е

на писателя Алфред Йенсен. По-
ради преждевременната смърт
на Славейков (28 май 1912 г.)
предложението на шведския
професор и преводач на “Кърва-
ва песен” не е разгледано от
Нобеловия комитет.

1914 - В СЕВЛИЕВО СЕ РАЖДА БОРИС
МАШАЛОВ, НАРОДЕН ПЕВЕЦ (УМИРА 1962
Г.). Едва 10-годишен, запя-

ва научените от баща си песни,
на 35 г. става хорист в Радио
“София”, а след това - в Ан-
самбъла за песни и танци на
Народната армия. Изнася хи-
ляди концерти с прочутата то-
гава група “Наша песен”. Сред
най-известните му изпълнения са “Заблеяло ми
агънце”, “Мятало Ленче ябълка”, “Либе, ако дой-
диш, сега да ми дойдиш”, “Китка ти падна, Дено”
и др.

1948 - ЗАСТРЕЛЯН Е МАХАТМА ГАНДИ,
ИНДИЙСКИ ПОЛИТИК (Р. 1869 Г.). Борец за

човешка свобода и духовен во-
дач на индийското движение за
независимост, което довежда
през 1947 г. до края на британ-
ското управление в страната.
Наречен е още “Баща на нация-
та”. Рожденото му име е Мохан-
дас Карамчанд Ганди. Привър-
жениците му го наричат Махат-
ма (“велика душа”). Самият Ган-
ди се смята недостоен за тази
титла. Със своя пример обаче той вдъхновява
политически лидери като Мартин Лутър Кинг,
Нелсън Мандела и др.

1990 - НАЧАЛО НА ХIV ИЗВЪНРЕДЕН КОН-
ГРЕС НА БКП

(до 2 февруари), на
който са приети
Манифест на де-
мократичния со-
циализъм в Бълга-
рия, Политическа
декларация и Ус-
тав на БКП. Опре-
делени са общо-
партийните органи - Конгрес, Висш партиен
съвет, Централна финансово-ревизионна коми-
сия и Централна комисия по партийна етика.
Избрано е председателство на ВПС. За предсе-
дател на ВПС е избран Александър Лилов.
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Държавата ударно да
продаде няколко свои
дружества през тази го-
дина, гласи програмата
за приватизация на каби-
нета. Гласени за частни
собственици са фондова-
та борса, “БДЖ Товарни
превози” и Пловдивският
панаир. Държавата не
предвижда продажба на
компаниите в държавна-
та енергетика.

Не така мислят обаче
някои работодателски ор-
ганизации, самоопреде-
лили се за лице на биз-
неса. Те предлагат про-

дажба на ключови дър-
жавни обекти с мотива,
че приходите биха дове-
ли до намаляване на
бюджетния дефицит. Во-
дещи в този проблясък на
реформаторския гений са
Асоциацията на индуст-
риалния капитал в Бълга-
рия и КРИБ - сочени за
близки до кръга “Капи-
тал”. Ако продавайки
държавата, ще запълва-
ме бюджетния дефицит,
за какво тогава се гласу-
ва 4,5 млрд. лв. нов дълг
само за последните ме-
сеци на миналата година

и 8,3 млрд. лв. за тази?
Нали и те със същия
мотив се взимат? Този
дефицит да не е 15 ми-
лиарда? Защото срещу
новия дълг няма насрещ-
ни заложени реформи и
мерки за развитие на
икономиката, което да
оправдае колосалния му
размер.

Освен това “бизнесът”
предлага цялата държав-
на енергетика да бъде
сложена на тезгяха - в т.ч.
БЕХ, Булгартрансгаз,
АЕЦ “Козлодуй”, ТЕЦ
“Марица-изток 2”, а също

основни транспортни ко-
ридори - Летище София,
АМ “Хемус” и “Черно
море”. Нещо, което никъ-
де по света не се прави,
защото енергетиката е
част от националната си-
гурност на всяка държа-
ва. Видяхме какво напра-
виха частните собствени-
ци на ЕРП-тата -
превърнаха се в монопол,
който не зачита нито за-
кони, нито пазарни пра-
вила, нито правата на
гражданите, за които се
налага те непрестанно да
водят битки. Видяхме как-

во стана с търговските
вериги - поставиха на
колене българския произ-
водител с договори и ус-
ловия, които го ощетяват
и поставят в неравноправ-
но положение, унищожа-
вайки го. Когато и магис-
тралите станат частни,
“собствениците” ще могат
да си слагат всякакви так-
си с аргумента “пазарна
икономика”. А ако дадем
и атомната си централа
с най-евтиния ток, и
възможността за контрол
в сектора, направо да
закриват държавата!

Както е известно, ма-
кедонските учени и обще-
ственици предявиха пре-
тенции за Желязната
църква в Истанбул. Спо-

ред тях тя е строена с
пари на македонци.

Претенциите на Маке-
дония за Желязната
църква в Истанбул преми-
наха една граница, след
която не може само да се
смеем. Едва ли има по-
българска църква в Бълга-
рия и в околните земи.
Сигурно за строежа й,
освен парите на Българ-
ската Екзархия, на българ-
ската държава и лични
пари на българския княз
Фердинанд (доста крупна
сума, между другото) е
имало дарения и от Ве-
лес, Охрид и Ресен, но те

са били от българите,
живеещи там - и в онази
епоха, и днес. Македонци-
те в края на ХIХ век още
не са били измислени.

В тази връзка се пи-
там не трябва ли да има
ответна реакция? Всички
църкви в Македония,
строени до 1913 г., са
собственост на български
църковни институции. От
870 до 917 г. - на Българ-
ската автокефална архи-
епископия; от 917 до 1018
г. - на Българската патри-
аршия; от 1018 до 1767 г.
- на Българската автоке-
фална архиепископия, и

от 1870 до 1913 г. - на
Българската Екзархия.

Добре е в България да
бъде възстановена, да
речем, най-дълго същест-
вувалата институция (се-
дем века и половина) -
Българската автокефална
архиепископия. И църков-
ното й настоятелство да
предяви претенции върху
близо 800 църкви, пост-
роени по нейно време.
Документи за собственост
има в изобилие, някои от
тях са в Националния ис-
торически музей и ще ги
предоставя на евентуал-
но настоятелство.

Шефът на Европарла-
мента г-н Мартин Шулц
бил “изумен” и “ужасен”
за това, че Гърция изо-
ставяла “общата позиция
на ЕС по Русия”. Причи-
ната - разграничението,
което Атина направи ден
по-рано от призива на ЕС
за разширяване на санк-
циите срещу Москва. “Не
можеш, от една страна,
да искаш от Европа да
покаже солидарност със

собствената ти страна,
както г-н Ципрас го пра-
ви, и после, като първа
официална стъпка, да
разцепваш общата евро-
пейска позиция”, твърди
Шулц. Странно, госпо-
динът не се ужасява, да
речем, от Нюланд и ней-
ните “фронтови държави”.
Още по-странно, дали
пък господинът не е за-
бравил какви са прави-
лата на същия този ЕС и
как се процедира. Нека
му припомним: “Съветът
взема решения с едино-
душие в някои особено
чувствителни области
като външната политика
и сигурността, данъчна-
та политика, политиката
за предоставяне на убе-
жище и имиграционната
политика. Това означава,
че всяка държава член-
ка има право да налага

вето в тези области.”
Е, тълкуванието на

тези правни норми е ед-
нозначно: не Гърция, а
ЕС трябва да се съобра-
зи с позицията на несъ-
гласния. Ако има такъв,
няма решение. Или спаз-
ваш собствените си пра-
вила, или ги захвърляш в
коша. Останалото е про-
ява на лицемерие и дво-
ен стандарт. В тази
връзка заканите и разма-
хването на пръст с моти-
ва “всякакъв едностра-
нен подход във външна-
та политика няма да му
помогне” може и да сра-
боти от позицията на си-
лата. Това обаче няма
нищо общо с демокра-
тичните норми на пове-
дение и общуване. Зара-
ди подобен рекет и шан-
таж днес доста от по-мал-
ките държави са прину-

дени да следват “общата
европейска политика”. Но
какво ще се случи утре с
нея, ако мнозинството в
Европарламента се сме-
ни и други несистемни
партии променят полити-
ческата конюнктура?

Повече от жалко и
нелепо е също спецслуж-
бите на ЕС и НАТО да
“проучват връзките” на
новото гръцко ръковод-
ство с Русия, както съ-
общава в. “Файненшъл
таймс”, вместо да вършат
истинската си работа по
разследване на терориз-
ма. Параноя или сляпо
следване на заповеди,
идващи отвъд океана -
вече няма значение. ЕС
върви с бясна скорост към
собственото си разруша-
ване, а с диктата си над
инакомислието бие вся-
какъв тип диктатури.
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По-добре да се забави просветният закон, но да се чуе
най-сетне гласът на учителя при неговото изработване

Александър ГРОЗДАНОВ,
Федерация “Образование
и наука”

Измина почти десетилетие от
началото на разработването на
нов закон за просветата по вре-
мето на тройната коалиция. Про-
ект, внесен в Народното събра-
ние и останал там. Съдбата му
бе последвана от проект на
ГЕРБ, а също и от още два про-
екта на БСП при правителството
на Орешарски, които дори не ус-
пяха да влязат в народното
събрание. Сега отново са внесе-
ни два законопроекти, но не пра-
вителствени, а партийни - на
БСП и на ГЕРБ. Засилената за-
конотворческа активност предпо-
ставя очаквания за добро бъде-
ще на родното образование и
на идните поколения.

Но дали това не е само на-
дежда със съмнителни основа-
ния в текстовете на законопро-
ектите. Виждаме, че още докато
текат обсъжданията в комисията
по образование, в просветните
среди тръгнаха протести и кри-
тики. Притесненията са, че не
само не се решават съществува-
щите проблеми, а разпоредбите
предизвикват нови, абсолютно
ненужни затруднения, свързани
със структурата на образовател-
ната система, с равния достъп и
качеството на образованието, с
ранното отпадане от училище, с
мястото на учителя, квалифика-
цията и кариерното му развитие,
с начините за финансиране и
изобщо с мотивацията на учени-
ци и учители.

Четящият законопроектите се
пита дали авторите им са чули
гласа на българския учител, дали
са прочели стотиците предложе-
ния и ако да - дали са ги разбра-
ли. Едва ли! Националната фе-
дерация “Образование и наука”,

обединяваща учители, директо-
ри на училища и преподаватели
във висши училища, е граждан-
ска структура, която осъществи
десетки срещи и дискусии, по-
светени на промените в образо-
вателното законодателство с
учители, просветни дейци, син-
дикалисти, представители на ро-
дителски общности и работода-
тели от цялата страна. Участвах-
ме и бяхме съорганизатори в се-
минари и конгреси на ISDUE -
”педагогическия интернационал”
на преподаватели от страни в
Европейския съюз. Тези срещи
ни окуражиха за разработване
на идеи, различаващи се от тра-
диционните, в стремежа към мо-
дернизация на средното ни об-
разование. Водени сме от разби-
рането, че

образованието не
е услуга, не е бизнес,
а обществено благо

до което имат право на достъп
всички граждани. Такива са
българските национални образо-
вателни традиции и няма причи-
на да бъдат отричани.

Основна слабост на сегашна-
та образователна система е уни-
фицираната й структура, бедна
на организационни форми. Прин-
ципът на “единството”, разбиран
като уеднаквяване, противоречи
на многообразието на интереси,
цели и възможности, носени в
душите на стотиците хиляди деца
и младежи. Явно не се разбира,
че една образователна система
е стабилна, когато предлага
възможности за развитие на все-
киго, а не се старае да го вкара
в бюрократичния калъп на урав-
ниловката. Може би именно
(не)разбиране е причина за опи-
тите да се смачкат едни от най-
успешните български училища -
математическите гимназии, с
опита или изобщо да се зачерк-
нат, или да бъдат наричани с ев-
фимистични названия, само и
само, за да са част от “единство-
то”. Може би именно (не)разби-
рането на идеята за профилира-
но обучение е причина то да
бъде отместено едва в послед-
ните два класа, като по този на-

чин се поставя под съмнение
ефективността на друга група
доказали се училища - езикови-
те и хуманитарните гимназии.
Може би и именно (не)разбира-
нето е причина за ежегодните
мъки при осъществяване на про-
филираното обучение по изкуст-
вата - музика, хореография, изо-
бразително изкуство. И не на
последно място може би именно
(не)разбирането

на нуждата
от богатство
и многообразие

на формите

е една от причините за ранното
отпадане от училище.

 В тази връзка предлагаме
свои виждания, които се надява-
ме да обогатят публикуваните
проектозакони.

С оглед създаване на усло-
вия на пълен обхват на учени-
ците в образователната систе-
ма, отчитайки спецификите в
техните интереси и способнос-
ти, както и за да се противо-
действа на тенденцията за ран-
но отпадане от училище, пред-
лагаме да се създадат профе-
сионални училища (или пара-
лелки към основни и средни
училища), в които да се обуча-
ват ученици от 6-8 клас или 9-
10 клас. Целта на тези учили-
ща е придобиване на основно
образование и професия (за 6-
8 клас) или професия (за 9-10
клас). Освен в училища (общо-
образователни и професионал-
ни) подобни форми на обуче-
ние могат да се организират и
към все още съществуващите
междуучилищни центрове за
професионално обучение,
където има подходяща матери-
ална база. В тези училища или
паралелки могат да бъдат об-
хванати ученици, които са в
риск от отпадане. Очакваме, че
завършилите ги ще имат по-го-
леми шансове да се реализи-
рат и да не попадат в марги-
нални среди, където съществу-
ването им е застрашено от мо-
рален регрес. Такива форми не
са непознати за образовател-
ната ни система. Припомняме,

че подобни на тях съществува-
ха преди време, когато про-
центът на отпадащите от учи-
лище бе под от 1%.

От години

съдбата на децата
с увреждания

е обект на обществено внима-
ние - къде от чувство на осъзна-
та отговорност, къде от сълзли-
во умиление, а нерядко и с не
съвсем чисти бизнес намерения.
Не ще и дума, тези деца имат
същите права на достъп до об-
разование, както всички остана-
ли. Но дали това предпоставят
законопроектите? Не съвсем
или по-точно съвсем не! Идеите
за закриване или за съществе-
но ограничаване на помощните
училища е основание да
твърдим това. В тези училища се
обучават стотици деца със сред-
на и тежка форма на увреждане
и обучението им в общообразо-
вателни училища е невъзмож-
но. Там работят специалисти,
каквито липсват в другите учи-
лища, методиките са различни,
различен е дори интериорът
(или поне трябва да е разли-
чен). Изключването на сегашни-
те помощни училища от образо-
вателната система ще лиши от
бъдеще стотици деца, а прокла-
мираният “равен” достъп до об-
разование би останал само като
цинична формула на политици-
те за съсипания живот на тези
български граждани. По същия
начин може да се тълкува иде-
ята в проектозакона на ГЕРБ за
закриване на ресурсните цент-
рове - в тях се грижат за деца с
по-леки форми на увреждане,
които се обучават в общообра-
зователните училища и за кои-
то полагат грижи и специалис-
ти, и учители.

С оглед демократизиране на
образованието, равен достъп до
качествено образование и съоб-
разяване с потребностите на все-
ки гражданин предлагаме във
всички училища да се въведе

в 8 клас да се въведе
интензивно изучаване

на чужд език и
информационни

технологии

По този начин ще отговорим
на потребността българските
граждани да владеят на добро
функционално равнище поне
един чужд език, както и да могат
свободно да използват информа-
ционните технологии. Важни са
и другите очаквани ефекти - об-
ществото би се освободило от
ежегодната истерия за постъпва-
не в т.нар “елитни” училища,
където интензивно се изучава
чужд език, родителите биха се
разтоварили от огромното финан-
сово бреме на частните уроци, а
за стреса при децата просто не
е нужно да се коментира.

Необяснимо е защо в списъ-
ка на профилите липсва “Хорео-
графия”. Вероятно по някакви
енигматични бюрократични нор-
ми. Но този профил съществува в
настоящето, той е жизнен и при-
влекателен начин за съхранява-
не на националните традиции
сред децата и младежите.
Възможно е някой да попита
дали това е най-важното. Всичко
е важно, всеки е важен. И когато
детето е намерило удовлетворе-
ние на своя интерес в училище -
престъпление е да го огранича-
ваме.

Категорично неприемливи и
необосновани са

опитите за финансова
подкрепа на частните

училища

за сметка на публичните. Пуб-
личната образователна система
е достатъчно многообразна, за
да може да удовлетвори потреб-
ностите на всекиго. Същевремен-
но правото на личен избор га-
рантира възможността за обуче-
ние извън нея - в частни учили-
ща и детски градини, където
обучението е платено. Изборът
е между двете форми - публична

и частна. Те дават еднакви пра-
ва, но функционират при различ-
ни условия - едната е безплатна
по Конституция, а другата е пла-
тена. След като родителите са
направили избора да насочат
детето си в частно училище, те
доброволно са приели условия-
та там и са се отказали и от ог-
раниченията и от привилегиите
на публичното училище.

Много са пожелателните раз-
поредби, разписани по отноше-
ние на квалификацията на кад-
рите. Нека да е ясно - български-
ят учител би желал, но не може
да си позволи да заплаща, за да
поддържа квалификацията си.
Наложително е в бъдещия закон
да се запишат и конкретни изи-
сквания за бюджетно финанси-
рани квалификационни дейнос-
ти. Предлагаме да се определи
минимален брой от

160 учебни часа за
4-годишен период

Не по-малко важно е и да се
прецени къде и кой да извършва
квалификацията на учителите.
Неразбираеми са идеите това
да се вмени на някаква нова ад-
министративна структура, при
положение, че в МОН има ди-
рекция със същия предмет на
дейност. Разумно е да се използ-
ват ресурсите - методически и
конкретно научни, на висшите
училища, които разполагат с
кадри и материална база, гаран-
тиращи качество, каквото никоя
друга структура (държавна или
частна) не е в състояние да пре-
достави. Пак в тази връзка, а и
по повод на кариерното разви-
тие, е добре да се осмисли по-
зицията “учител-методист”.
Функциите на длъжността се
свързват с методическа подкре-
па на млади учители, както и за
консултации, и взаимопомощ с
колеги. Заемащите тази
длъжност, изпълняват своите
задължения като учители в учи-
лището, в което са на трудов
договор, а методическите им
функции са ангажирани в рабо-
тата с учителите на общинско
или градско равнище. Учители-
те-методисти нямат контролни
функции и работят под ръковод-
ството на експертите по учебни
предмети към съответните ин-
спекторати по образование.

Функционирането на всяка
социална система е предопре-
делено от финансовата й обез-
печеност. За изминалите някол-
ко години

процентът
за издръжка

на образованието

се движеше непрекъснато - при
правителствата на тройната коа-
лиция и на Орешарски се пови-
шаваше, а при правителствата на
ГЕРБ намаляваше. Това непосто-
янство обрича на неуспех всеки
опит за реформи. Федерацията
“Образование и наука” предлага
да се обсъди законова разпоред-
ба, която да определи, че бюд-
жетът за образование за всяка
следваща година не може да
бъде по-малък от предходната -
като процент и като числово из-
мерение. Само тогава могат да
се правят верни разчети и да се
поставят стратегически цели. В
противен случай ще продължат
реформените кривулици, предо-
пределени от остатъчния прин-
цип на финансиране.

Федерацията “Образование
и наука” призовава за детайл-
но и сериозно обсъждане на
законопроектите. Нека не се
спекулира с мотива за недо-
статъчното време. Десет годи-
ни изминаха, нека измине още
година, но да се чуе гласът на
българските учители, дори и да
не звучи в очакваната от авто-
рите тоналност. Българският
учител най-добре знае какво е
необходимо, знае как да се
постигне. Призоваваме за отго-
ворност и за защита на профе-
сионалната чест. Именно учи-
телят, а не добре платени об-
разователни авантюристи, ще
посочи пътя и ще преведе по
него бъдещите поколения.
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Удобни измислици

Славчо
КЪНЧЕВ*

След като загубиха почти спечелената битка с Русия по времето
на Елцин, икономическите кръстоносци на неолиберализма
отново са в офанзива, ползвайки този път Украйна

*Авторът е председател на УС
на Асоциацията за борба против
корупцията в България

К

„Заблужденията, съдържащи в
себе си известна доза истина, са
най-опасни.”

Адам Смит (1723-1790 г.) -
английски икономист,

философ-моралист

олкото и всепроникваща да се
оказа кризата, проявила се от
2008 г. насам, факт е, че поне
тук, на българска територия, тя
съвсем не е всеобхватна. Ре-

сурсите и производителността на един
сектор демонстрираха висока устойчивост
спрямо кризисните конвулсии.

Кой сектор ли? Този на политическо-
то предприемачество. Там, където опери-
рат персоните, които непрекъснато изпра-
щат информация на сетивата ни, дори
когато загасим екрана на телевизора, умо-
рени от непоканеното им присъствие
върху него. Разположени са нонстоп око-
ло нас, понеже ние не сме никъде друга-
де, освен в пространствено-времевия кон-
тинуум, който именно те до голяма степен
моделират.

В общи линии предпоставката за ус-
пешно политическо предприемачество е
съзнанието на даден кандидат за занаята
да не е твърде обременено от познаване-
то на голямо множество от факти, както и
на съществуващите научни теории в ико-
номиката, социологията, политологията.
На-пълно им е излишно да са навлезли
задълбочено и в историческата наука.
Един пример за антипод на политическия
предприемач е Карл Маркс, обявен за
личност на хилядолетието в Германия,
който се е бил запознал подробно с 1500
научни труда, преди да създаде “Капи-
талът”. Съвременен пример е създаване-
то на “Демокрацията и нейните критици”
на професора от Йейлския университет в

САЩ Робърт Алън Дал, като са били из-
ползвани над 230 научни източника. И
пр., и т.н.

Но когато - както е при политическите
предприемачи - съзнанието ти не е твърде
предпоставено от задълбочено знание,
само тогава може да решиш в движение
когнитивния дисонанс, тоест противоре-
чието в познанието за един и същи обект
или събитие. И да говориш само това,
което е полезно за каузата ти, като го
оплодиш с очакванията и надеждите на
хората. Казвайки им това, което те биха
желали да чуят.

По принцип политическите предприе-
мачи са

специалисти по „всичкология”

Като демонстрират “интелектуален
капацитет” кажи-речи навсякъде. Ап-
ломбът, интонацията “magister dixit”, сиреч
“учителят каза”, финтифлюшкините фрази
и решителните жестове, допълнени с из-
разителните мимики, са предназначени
да внушат на аудиторията неотразимо
впечатление. За извор на истини от по-
следна инстанция. Неоспорими и затова
неподлежащи на съмнение. Или точно
обратното!

В политическото пространство тези
предприемачи са изключително полезни.
Те в много по-висока степен от предста-
вителите на научните среди генерират в
публичното пространство концепции и
виждания, които могат целенасочено да
преобразят възгледите на гласоподава-
телите за собствените им интереси.

Политическите предприемачи успяват
да впечатлят широка аудитория, понеже
за нея остава непознато едно общо, ва-
лидно по паралели и меридиани правило:

ако някой експерт много често се появява
по телевизията, то той не е особено добър
експерт. Понеже истинските експерти не-
прекъснато страдат от дефицит на време в
процеса на разширяване и задълбочава-
не на човешкото знание. Прекалено заети
са с научната си работа, за да се появяват
в толкова много предавания по електрон-
ните медии. Пък и качествата, необходими
за успешна визуална изява, съвсем не са
сродни с качествата, които трябва да са
налице за добра научна работа. Това на-
блюдение е общовалидно и не се отнася
единствено до икономическата наука, по-
литологията, социологията и други хума-
нитарни дисциплини. Например Стивън
Хокинг, чиято “Кратка история на времето”
бързо се превърна в бестселър и който
стана незаменим герой на доста на брой
документални филми, всъщност не е най-
видния физик на света.

Какъв е механизмът
на действие

на политическите предприемачи?
В своя класически труд “Обща теория

на заетостта, лихвата и парите” Джон Мей-
нард Кейнс пише: “Идеите на икономис-
тите и на политическите философи - и
когато са прави, и когато грешат - са по-
силни, отколкото повечето хора съзнават.
Всъщност светът в основни линии почти
не се ръководи от друго. Прагматиците,
които се смятат за напълно неподвластни
на интелектуални въздействия, обикно-
вено се кланят на някой покоен иконо-
мист. Лудите властници, на които им се
причуват гласове, черпят безумие от
някой образован драскач отреди някол-
ко години... За добро или за зло именно
идеите, а не запазените интереси се оказ-
ват опасни...”

Благодатният хумус, върху който из-
никват политическите предприемачи, са
периодите на икономически и социални
разочарования. Точно тогава се появяват
те - собствениците на философския камък
за неограничения просперитет. Или поне
за една голяма порция от него, която да
задоволи всички. Според прогнозите на
политическите предприемачи. Уви, без
гаранции!

Но когато - по една или друга причи-
на - върху национална почва не се
пръкнат местни политически предприема-
чи, които по нетелепатичен път да са
прозрели червената нишка на изявите си,

то големият капитал с глобални интереси
за популяризиране на удобни за него
политически доктрини взима кормилото
на съдбата в свои ръце.

Превратът в Индонезия през 1965 г. е
типичен пример. От Втората световна вой-
на страната е управлявана от президента
Сукарно, един Уго Чавес на своето време.
Той бързо си спечелва неприятели, поне-
же защитава икономиката на Индонезия,
преразпределя националното богатство и
изгонва представителите на Международ-
ния валутен фонд и на Световната банка
- с обвинението, че са фасада на интере-
сите на западните големи корпорации.
Въпреки че Сукарно е националист, той
работи в тясна връзка с комунистическата
партия, която по това време наброява 3
милиона активни членове. Според разсе-
кретени по-късно документи, Централно-
то разузнавателно управление на САЩ
получава нареждане от високо ниво да
“ликвидира президента Сукарно, възполз-
вайки се от ситуацията и наличните
възможности”.

Изпълнението на задачата

минава през няколко неуспешни опита за
преврат, докато накрая през м. октомври
1965 г. генерал Сухарто (подкрепян от
ЦРУ), започва операция за завземане на
властта и изкореняване на левицата. По
съставен от Централното разузнавателно
управление таен “списък за разстрел” са
издирени и избити между 4000 и 5000
души, като американското посолство в
Джакарта получава редовни поименни
доклади за постигнатите резултати. По-
сле в своя екземпляр от списъка дипло-
матите на Съединените щати отмятат с
кръстчета “добре свършената работа”.
След това само за месец смъртта си на-
мират между половин и един милион ляво
настроени индонезийци.

После идва звездният час на полити-
ческите предприемачи. В ролята им вли-
зат група индонезийски икономисти,
завършили калифорнийския университет
в Бъркли и известни като “Мафията от
Бъркли”. Членовете й са учили в САЩ по
силата на програма, финансирана от фон-
дация “Форд”. Тези млади икономисти имат
огромно влияние върху генерал Сухарто,
който нищо не разбира от финанси. Про-
карани са закони, позволяващи на чуж-
дите компании да притежават 100% от
неизмеримите индонезийски минерални

и петролни залежи, описани от амери-
канския президент Ричард Никсън като
“най-апетитната хапка в района на Юго-
източна Азия”. Раздават се и “данъчни
ваканции” - и само в рамките на две годи-
ни индонезийските природни богатства
(мед, никел, твърда дървесина, каучук и
петрол) са поделени между най-големите
минни и енергийни компании в света.

Има защо едва няколко години по-
късно, малко след като Салвадор Алиенде
е избран за президент на Чили, едно смра-
зяващо предупреждение да лъсне, изпи-
сано с червена боя по улиците на чилий-
ската столица Сантяго: “Джакарта идва!”

Несъмнено изминалият близо половин
век оттогава е променил декорите и ре-
жисьорските похвати при постановката на
историческата драма. Мястото на дейст-
вието вече не е Индонезия, Бразилия,
Чили... А Украйна.

Защо точно Украйна ли?

Икономическите кръстоносци на нео-
либерализма малшански загубиха започ-
ната от тях и почти спечелената по време-
то на Борис Елцин битка с Русия. Но пона-
стоящем те отново минават в офанзива,
като непосредствена задача е да бъде
отслабена руската икономика чрез мини-
мизиране на активните стопански отноше-
ния между Украйна и Русия. Или чрез фра-
зеологията на “кремлинолозите” във Ва-
шингтон - евроинтеграцията на Украйна е
важен елемент от задачата за стратегиче-
ско противопоставяне на Русия. Манипула-
тивно представяно и от неолибералните
политически предприемачи - също и у нас
- като “сдържане на руския медвед”.

Понеже философската идея на Леон
Троцки за “световна революция на проле-
тариата”, претърпяла своята неолиберал-
на трансформация, сега дефилира чрез
Националната стратегия за сигурност на
Съединените щати, създадена от админи-
страцията на Джордж Буш през 2002 г.:
“Великата битка на ХХ век - между тота-
литаризма и свободата - приключи с кате-
горична победа на свободата. Съществу-
ва един-единствен приемлив модел за
национален успех и той е: свобода, демо-
крация и свободно предприемачество”.

Крайният резултат от прилагането на
тази триада в нейното неолиберално
тълкуване, който дори нейните запалени
поддръжници не успяват да прикрият чрез
гръмогласния рупор на политическите
предприемачи, е все по-увеличаващото
се социално неравенство в един свят на
непрекъснато изтъквана претенция за де-
мократичност от прононсираните й апо-
логети, където обаче демокрацията става
все по-малко очевидна.
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Право, куме, в очи

‚‡ÎÓ, ˜Â ˜Û‰Ó‚Ë˘ÂÚÓ ’ËÚÎÂ ˘Â ÔÓÚÓÔË ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡ ‚
Í˙‚. ≈‚ÓÔ‡ ÒÂ Â ‚˙ÁÏÓ„‚‡Î‡ Ë ‰ÓË ·Â‰Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
‚Â˜Â Â ÛÒÂ˘‡Î‡ ·Î‡„ËÌËÚÂ ÓÚ ÏËÌÓÚÓ ÒË ‡Á‚ËÚËÂ ÒÎÂ‰
Ò˙ÒËÔËˇÚ‡ ÓÚ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ Í‡Ú‡ÒÚÓÙË.

“Ó„‡‚‡ ‚ÒË˜ÍË ÒÂ Ì‡‰ˇ‚‡ÎË, ˜Â Ù˛Â˙Ú ˘Â ÒÂ
Ì‡ÒÓ˜Ë Ì‡ »ÁÚÓÍ Ë ˘Â Ò‚˙¯Ë ˜ÂÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡, Ò ÍÓˇÚÓ
ÌËÍÓÈ ‰Û„ ÌÂ ÒÏÂÂÎ ‰‡ ÒÂ Ì‡ÂÏÂ - ‰‡ ÒÏ‡ÊÂ —˙‚ÂÚÒÍ‡
–ÛÒËˇ. ¬˙Ó·‡Áˇ‚‡ÎË Ò‡ ÒË, ˜Â ÔÓÒÎÂ ˘Â Ì‡ÒÚ˙ÔË Â‚-
ÓÔÂÈÒÍËˇÚ, ‡ ÓÚÚ‡Ï Ë Ò‚ÂÚÓ‚ÌËˇÚ ‡È.  ËÒÚ‡ÎÌ‡Ú‡
ÌÓ˘ Ë ‘‡ÍÂÎÌËÚÂ ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÌÂ Ò‡ „Ë ÒÚÂÒÌ‡ÎË. À‡ÈÔ-
ˆË„ÒÍËˇÚ ÔÓˆÂÒ ÌÂ „Ë Â ÒÏÛÚËÎ. œÂ„Î˙ÚÌ‡ÎË Ò‡ ¿Ì-
¯ÎÛÒ‡, Á‡ ‰‡ ÏÓÊÂ √ÂÏ‡ÌËˇ ‰‡ ÔÓ„˙ÎÌÂ ¿‚ÒÚËˇ. —
ÎÂÍÓ ÔÂÓ Ò‡ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÎË Ã˛ÌıÂÌÒÍËˇ Ò„Ó‚Ó, ‡Á˜ÎÂ-
ÌËÎ ◊ÂıÓÒÎÓ‚‡ÍËˇ. ÕËÍÓÈ ‚ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡ ÌÂ
„˙ÍÌ‡Î. Õ‡ÔÓÚË‚, ÒÏˇÚ‡ÎË Ò‡ ÚÓ‚‡ Á‡ ‚˙ı Ì‡ Ò‚ÓˇÚ‡
ìÔÓÎËÚËÍ‡ Ì‡ ÛÏËÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂî.

ŒÚÏËÌ‡‚‡˘‡Ú‡ ÒÂ‰ÏËˆ‡ ÌË ‚˙Ì‡ Í˙Ï ÔÓÒÎÂ‰ËˆËÚÂ Ì‡
Ú‡ÁË ·ÂÁı‡·ÂÌ‡ Ë ÔÂÒÚ˙ÔÌ‡ ÔÓÎËÚËÍ‡. Õ‡ Ô‡ÏÂÚÂÌ Ë-
ÚÛ‡Î ‚ ŒÒ‚ËÂÌˆËÏ ÒÚ‡Ëˆ‡Ú‡ ≈‚ÓÔ‡ Ò‚Â‰Â „Î‡‚‡ ÔÂ‰
Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡ ÊÂÚ‚ËÚÂ Ì‡ ’ÓÎÓÍÓÒÚ‡. ÷ÂÂÏÓÌËˇÚ‡ Ó·‡˜Â
Ì‡ÔÓÏÌˇ¯Â ‰Ó·Â Á‡Û˜ÂÌ Ó·ˇ‰. ¬ ÌÂˇ ËÏ‡¯Â ÛÒÂ˘‡ÌÂ Á‡
ÍÓ˘ÛÌÒÚ‚Ó. “Ó ·Â ‰‡ÒÚË˜ÌÓ: ÒÂ‰ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡˘ËÚÂ Â‰ÓÏ
Ò ÓˆÂÎÂÎËÚÂ ÊÂÚ‚Ë Ë ÚÂıÌËÚÂ ÔÓÚÓÏˆË ÒÂ ·ˇı‡ ÔÓ‰Â‰ËÎË
Ë ËÁ‰˙ÌÍËÚÂ Ì‡ Ô‡Î‡˜ËÚÂ - ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ ‰ÌÂÒ ·ÂÁ Ò‚ˇÌ
ËÁÔÓ‚ˇ‰‚‡Ú Ò˙˘‡Ú‡ ˜Ó‚ÂÍÓÌÂÌ‡‚ËÒÚÌ‡ Ë‰ÂÓÎÓ„Ëˇ. ƒ‡ „Ë
Ì‡Â˜ÂÏ Ò ËÏÂÌ‡Ú‡ ËÏ - ÔÂ‰‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ÚËÚÂ ÔË·‡Î-
ÚËÈÒÍË ‰˙Ê‡‚Ë, Í˙‰ÂÚÓ ÏÂÒÚÌËÚÂ Ò˙‰ÛÊÌËˆË Ì‡ ÂÒÂÒÓ‚-
ˆËÚÂ ÌˇÍÓ„‡ ÓÒÓ·ÂÌÓ Â‚ÌÓÒÚÌÓ Ò‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ÎË Ì‡Í‡Á‡-
ÚÂÎÌËÚÂ ÒË ÙÛÌÍˆËË. ÕÂÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ú‡Ï Ò‡ ·ËÎË ÎËÍ‚Ë‰Ë‡-
ÌË ÓÍÓÎÓ 95 Ì‡ ÒÚÓ ÓÚ Â‚ÂÈÒÍÓÚÓ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ.

—ÎÂ‰ ‚ÓÈÌ‡Ú‡ ‚ ÌËÚÓ Â‰Ì‡ ÓÚ ÚËÚÂ ÂÔÛ·ÎËÍË ÌÂ ÒÂ
Â Ò˙ÒÚÓˇÎ‡ ‰ÂÌ‡ˆËÙËÍ‡ˆËˇ, ÔÂÁ ˜ËÂÚÓ ˜ËÒÚËÎË˘Â Â
ÔÂÏËÌ‡Î‡ √ÂÏ‡ÌËˇ. «‡ÚÓ‚‡ ‰ÌÂÒ Ì‡ˆËÒÚÍËÚÂ ËÏ Â‰Ë-
ˆË Í‡˜‡Ú Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ Ë ·ÓÈÍÓ. » Í‡ÍÚÓ Ì‡‚ÂÏÂÚÓ, ÌÂ
ÒÏÛ˘‡‚‡Ú ÌËÍÓ„Ó. Õ‡ÔÓÚË‚, ËÏ‡Ú ÔËˇÚÂÎÒÍÓÚÓ ‡ÏÓ
Ì‡ ì‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì‡î ≈‚ÓÔ‡, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë ÍÂıÍ‡Ú‡
·˙Î„‡ÒÍ‡ ÔÎÂ¯Í‡.  ‡ÍÚÓ ÌˇÍÓ„‡, ‚ÒË˜ÍË „Ë ÔÓÓ˘ˇ‚‡Ú
Ë „Ë Ì‡ÒÓ˜‚‡Ú Ì‡ ËÁÚÓÍ - Í˙Ï –ÛÒËˇ.

ƒÓÍ‡ÚÓ ÔË·‡ÎÚËÈÒÍËÚÂ ‡ËÈˆË ‡·ÓÚÂı‡ ÔÂÁ ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË Ò ÔÓÏÂÌÎË‚ ÛÒÔÂı, ÚÂıÌËÚÂ ÛÍ‡ËÌ-
ÒÍË ÔÓ·‡ÚËÏË Ò‡ÏÓ Á‡ „Ó‰ËÌË ÔÂ‚˙Ì‡ı‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡
ÒË ‚ ÚÂËÚÓËˇ Ì‡ ÔÓ·Â‰ËÎËˇ Ù‡¯ËÁ˙Ï, ‚ ·‡Á‡ Ì‡
Ì‡ÂÏÌËˆËÚÂ ÒÂ˘Û –ÛÒËˇ. ÕÂ‚ÂÓˇÚÌÓ, ÌÓ ÚÓ‚‡ ÒÂ ÒÎÛ˜‚‡
‚ „ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÒÎ‡‚ˇÌÒÍ‡ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ ‰˙Ê‡‚‡, ‰‡Î‡ ·ÎË-
ÁÓ 1,5 ÏÎÌ. ÊÂÚ‚Ë ‚˙‚ ‚ÓÈÌ‡Ú‡. œ‡‡‰ÓÍÒ? ÕÂ! ’Î‡‰-
ÌÓÍ˙‚ÌÓ Ó·ÏËÒÎÂÌ ÔÎ‡Ì. ¬ ÌÂ„Ó ÓÚ„Ó‚ÓÌ‡ ÓÎˇ Â
ÓÚÂ‰ÂÌ‡ Ì‡ ÌÂÓÌ‡ˆËÒÚËÚÂ.

œÎ‡Ì˙Ú Â ÒÍÓÂÌ ÓÚ‚˙‰ ÓÍÂ‡Ì‡ ÔÓ‡‰Ë Ì‡ÔÂ‰Ì‡Î‡Ú‡
‚˙Á‡ÒÚ Ì‡ ≈‚ÓÔ‡, ÌÂÈÌËÚÂ ÒÚ‡˜ÂÒÍË ËÁÏÂÌÂÌËˇ Ë
ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ „ÂÌÂË‡ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌË ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍË
Â¯ÂÌËˇ ‚ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ È ÒËÒÚÂÏ‡ Â
ÔÂ‰ ÒË‚. ÕÂÈÌËˇÚ ‚Î‡ÒÚÓ‚Ë ‡Ô‡‡Ú ÌÂËÒÚÓ‚Ó ÒÚËÒÍ‡
ÒÚ‡ÚÛÍ‚ÓÚÓ. ƒÂÏÓ‰Ë‡ÌËÚÂ ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍË Ô‡ÚËË Ë ÚÂıÌË-
ÚÂ ËÁı‡·ÂÌË ÎË‰ÂË Ò‡ ‚ ‡„ÓÌËˇ, ÍÓˇÚÓ ‚ÂÓˇÚÌÓ ˘Â
ÔÓ‰˙ÎÊË „Ó‰ËÌË. ÕÓ Í‡ˇÚ Â ÌÂËÁ·ÂÊÂÌ. ÕÓ‚Ë ÔÓÎË-
ÚË˜ÂÒÍË ÙÓÏ‡ˆËË Ú˙ÒˇÚ Ò‚Óˇ Ó·ÎËÍ Ë Ô˙Ú Í˙Ï Ó·˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ‰Ó‚ÂËÂ. ¬ ¿ÚËÌ‡ Ë Ã‡‰Ë‰ ‚Â˜Â „Ó Ì‡ÎÛ˜Í‚‡Ú.
ŒÔËÚ˙Ú ‰‡ ËÏ ÒÂ Ì‡ÎÂÔˇÚ ÂÚËÍÂÚË, Ò ÓÚ·Î˙ÒÍ‚‡˘Ë ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚Ë Ô‡Í ÓÚ ÏËÌ‡ÎÓÚÓ, ÌˇÏ‡ ‰‡ ËÏ‡ ÂÙÂÍÚ.

 Ó„‡ÚÓ ÒÚ‡‚‡ ‰ÛÏ‡ Á‡ „ÂÓÔÓÎËÚËÍ‡ Ë Á‡ –ÛÒËˇ, ‚Â‰-
Ì‡„‡ ÒÂ ÒÔÓÏÂÌ‡‚‡ ¡ÊÂÊËÌÒÍË. –ˇ‰ÍÓ ÌˇÍÓÈ ÒÂ ÒÂ˘‡ Á‡
ìœÓÂÍÚ‡ Á‡ ÌÓ‚Ëˇ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍË ‚ÂÍî (Project for the
New American Century - PNAC). ÃÓÁ˙˜ÂÌ Ú˙ÒÚ, ‰ÂÈÒÚ‚‡Î
ÓÚ 1997 ‰Ó 2006 „., ÓÒÌÓ‚‡Ì ÓÚ ”ËÎˇÏ  ËÒÚ˙Î Ë –Ó·˙Ú
 ‡„‡Ì. ŒÙËˆË‡ÎÌÓ Ó·ˇ‚ÂÌ‡Ú‡ ˆÂÎ ·Â ‰‡ ÒÂ ‡Á˜ËÒÚË Ô˙ÚˇÚ
Ì‡ „ÎÓ·‡ÎÌÓÚÓ ÎË‰ÂÒÚ‚Ó Ì‡ —¿Ÿ, ‰‡ ÒÂ ‰ÓÍ‡ÊÂ, ˜Â ÚÓ
Â ÔÓÎÂÁÌÓ Á‡ ˆˇÎ Ò‚ˇÚ, ‰‡ ÒÂ ÛÚ‚˙‰Ë ìÛÌËÍ‡ÎÌ‡Ú‡ ÓÎˇ
Ì‡ —¿Ÿ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÂÌ Â‰, „‡‡Ì-
ÚË‡˘ ÚˇıÌ‡Ú‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë ÔÓÒÔÂËÚÂÚî.

œ˙‚‡ ÒÚ˙ÔÍ‡ Í˙Ï ˆÂÎÚ‡ Â ‰Ó 2017 „. ‰‡ ÒÂ ÒÎÓÏË
–ÛÒËˇ - Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ‰˙Ê‡‚‡ ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ‰‡ ÓÚ‚˙ÌÂ
Ì‡ Û‰‡‡ Ì‡ —¿Ÿ. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡ „Î‡‚Ì‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÒÚ‡‚‡
 ËÚ‡È. “‡Í‡ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚ÓÚÓ Â ÓÒË„ÛÂÌÓ:  ËÚ‡È ÒÂ ÔÂ‚˙-
˘‡ ‚ Ó„ÓÏÌ‡ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍ‡ ‡·ÓÚËÎÌËˆ‡, ‡ –ÛÒËˇ - ‚
ÌÂËÁ˜ÂÔ‡ÂÏ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ÒÛÓ‚ËÌË. ÷ÂÎÚ‡ ÒÂ ÔÂÒÎÂ‰-
‚‡ ÔÂ‰‡ÌÚË˜ÌÓ. √‡Ê‰‡ÌÒÍ‡Ú‡ ‚ÓÈÌ‡ ‚ ”Í‡ÈÌ‡ Ë ËÁ·Ë-
‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÒÍÓÚÓ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ‚ ƒÓÌ·‡Ò Ò‡ Ò‡ÏÓ ÂÚ‡Ô
‚ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ì‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËˇ ‚ÂÍî. ÕˇÍ‡Í‚‡ ‡ÁÎË-
Í‡ Ò ’ËÚÎÂÓ‚Ëˇ ÌÓ‚ Â‰ Ë Ò ÔÓ‰˜ËÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ì‡Ó-
‰ËÚÂ? «‡ ÛÊ‡Ò Ì‡ ‡‚ÚÓËÚÂ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ Ó·‡˜Â Ë Ì‡
ˆˇÎÓÚÓ Œ·‡ÏÓ‚Ó ‚ÓÈÌÒÚ‚Ó, Í‡ÍÚÓ Ì‡‚ÂÏÂÚÓ, Ú‡Í‡ Ë
ÒÂ„‡, ÛÒÍ‡Ú‡ ÒÚÂÔ Ë ÒÎ‡‚ˇÌÒÍËˇÚ ı‡‡ÍÚÂ Ó·˙Í‚‡Ú Ë
Ì‡È-ÔÂˆËÁÌËÚÂ Ò‡ÍÒÓÌÒÍË ÔÎ‡ÌÓ‚Â.

À˛·ÓÔËÚÌ‡ Ë ÌÂÒÎÛ˜‡ÈÌ‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚ: Â‰ËÌ ÓÚ
ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎËÚÂ Ì‡ PNAC - –Ó·˙Ú  ‡„‡Ì, Â Ò˙ÔÛ„ Ì‡
ÌÂÓÒÔÓËÏ‡Ú‡ œ‡ÒËÓÌ‡Ëˇ Ì‡ ÏÓ‰ÂÌ‡Ú‡ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍ‡
ÏÂ˜Ú‡ - ¬ËÍÚÓËˇ Õ˛Î‡Ì‰. ÕÂ·Ë‚‡ÎËˆËÚÂ Á‡ ‰Â·ÌÂ˘‡Ú‡
ÛÒÍ‡ ‡„ÂÒËˇ, Ò ÍÓËÚÓ Úˇ ÔÓÏÔ‡ ì‘ÓÌÚÓ‚ËÚÂ ‰˙Ê‡-
‚Ëî, Úˇ·‚‡ ‰‡ „Ë ÔÓ‰„ÓÚ‚ˇÚ Á‡ ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘ÓÚÓ ËÏ ‡-
Ú‡ÈÒÍÓ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËˇ ‡È.
¡˙Î„‡Ëˇ ‚Â˜Â ÌÂ‚Â‰Ì˙Ê Â ËÏ‡Î‡ Ú‡ÁË Û˜‡ÒÚ - Ò‡ÏÌ‡
Ë Ï˙˜ÂÌË˜ÂÒÍ‡.

П
œ‡Í ÎË ˘Â Ï˙Î˜ËÏ? ƒÓÍ‡ÚÓ

ÌË Î˙Ê‡Ú, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ÛÔÓÚÂ-
·ˇ‚‡Ú Á‡ ÌÂ˜ËÂ ˜ÛÊ‰Ó ·Î‡„Ó.
¬ÒˇÍÓ ·ÂÁ‰‡ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
‡ÌÓ ËÎË Í˙ÒÌÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó Â‰ËÌ
Í‡È - ‰Ó ‚ÓÈÌ‡. ¿ÍÓ ÚÓ‚‡ ‚Ë
ÒÂ ÒÚÛ‚‡ ÔÂÛ‚ÂÎË˜ÂÌËÂ, ÔÂ-
ÎËÒÚÂÚÂ ÌˇÍÓÈ Û˜Â·ÌËÍ ÔÓ ËÒ-
ÚÓËˇ. ŸÂ ‚Ë‰ËÚÂ, ˜Â Ò‡ÏÓ 2-3
ÔÓÍÓÎÂÌËˇ Ì‡Á‡‰ ‚Â˜Â Ò‡ „Ó
ÔÂÊË‚ˇ‚‡ÎË. œÂ‰Ë 75 „Ó‰ËÌË
Ò‡ÏÓ‰Ó‚ÓÎÌÓÚÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ ÛÔ-
‡‚ÎÂÌÒÍÓ Ò˙ÒÎÓ‚ËÂ ÌÂ Â ‚ˇ-

Защо допуснахме една трета от основните партийни
организации на БСП в столицата да са със слаба дейност

Николай ВИНЧЕВ,
д-р по философия

ече две години заедно с
няколко другари провеж-
даме допитване до соци-
алисти от различни райо-
ни на столицата. Изслед-

жат. Дори на две-три от ежемесеч-
ните съвещания с председателите
на Районни съвети на БСП е диску-
тиран този проблем. Посочени са и
конкретни примери на ОПО със сла-
ба дейност. Някои председатели на
РС на БСП остро са възразили на
отправената критична бележка. За-
явили са категорично, че “повече
нищо не може да се направи, защо-
то в тези партийни организации
половината социалисти са болни на
легло”. В някои Районни съвети на
БСП са започнали обединяване на
няколко ОПО в една.

В ГС на БСП заявихме, че този
подход към ОПО е погрешен. Доказ-
ваме го чрез резултата от работата
на шест председатели на ОПО. Всич-
ки са добре подготвени по пробле-
мите на партийната дейност. Пола-
гат усилия и въпреки трудностите се
справят успешно. Ето какво сподели
единият от тях: “Председател съм на
тази организация от 5 години. Имаме
28 членове на БСП - 13 са болни на
легло. Това не ни пречи да си
изпълняваме уставните задължения.
Всеки месец през годината, с изклю-
чение на юли и август, провеждаме
партийно събрание. Обсъждаме важ-
ни въпроси, свързани с работата на
ОПО по местоживеене. На нашите
събрания редовно присъстват 18 дру-
гари, безпартийни симпатизанти.
Повече от тях са били членове на
БСП, но са деполитизирани поради
характера на местоработата им. Уча-
стват в подготовката, обсъждането и
изпълнението на взетите решения.
Преди всяко събрание посещаваме
болните на легло социалисти. Запоз-
наваме ги с проекта за решение. На
събранието съобщаваме и техните
предложения към решенията. Възста-
новихме членството в БСП на трима
от другарите, деполитизирани преди
години. Приехме и един студент за
член на БСП. Преди националните
избори обсъждаме мерки за подго-
товката им. Тази дейност започваме
най-малко 7-8 месеца преди провеж-
дането на вота. В избирателната сек-
ция, където гласуваме, винаги БСП е
с най-добър резултат”.

При срещите ни със социалисти-
те най-често поставяният въпрос бе
за

недостатъчната
информация

която получават за политиката на
БСП. Социалистите предлагат по
жилищни комплекси да се провеж-
дат периодично срещи с членове на
Националния съвет и депутати. На
тези общи събрания да присъстват
социалистите от всички ОПО от жи-
лищния комплекс.

Предлага се и в бюлетините на
Градския съвет на БСП да се отпе-

чатват повече материали, необходи-
ми за ОПО по местоживеене. В под-
крепа за необходимостта от тази
дейност е мнението на член на БСП:
“Всеки слънчев ден през годината
сме в голямата градина на жилищ-
ния комплекс. Събираме се над 400
граждани. На пейките се коменти-
рат различни въпроси. В навечери-
ето на национални избори се увели-
чават нападките срещу БСП. Ние,
социалистите и симпатизантите на
партията, се стремим да защитава-
ме истината. Срещаме затруднение.
Нямаме достатъчно информация за
политиката на БСП. Нямаме и фи-
нансови средства за абонамент за в.
ДУМА. Партийната организация, в
която членувам, от 7 месеца не се е
събирала на събрание. Минаха из-
бори 2014, но не проведохме събра-
ние, не приехме мерки за подготов-
ката им. И другарите от PC на БСП
не ги виждаме. Преди години по-
често идваха ръководители.”

От проведените беседи с много
социалисти стигнахме до следното
заключение: Промяната в дейността
на ОПО може да се извърши за
много кратко време дори до конгре-
са на БСП. Установихме, че социа-
листите от ОПО със слаба дейност
изпълняват задълженията си при
срещите с хората. Всеки от тях раз-
казваше с гордост как лично участ-
ва в разясняване политиката на пар-
тията сред близки, съседи, бивши
колеги и приятели. Малко е необхо-
димо да се извърши от Районните
съвети на БСП, за да се възстанови
организационният живот и в тези
основни партийни организации.
Само при едно условие - тази зада-
ча да се възложи на сътрудници на
PC на БСП, които притежават необ-
ходимата подготовка по проблеми-
те на партийната работа.

Много от социалистите предло-
жиха

допълнения към устава

на БСП за:
- подобряване на партийната

дисциплина у избраните другари в
ръководните партийни органи;

- за изпълнението на партийните
решения и дадените обещания пред
гражданите;

- препоръчват се и допълнител-
ни мерки за повишаване ролята на
превантивния контрол.

БСП има структури в цялата стра-
на. Имаме прекрасни членове на
партията, дълбоко убедени и всеот-
дайни на социалистическата идея.
Друга политическа партия в Бълга-
рия не притежава тези големи
възможности. Нужна е системна,
целенасочена и конкретна работа
на основните партийни организации
на БСП с хората по местоживеене.

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

В
ваме изпълнението на уставните
задължения от основните партийни
организации на БСП. В началото на
2014 г. беседвахме с 220 социалис-
ти, а през декември с.г. - с 244 чле-
нове на БСП.

Над 60 на сто от социалистите, с
които проведохме беседа в края на
2014 г., са с висше образование. Над
50 на сто са били или сега са пред-
седатели на основни партийни ор-
ганизации на БСП. При извадката е
приложен случайният подбор.

Какви са резултатите от послед-
ното изследване?.

Първи въпрос: Основната партий-
на организация (ОПО) на БСП, в ко-
ято членувате, провежда ли редо-
вен организационен живот според
изискванията на партийния устав?

- 33 на сто отговориха: “Не про-
вежда редовен организационен
живот”. На зададения допълните-
лен въпрос за редовността на
събранията 30 на сто отговориха,
че ОПО, в която членуват, не е про-
веждала партийно събрание пове-
че от 6 месеца.

Втори въпрос: Преди национал-
ни избори 2014 г. вашата ОПО про-
веде ли партийно събрание за ор-
ганизацията и провеждането им,
съобразно изискванията на партий-
ния устав?

- 28 на сто отговориха, че не са
провеждали партийно събрание на
тази тема.

Проведохме индивидуални бесе-
ди и с 42-ма председатели на ОПО
на БСП. От тях 12 ни информираха,
че техните основни партийни орга-
низации много

рядко провеждат
партийни събрания

Посочва се като основна причи-
на “много болни социалисти на лег-
ло”. В продължение на 5-6 месеца, а
на някои места и повече, социалис-
тите не са обсъждали нито един
проблем на свое събрание. Единият
от тези другари беше по-конкретен:
“В нашата основна партийна орга-
низация не провеждаме партийни
събрания. От 23-ма членове на БСП
12 са болни на легло. Аз като пред-
седател на организацията обикалям
другарите и си говорим”.

През юни 2014 г. посетих ГС на
БСП в София. На най-високо ниво
споделих тревожните резултати от
нашето изследване. Останах с впе-
чатление, че и другарите се трево-
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Новият бестселър на Уолтър
Айзъксън - биографа на Стив
Джобс, е вече и у нас благода-
рение на издателство “Софт-
прес”. В поредния си шедьовър
- “Иноваторите”, писателят раз-
крива вълнуващите истории на
пионерите на дигиталната ре-
волюция, без които не биха
съществували нито Джобс, нито
компютрите и интернет. Освен
историята на цифровата револю-
ция, компютрите и интернет,
тази книга се съсредоточава и
върху няколко ключови за успе-
ха въпроса: Как работи умът на
гениите; Какво е креативността;
Как визионерските идеи стават
реалност?

“Иноваторите” запознава с
вълнуващия живот на гениите,
създали компютрите и интернет.
Всичко започва с графиня Ада
Лъвлейс, дъщерята на лорд

Пътешествия из разноцветна Южна
Африка, тропична Замбия, далечна
Австралия, приказна Нова Зеландия,
колоритна Танзания, Сейшелските ост-
рови с гигантските костенурки и снеж-
нобелите си пясъци и страната на Мачу
Пикчу - Перу, са забавно описани и
подплатени с пъстри фотографии в из-
данието “На юг от екватора” (ИК “Из-
ток-Запад”) от проф. Филип Куманов.

Мнозина са се впускали мислено по
дирите на капитан Кук, на Христофор
Колумб или на Америго Веспучи, меч-
таейки да посетят земите на древните
инки, да се озоват в сърцето на джун-
глата, да се срещнат с непознати пле-
мена из различни краища на света, да
пробват екзотични традиционни ястия...

Спиращата дъха не само с много-
бройните си цветни фотографии кни-
га “На юг от екватора” на проф. Фи-
лип Куманов допринася за опознава-
нето на далечни култури, описвайки
пътуванията на автора. Освен приклю-
ченията, в които се впуска из нами-
ращи се на юг от екватора земи, Ку-
манов заснема приказни местности,
чудати местни жители, странно из-
глеждащи плодове и екстравагантни
животни, а и множество исторически
паметници.

“На юг от екватора” (с подзаглавие
“Пътепис в думи и снимки”) е книга за
далечните земи на юг от мислената
окръжност около Земята, над които
звездите са “по-различни от нашите”, а
Южният кръст на небосвода “владее
погледа и въображението на госта от
Севера”; земи, чиито обитатели са били

Стив Джобс: Иновацията разграничава лидера от последователя
Байрон, която става първият
програмист още през ХIХ век, и
продължава с впечатляващи
личности като Ванивър Буш,
Алан Тюринг, Джон фон Нойман,
Джон Ликлайдър, Дъг Ен-
гелбърт, Джон Атанасов, Робърт
Нойс, Бил Гейтс, Стив Возняк,
Стив Джобс, Тим Бърнърс-Лий
и Лари Пейдж.

Дълбокият личен интерес на
Айзъксън към разглежданата
тема прави разказа за постепен-
ното развитие на 10-те най-
съществени иновации на цифро-
вата ера почти кинематографи-
чен и изключително вълнуващ.
Книгата надниква в мислите на
иноваторите, разкрива защо те
са толкова изобретателни и по-
казва как способността им да си
сътрудничат ги прави още по-
успешни.

В наши дни иновациите, кре-

ативността и съвместната рабо-
та са ключът към успеха във
всяко начинание, а “Иноватори-

те” показва какъв път е
извървян, за да се стигне до
тази истина. Потопил се за ня-
колко години в житейските ис-
тории на тези гениални изо-
бретатели, Айзъксън майстор-
ски разкрива как в екип, където
приоритет са познанията, твор-
ческият размах и споделянето
на идеи, се раждат великите от-
криватели и артистите на бъде-
щето, потвърждавайки думите
на гениалния Стив Джобс, че
“иновацията разграничава ли-
дера от последователя”.

Уолтър Айзъксън е автор на
биографиите на Стив Джобс,
Айнщайн, Кисинджър и Бенджа-
мин Франклин, а в съавторство с
Еван Томас е написал “Мъдрите
хора: Шестима приятели и създа-
деният от тях свят”. Има дългого-
дишен опит като председател на
CNN и отговорен редактор на

списание “TIME”, а понастоящем
е изпълнителен директор на ин-
ститута “Аспен”. Живее със съпру-
гата си във Вашингтон.

“Това е разказ за ключовите
събития на нашата дигитална
епоха, разгърнат последовател-
но, ясно, завладяващо - и поне-
же ярките идеи обикновено се
раждат в главите на необичай-
ни личности, у които страннос-
тите на характера съпътстват
свръхразвития интелект - и по
изключително забавен начин”,
отбелязва “Гардиън”.

“Айзъксън е съумял да раз-
каже вдъхновяващата история
на дигиталната ера по начин,
достъпен за широката публика.
Всеки, който използва компютър
или някоя от съвременните му
разновидности, ще бъде силно
впечатлен от тази книга”, под-
чертава “Лайбръри джърнъл”.

Земи, над които звездите
са по-различни от нашите
Проф. Филип Куманов
разказва с думи
и снимки за дивни
кътчета, внушителни
човешки творения
и чудати животни
на юг от екватора

Страницата подготви
Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА

брутално завладявани през годините от
коварни и жестоки нашественици, сто-
летия наред потъпкващи самобитност-
та им. В резултат у тези хора са се
смесили гени и обичаи на различни
раси и племена, а от това богато на-
следство, което се е уталожило по зе-
мите им с времето, те са спечелили
невероятна жизнеустойчивост, която им
е позволила да оцелеят...

Филип Куманов е професор в Со-
фийския медицински университет.
Оскъдното си свободно време посвеща-
ва на литература, история и пътешест-
вия. Още от дете се занимава с фото-
графия. Пак тогава благодарение на
щастлива случайност извършва и първи-
те си далечни пътувания. За своите
пътешествия “На юг от екватора” проф.
Куманов говори като копнеж, който “не
отслабва и остава завинаги скътан
дълбоко в душата като малко уютно
пристанище за укриване от несгодите
на всекидневието”.

Публикуваме малък откъс от книга-
та, предоставен ни от издателите.

Изгубеният град на инките

Единствената кръгла сграда е храмът
на върховния бог на Слънцето. При зим-
ното слънцестояние лъчите на небесно-
то светило проникват през трапецови-
ден прозорец и огряват залата вътре.

На най-високото място в Изгубения
град е камъкът Интихуатана. Предпо-
лага се, че това е било най-святото за
жителите място. Приема се, че пред-
назначението му е било да определя
мига на лятното и зимното слънцестое-
не, а също пролетното и есенното рав-
ноденствие, което е било от решаващо
значение за бита на инките. През юни,
точно по време на слънцестоенето,
слънцето застава над камъка - и той
няма сянка. Инките предполагали, че
тогава то е привързано за свещената
скала, и така възникнало името Инти-
хуатана.

Последното препятствие преди
върха е скална теснина, през която
човек трудно се провира и се налага
пълзешком да се мине през нея. Възна-
граждението за изтощителния поход
надминава всички очаквания. От мно-
го високо, почти наравно с боговете,
съзерцаваме града на инките, заоби-
колен от дивната хубост на околни-
те планини. Едва тук, на този връх,
може да се проумее, че истинската
притегателна сила е не толкова в
храмовете и заоблените камъни, а в
природата. Тя е дарила това място
със святост и неповторимост.

Мачу Пикчу, изгубеният град на инки-
те, се намира на 2350 м надморска висо-
чина в планинска седловина над доли-
ната на река Урубамба. Мачу Пикчу е
съграден около 1450 г. в разцвета на
инкската империя, най-вероятно по вре-
мето на Пачакутек - владетеля, при кой-
то държавата достига апогея си. Въпреки
усилията си, испанците не са успели да
го открият. Не е известно по каква при-
чина - епидемия, поверие или поредица
от неплодородни години - градът е бил
изоставен. Забравеният Мачу Пикчу,
обгърнат от гъстата зеленина, е открит
едва през 1911 г. от американския из-
следовател Хайръм Бингъм. Поради това,
че инките не са имали писменост и не са
намерени що-годе надеждни източници,
не е ясно какво точно е бил Мачу Пикчу:
важен религиозен център, наблюдател-
ница на небесните светила или резиден-
ция на вожда Пачакутек. Наименования-
та на сградите имат условен характер, те
се основават на външна прилика или ко-
свени данни.

Над каменните сгради се е надве-
сил Мачу Пикчу - Старият връх. Точно
срещу него, като подобаващ декор за
старините, се извисява Уайна Пикчу -
Младият връх.

Терасите, поддържащи основите на
града, са с обратен наклон - в противен
случай той би се срутил в пропастта.

Снимки АВТОРЪТ
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нес ще преобладава облачно време. По-късно
след обяд в югозападните райони ще завали
дъжд. Минимални температури между минус 1
и 4 градуса, максимални 8-13 градуса. Атмо-

сферното налягане ще бъде по-ниско от средното за
месеца. По Черноморието ще е предимно облачно. Ще
духа силен вятър. Максимални температури между 10-
14 градуса. Температурата на морската вода е 6 гра-
дуса. Вълнение на морето 3–4 бала. В планините ще
има значителна облачност. На места ще превали слаб
сняг. Ще духа бурен вятър. Температурите ще се пови-
шат и максималната на височина 1200 м ще е около 6
градуса, на 2000 м около 1 градус.

Изгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи за

В събота облачността временно ще се разкъса.В събота облачността временно ще се разкъса.В събота облачността временно ще се разкъса.В събота облачността временно ще се разкъса.В събота облачността временно ще се разкъса.
Максималните температури ще са между 9-14Максималните температури ще са между 9-14Максималните температури ще са между 9-14Максималните температури ще са между 9-14Максималните температури ще са между 9-14
градуса. Вятърът ще се усилва. В неделяградуса. Вятърът ще се усилва. В неделяградуса. Вятърът ще се усилва. В неделяградуса. Вятърът ще се усилва. В неделяградуса. Вятърът ще се усилва. В неделя
времето ще бъде облачно, с валежи. Вятърътвремето ще бъде облачно, с валежи. Вятърътвремето ще бъде облачно, с валежи. Вятърътвремето ще бъде облачно, с валежи. Вятърътвремето ще бъде облачно, с валежи. Вятърът
ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад.ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад.ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад.ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад.ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад.
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Ани

Филмите до 5 февруари

Cinema City (тел.: 02 929 29 29); Cine Grand (тел.: 0875 300 985 ); Арена The Mall (бул. “Цариградско шосе”
115); Арена Запад (тел.: 02 812 77 00); Арена Младост (тел.: 02 817 97 00); Mtel IMAX (тел.: 02 929 29 29),
Арена Deluxe - бул. “България 69”, Bulgaria Mall;

Героичната
шесторка

“Героичната шесторка” е вдъх-
новен от едноименния комикс на
Марвел и представя вълнуващ
екшън с всичката сърдечност и
хумор, които публиката очаква от
Уолт Дисни. Филмът е приключен-
ска комедия за близката връзка,
която се създава между огромния
надуваем робот Беймакс и детето-
чудо Хиро Хамада, които се обе-
диняват с група приятели, за да
създадат банда хайтек герои.

За да направи кампанията си
по-социално ориентирана, бизнес
магнатът и кандидат за кмет на Ню
Йорк Сити Бенджамин Стакс
(Джейми Фокс) прибира сирачето
Ани, което откакто е изоставено от
родителите си като бебе, е живяло
със злата си настойничка Мис
Ханиган (Камерън Диас).

Ник Уайлд (Джейсън Стейтъм)
е бодигард в Лас Вегас със
смъртоносни професионални уме-
ния и личен проблем с хазарта.
Когато негова приятелка е преби-
та от садистичен главорез, Ник
отвръща на удара, но открива, че
това е синът на силен мафиотски
бос. Внезапно Ник се озовава в
криминалния свят, преследван от
мафията.

Arena Deluxe Bulgaria Mall 11:40,
16:50; Arena Mladost 11:20, 14:00,
16:30, 19:00, 21:30; Arena The Mall
11:45, 14:20, 16:50, 19:15; Arena
Zapad 11:40, 14:10, 16:40, 19:10,
21:40; Cine Grand 13:55, 19:30,
21:50; Cinema City 14:00, 16:30,
19:00, 21:20; Cinema City Paradise
13:50, 16:15, 18:50, 21:20

Arena Deluxe Bulgaria Mall 11:30,
13:45, 16:10, 18:30, 20:45; Arena
Mladost 11:00, 12:10, 13:15, 14:30,
15:30, 16:45, 17:45, 19:00, 20:00;
Arena The Mall 11:30, 12:40, 13:45,
15:00, 16:00, 17:15, 18:15, 19:30,
20:30; Arena Zapad 11:30, 12:30,
13:45, 14:45, 16:00, 17:00, 18:15,
19:15, 21:30; Cine Grand 12:10,
13:10, 14:20, 16:40; Cine Grand
Sofia Ring Mall 12:15, 14:30, 16:45;
Cinema City Paradise 13:10,
14:15, 15:30, 16:30, 17:30, 18:45,
19:45, 21:00

Arena Deluxe Bulgaria Mall 12:00,
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00;
Arena Mladost 11:30, 13:30, 15:40,
17:45, 20:00, 22:00; Arena The Mall
11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 20:00,
22:00; Arena Zapad 12:00, 14:20,
16:30, 18:30, 20:40, 22:40; Cine
Grand 15:30, 17:30, 19:00, 21:00
Cine Grand Sofia Ring Mall 18:00,
20:00, 22:00; Cinema City 14:40,
16:40, 18:40, 20:40, 22:40; Cinema
City Paradise 14:40, 16:40, 18:40,
20:40, 22:40

Жокерът
ПРЕМИЕРИ

�����
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кратки
ХУЛИО ИГЛЕСИАС ПАК ПРИСТИГА
У НАС ЗА КОНЦЕРТ НА 26 МАЙ

Софийската филхармония и “Quarto
Quartet” предлагат на публиката кон-
трастно предизвикателство - след ма-
щабния проект “Хлапета по Коледа”,
в който участваха 25 музиканти, 135
деца-балерини и една актриса, този
път на сцената на камерна зала

Пачуърк от Унгария
показват в Габрово

Изложбата пачуърк “Дебре-
цен, градът на цветята” ще
бъде представена в художест-
вената галерия “Христо Цокев”
в Габрово от днес до 15 февру-
ари по повод 25 години от създа-
ването на Унгарското сдруже-
ние по пачуърк. Пачуъркът, или
съшиването на кръпки, е една
от най-древните занаятчийски
техники. Движението пачуърк е
тръгнало от САЩ и е обхванало
целия свят - създават се общно-
сти, почитателите на това
изкуство се събират по изложби
и събития. Пачуъркът е с непо-
вторима международна и евро-
пейска организация. Девизът му
е: “Да съшием света!”

Мартин Атанасов
образува нови
митове

“Bulgarian Photography Now” -
онлайн платформа за съвремен-
на българска фотография, пред-
ставя проекта “No Mythology Left”
на фотографа Мартин Атана-
сов. “No Mythology Left” е метафо-
ра и въпрос, макар да липсва
въпросителна. Проектът няма за
цел да отрече съществуването
на митовете или тяхното зна-
чение. С помощта на текст, ри-
сунки и фотоколажи авторът
пресъздава различни разкази.
Така фрагмент по фрагмент се
образуват нови митове, които
дават възможности за интер-
претации. Мартин Атанасов е
роден в София през 1991 г. Учи
Печатна графика в НУИИ “Илия
Петров”. През 2014 г. завършва
Филмовата академия в Прага
(FAMU), специалност Фотогра-
фия. Работи в областта на
фотографията, рисунката и фо-
токнигата. Първият му проект,
който излиза под формата на
печатно издание, е “Pray For
Rain”, издаден в сътрудничест-
во с “AkinaBooks”, Лондон, през
2014 г. Много от нещата на
автора могат да бъдат видяни
и на личния му блог.

ПОЧИНА ПИСАТЕЛКАТА
КОЛИЙН МАККЪЛОУ

Авторката на известния ро-
ман “Птиците умират сами” Ко-
лийн Маккълоу почина на 77-го-
дишна възраст в болницата на
австралийския остров Норфолк.
Родена е на 1 юни 1937 г. в Уе-
лингтън, Нов Южен Уелс, Авст-
ралия, в семейството на Джеймс
и Лаура Маккълоу. Майка й е от
Нова Зеландия и има маорски
корени. Писателката е публику-
вала 25 романа, последният от
които излезе през 2013 г. Де-
бютната й творба е “Тим”, из-
лязла през 1974 г. Преди да се
отдаде на литературна дейност,
Маккълоу се е занимавала с не-
врология и е преподавала в Йейл-
ския университет в САЩ. От
1970 г. живее заедно със съпруга
си на остров Норфолк в Южния
Пасифик. Носителка е на Ордена
на Австралия. На български са
издадени 20 от нейните романи,
много от които в трилогии.

„Quarto Quartet”
свири Бела Барток

Музикантите ще представят Втора
соната за цигулка и пиано и „Контрасти”
в камерна зала „България”

“България” ще излязат Иван Пенчев
(цигулка), проф. Димо Димов (пиано)
и Атанас Илиев (кларинет). Концертът
е на 31 януари с начален час 19,
научи ДУМА от организаторите.

Музиката свързва Пенчев, Димов и
Илиев не само на концертния подиум
- през 2008 г. те записват заедно “Кон-
трасти” на Барток за Златния фонд на
Българското национално радио, а до-
сега дуото Пенчев - Димов има десет-
ки концерти със сонатите на Моцарт,
Бетовен, Шуберт, Шуман, Брамс, Кон-
стантин Илиев и други.

Идеята да представят концерт с
Барток-програма идва като мисъл, ко-
ято дълго отлежава, но от един мо-
мент нататък набира скорост и не им
дава мира: “Записахме “Контрасти”, а
до момента така и не ни се удаде
възможност да ги изпълним на живо
пред публика, сподели Иван Пенчев.
Тази година се навършват 70 години,
откакто Бела Барток напусна земния
свят и решихме, че би било чест за
нас като музиканти да засвидетелст-
ваме респекта си към този гений на

XX век, а и да подарим една по-не-
традиционна програма на почитате-
лите си и на всички, у които името му
буди любопитство. Каним ги да чуят
неговите Втора соната за цигулка и
пиано и “Контрасти” за цигулка, пиа-
но и кларинет. Сигурни сме, че наше-
то възхищение от творчеството му ще
се предаде на публиката и ще бъде
напълно споделено с дошлите в зала-
та, а и се надяваме, че всички ще си
тръгнем не само със спомена от кон-
церта, но и с една идея по-богати
души.”

Унгарският композитор Бела Бар-
ток (1881-1945) е един от най-ярките
композитори на XX век. Освен велико-
лепен пианист, той има своето почет-
но място в световната музикална ис-
тория и като един от основателите на
етномузикологията. Пленен от народ-
ното песенно творчество на Унгария,
Словакия, България, Румъния, Тран-
силвания и др. държави в региона, той
пътува и събира над 10 000 песни,
като интересът му го отвежда дори до
страни от Близкия изток.

Безплатен вход за всички учащи в
средните и висшите музикални училища
в страната на концертите от програмата
на Софийската филхармония от 1 февру-
ари до края на сезона през юли т.г. обя-
ви на пресконференция Виктор Стоянов,
и.д. директор на институцията. Така Фил-
хармонията подава ръка на над 4000
младежи, избрали да учат и да се разви-
ват в областта на музиката у нас, като ще
имат възможност да посещават най-пре-
стижните концерти за класическа музи-
ка на българска сцена.

“Това е нашата отворена покана към
следващото поколение музиканти, но и

ДТ “Стоян Бъчваров” ще
представи на сцена “Фили-
ал” за последен път през
този месец и преди февруар-
ското турне из страната но-
вата си топ постановка
“Свекърва” от Антон Страши-
миров - тази вечер от 19 ч.
Режисурата и музикалната
среда са на Стоян Радев Ге.
К., сценография и костюми -
Мира Каланова, фотография,
дизайн на плаката и програ-
мата - Симеон Лютаков. Про-
дукцията се осъществява

4000 ученици и студенти с безплатен
вход във Филхармонията от 1 февруари

публика в залите. Те са следващите про-
фесионалисти, както и посланици на кла-
сическата музика. Филхармонията като
институция трябва да бъде по-близо, по-
достъпна и по-ясна за младите хора”,
подчерта Стоянов.

Младежите могат да влизат в залите
на престижната институция, само показ-
вайки ученическа карта, бележник или
студентска книжка, срещу които ще по-
лучават пропуск преди концертите. Всич-
ки детайли ще бъдат включени в инфор-
мационната кампания “Имаш запазено
място”, която Филхармонията ще започ-
не от февруари.

Това е първата конкретна стъпка на
настоящото ръководство към отваряне на
институцията и привличане на нова публи-
ка в концертните зали. Следващата про-
грама, по която вече се работи, е проектът
по създаване на клуб “Приятели на Фил-
хармонията”. Неговата цел е дългосрочна
и ще развие добрите световни практики по
отношение изграждането на активни парт-
ньорства с деловия и обществения елит,
НПО и държавни институции в посока под-
крепа и популяризиране на класическата
музика. Проектът ще бъде представен пуб-
лично до началото на март, научи ДУМА
от Десислава Бинева.

„СВЕКЪРВА” ИГРАЯТ ДНЕС ВЪВ ВАРНА
съвместно със сдружение
“Арт Актинг” по програмата
“Варна, територия на творче-
ството”, със специалното
присъствие на Атанас Атана-
сов, Владимир Пенев и Хри-
сто Мутафчиев.

Участват Веселина Ми-
халкова (Костанда), Теодора
Михайлова (Старата), Сте-
фан Додуров (Велчо-Сви-
лен), Петя Янкова (Дечка),
Милена Кънева (Неделя), Да-
ниела Викторова (Дафинка),
Николай Кенаров (Дойчи-

нов), Николай Божков (Кере-
ков), Гергана Арнаудова (Ке-
рекова), Гергана Плетньова
(Марийка), Юлияна Чернева
(Радка), Пламен Димитров
(д-р Живков), Нели Вълкано-
ва (акушерка) и др.

Театралният път на тан-
дема Стоян Радев и Весели-
на Михалкова също започва
със “Свекърва” - тя е Костан-
да, той - синът й Велчо-Сви-
лен. 20 години по-късно два-
мата отново са заедно в
“Свекърва” - тя отново като

Костанда, той вече като ре-
жисьор-постановчик. Сегаш-
ният им поглед към
“Свекърва” е много по-раз-
личен. Костанда от XXI век е
по-многопластова, по-цветна,
по-пълнокръвна, по-емоцио-
нална. Така класическата ко-
медия на Антон Страшими-
ров отключва въображение-
то за един съвременен асо-
циативен театър, дистанци-
ран от миналото ту с елегант-
на само/ирония, ту със смях
до сълзи.

Гергана Плетньова
и Нено Койнарски в

сцена от “Свекърва”

Снимка ДТ ВАРНА
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“Мечтата на Наташа”
от Ярослава Пулинович
ще направи дебют на
пловдивска сцена на
18 февруари от 19 ч.
Представлението е част
от благотворителния
проект “Театър на доб-
ро-детелта”. Камерната
зала на Пловдивския
театър ще е домакин на
спектакъла на режисьо-
ра Ованес Торосян,
издържан в стилистика-
та на документалния те-
атър, копродукция на те-
атър “Реплика” и фонда-
ция “Арт проджектс”. Пи-
есата е преведена от
Азаля Саркисян.

“Мечтата на Наташа”
разказва историите на
три Наташи, а младите
актьори Милена Ермен-
кова, София Рухова, Ася
Димитрова и Александър
Томов толкова безупреч-
но и правдиво са изгра-
дили образите си в по-
становката, че нито един
зрител в залата не може
да остане безразличен
към съдбите и мечтите на
героите им.

Кратко, но лаконично
Ованес Торосян пред-
ставя пиесата: “Разпръ-
сквайки звезди, без-
крайността създава ог-

лед няколкого-
дишно прекъсва-
не поради труд-
ните политичес-
ки и финансови

Съюзът на писателите-
лекари в България
възобновява дейността си

С
условия в страната
Съюзът на писателите-
лекари в България възоб-
новява дейността си. На
изборно събрание, прове-
дено в средата на мина-
лата година, за председа-
тел бе избран проф.
Златимир Коларов, за
зам.-председател - поете-
сата д-р Лилия Панова, а
дългогодишният предсе-
дател д-р Фани Цуракова
- за почтен председател.
Съюзът бе прерeгистри-
ран като сдружение с
нестопанска цел за
обществена полза.
Предстои пререгистрация
на членовете на съюза.
За целта е нужно редов-
ните членове да предста-
вят следната информа-
ция: трите имена, адрес
за кореспонденция,
телефон и имейл, снимка,
автобиография, която да
включва житейски, про-
фесионален и творчески
път, библиография, награ-
ди и отличия на хартиен
и електронен носител.
Данните ще бъдат из-
ползвани и за съставяне
на енциклопедия “Кой
кой е сред медиците -
писатели и поети в
България”.
Желаещите да кандидат-

„София филм фест” отново в Стара Загора
Специалното издание на

“София филм фест” в Стара За-
гора” в кино “Арена” ще бъде
открито в 18.30 ч. на 6 февру-
ари с филма “Съдилището” на
режисьора Стефан Команда-
рев. Очаква се екранизацията
да бъде представена на зрите-
лите в Стара Загора от екипа
на филма, а официално съби-
тието в града да открие дирек-
торът на “София филм фест”
Стефан Китанов. Вторият филм,
предвиден за първия фестива-

лен ден в Стара Загора, е с
начален час 21 и ще въвлече
киноманите в една невероятна
история - “Ангелският дял”,
дело на прочутия британски
режисьор Кен Лоуч.

Вторият фестивален ден е
7 февруари и ще започне в
19 ч. с носителя на Наградата
LUX на Европейския парла-
мент за 2013 г. “Краят на
омагьосания кръг” на режись-
ора Феликс ван Хрунинген,
който получи наградата на
“Europa Cinemas” и приза на

публиката в раздел “Панора-
ма” на Берлинале 2013, а Ве-
ерле Бетенс получи призна-
ние за своята роля на Евро-
пейски филмови награди 2013,
където й беше връчена награ-
дата за най-добра актриса.
Второто заглавие за вечерта
е с начален час 21 и зрители-
те ще видят първата част на
филма с шокиращото мото “За-
брави за любовта!” Време е за
среща с провокативния, анти-
догматичния, разкрепостения

Ларс фон Триер, чийто най-
нов филм “Нимфоманка” раз-
бунва духовете в киното вече
няколко години.

В ден трети, 8 февруари,
от 18.30 ч. присъстващите в
залата ще видят на големия
екран очарователната руска
звезда Константин Хабенски.
Именно той изпълнява глав-
ната роля във филма на режи-
сьора Александър Веледин-
ский - “Географът си пропи
глобуса”. В 21 ч. започва вто-
рата част на предизвикател-

ната творба на Ларс фон Три-
ер “Нимфоманка”.

В предпоследния ден на фе-
стивала - 9 февруари, от 19 ч.
СФФ ще предложи на зрите-
лите оригинален нискобюдже-
тен филм, зареден с язвителен
диалог и заснет в един-един-
ствен кадър - “Смърт на човек
от Балканите” на сръбския ре-
жисьор Мирослав Момчилович.
Втората прожекция започва в
20.30 ч., когато зрителите ще
имат възможност да гледат на-
бралия популярност през ми-
налата година филм от Индия
“Кутия за храна” на режисьора
Ритеш Батра.

В последния фестивален ден
- 10 февруари, първата прожек-
ция от 19 ч. е на френското за-
главие “В къщата” на режисьо-
ра Франсоа Озон. Първото из-
дание на “София филм фест” в
Стара Загора” се закрива в
21 ч. с филма “Любов” на режи-
сьора Михаел Ханеке.

“София филм фест” в Стара
Загора” е част от международ-
ния проект “Операция КИНО”
(обща инициатива на фестива-
лите в София, Истанбул, Сара-
ево, Клуж), който екипът на
“Арт фест” разработва и реа-
лизира от 2010 г. Той включва
международния кинофестивал
“София филм фест” с издания в
София, Бургас и Пловдив, ре-
гионалните издания на СФФ -
в над 20 града, “СФФ на път”
и младежкото издание на фес-
тивала - “СФФ за учащи”. Ос-
новен мотив на пътуващото из-
дание на фестивала е свързан
с ниското равнище на кинопо-
каза на европейско, българско
и алтернативно кино у нас и
липсата на киносалони в мно-
го населени места в България,
коментират организаторите.

“Съдилището” на Стефан Командарев открива
“София филм фест” в Стара Загора”

стват за членове на
съюза трябва да бъдат
настоящи или бивши
медицински служители и
освен описаните данни да
представят молба до
председателя в свободен
текст и по 2 екземпляра
от книгите си за оценка
от външен рецензент -
изявен литературен кри-
тик, писател или поет.
Книгите ще останат във
фонда на Националния
литературен музей. Член-
ският внос е 24 лв. за
година, изплатени на
банковата сметка на
съюза: IBAN:
BG80UNCR70001522084897,
BIC: UNCRBGSF, Уникре-
дит булбанк АД. Пенсио-
нерите са освободени от
членски внос.
Идеята на ръководството
е възобновеният съюз да
работи в тясно сътрудни-
чество със Съюза на
писателите и други лите-
ратурни сдружения и
общности, тъй като автори
- много, съюзи и сдруже-
ния - много, но литерату-
рата е една. Една е и
България, един е и нейни-
ят народ, на който трябва
да служим безкористно с
перото, познанията и с
житейските си прозрения,
морал и възгледи, подчер-
тават от ръководството на
Съюза на писателите-
лекари в България
“Димитър Димов”.

В СОФИЙСКАТА ОПЕРА РЕПЕТИРАТ „ТРИСТАН И ИЗОЛДА”
рез последните седмици твор-
ческите и производствено-тех-
ническите екипи са заети с
предстоящата на 26 февруари

ППППП
нова премиера на Софийската опера -
знаковата Вагнерова творба “Тристан
и Изолда”. В момента режисьорът Пла-
мен Карталов и асистент-режисьорите
Вера Петрова и Юлия Кръстева изпип-
ват постановъчни детайли на сцени от
трето действие на едно от най-трудни-
те произведения на германския ком-
позитор и философ.

Паралелно със спектаклите на
сцената на Софийската опера и ба-
лет се репетира в Интер Експо
Център, в Хоровата зала и на малка-
та сцена на Софийската опера и ба-
лет. Изключителните наши изпълни-
тели Мартин Илиев (Тристан), Цвета-

нена пропаст. Тъгува
Бог, ликува Вечността,
разлиствайки дните на
календара.” А мотивите
му да се включи в про-
екта “Театър на добро-
детелта” и каузата за
възстановяване на сце-
ната на Пловдивския те-
атър са “желанието да
покажем, че театърът
дори и в тези неузнава-
еми времена е в състоя-
ние да прави добро, да
предизвиква размисъл и
да търси смислите на
нашето съществуване.”

Премиерата на “Меч-
тата на Наташа” се
състоя  по време на вто-
рото издание на Нощта
на театрите в Народния
“Иван Вазов”, а приходи-
те от билети бяха даре-
ни на Здравния фонд на
Съюза на артистите в
България.

Проектът “Театър на
добро-детелта” е част от
платформата Нощ на те-
атрите - Европейската
нощ на театъра, и има за
цел да подпомага теат-
рални каузи чрез изява
на млади актьори, режи-
сьори и сценографи и да
се превърне в кампания
за добротворство в име-
то на изкуството.

Средствата от
представлението
ще бъдат дарени
за ремонт на
изгорялата сцена на
Пловдивския театър

на Бандаловска, Радостина Николае-
ва и Мариана Цветкова (Изолда),
Атанас Младенов (Курвенал), Краси-
мир Динев и Пламен Папазиков (в ро-
лята на Лодкаря) изработват сцени-
те, вдъхвайки живот на първата у нас
постановка на “Тристан и Изолда”.
150 години след нейната премиера
на 10 юни 1865 г. в Мюнхен, прочув-
ствената любовна драма ще разтърси
публиката от София и страната, както
и многобройните гости от чужбина,
които пристигат специално за преми-
ерното изпълнение на това Вагнеро-
во заглавие на наша сцена.

Репетициите са в съпровод на пи-
ано от Йоланта Смолянова и Милен
Станев, под диригентския поглед и
напътствия на Велизар Генчев. Госту-
ващият млад и многообещаващ ди-

ригент Константин
Тринкс, който има за-
бележителна кариера
в Германия, направи
първите си репети-
ции с оркестъра в
продължение на ня-
колко дни. Музикален
и езиков консултант
отново е “стълбът” на
българския “Пръстен”
на Вагнер - маестро
Рихард Тримборн.
Творческият екип, кой-
то ще представи това
заглавие, включва по-
знатия и ценен сцено-
граф Миодраг Табачки
и художника по костю-
мите Лео Кулаш.

Снимка СОБ
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Р
КИТАЙ Е КУПИЛ
ШЕСТ ДИВИЗИОНА
ЗРК С-400 ТРИУМФ

АМЕРИКАНЦИТЕ
УСЪВЪРШЕНСТВАТ
ВЪОРЪЖЕНИЕТО НА B-52

ИЗРАЕЛ ЩЕ МОДЕРНИЗИРА
ИЗТРЕБИТЕЛИТЕ-
БОМБАРДИРОВАЧИ F-15I

Чехия обяви търг за доставка
на 62 бронирани машини

М

Обективът не се шегува

Boeing със съдействието на
ВВС на САЩ са установили
нова перспективна система за
изхвърляне на въоръжения от
каруселен тип на един от стра-
тегическите бомбардировачи
B-52 Stratofortress. Както се
съобщава в прессъобщение на
американската компания, сега

инистерството на
отбраната на Чехия
е обявило търг за
доставката на 62

итай и Русия са подписали
договор за доставката на Пе-
кин на шест дивизиона зенит-
ни ракетни комплекса С-400,

зраелските ВВС имат намерение да модернизират
изтребителите-бомбардировачи F-15I Ra'am, съоб-
щава Flightglobal. Предполага се, че част от работи-
те ще бъдат платени като американска военна по-

В РУСИЯ:

Създадоха тежък боен
безпилотен апарат
Машината е предназначена за изпълнение на разузнавателни
задачи и за унищожаване на открити цели
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Модел на БПЛА НИР «Алтиус-М»

уските учени са създали тежък
безпилотен летателен апарат,
предназначен за изпълнение
на разузнавателни задачи и за
унищожаване на открити цели.

Това е съобщил заместник-министърът на
отбраната на РФ Юрий Борисов в ефира
на предаването «Генщаб» на радиостан-
ция «Русская служба новостей». По думите
на Борисов новата машина ще се използ-
ва за нуждите на Министерството на от-
браната, а също и ФСБ. Нейните характе-
ристики засега остават секретни. «В
завършващ стадий се намират четири без-
пилотника, които ще решават задачи от
тактическо, оперативно и стратегическо
ниво», е уточнил зам.-шефът на военното
ведомство. С разработката на БПЛА в
Русия се занимават няколко предприятия,
включително такива известни фирми като

ОКБ Сухой и компанията
«Транзас». По мнението
на редица специалисти,
обсъжданите БПЛА могат
да бъдат създадени
именно от компанията
«Транзас», която през
2011 г. спечели конкурса
на МО на Русия за разра-
ботката на апарати с
маса до 1 тон (тема «Ино-
ходец») и съвместно с
казанския ОКБ «Сокол»
по-тежки машини с маса
до 5 тона (тема «Альтиус-
М»). Изпитанията на два-
та апарата трябва да за-
почнат най-рано през
тази година, а най-късно
през следващата.

МЕДИИ:

ККККККК
съобщава американският портал
Strategy Page. По условията на съгла-
шението КНР ще заплати за всеки
дивизион около 500 милиона дола-
ра. В контракта също са включени
подготовката на разчетите на бой-
ните машини, доставка на запасни
части и допълнителни ракети. Офи-
циалното подписване на договора
засега  не е потвърдено. По данни
на американския сайт в състава на
всеки дивизион влизат осем пускови
установки по две ракети във всяка,
командна машина, радиолокацион-
на станция и пусково-зареждащи ус-
тановки по 16 ракети във всяка. По
информация от китайския портал
mil.news.sina.com.cn, няколко дивизи-
она С-400 ще бъдат разположени по
крайбрежието срещу Тайван, а оста-
налите към Япония, Виетнам и Южна
Корея. През ноември 2014 г. в. «Ве-
домости» писа за сключен между
Русия и Китай договор за доставка
на шест дивизиона С-400. Сумата по
сделката е оценена на три милиар-
да долара. Съобщено бе, че съгла-
шението е било подписано в нача-
лото на есента на миналата година.
По-късно Федералната служба по
военно-техническо сътрудничество
опроверга информацията за контрак-
та, заявявайки, че «въпросът още не е
решен». Русия и Китай водят прегово-
ри за доставката на комплексите С-
400 от 2012 г. Тогава бе съобщено, че
първите такива системи могат да бъдат
доставени на Пекин не по-рано от
2017 г. и само след като бъде задово-
лена голяма част от нуждите на Въоръ-
жените сили на Русия от С-400. През
март 2014 г. стана известно, че прези-
дентът Владимир Путин е одобрил
доставката на ракетни комплекси за
Китай, а през юли шефът на адми-
нистрацията на държавния глава
Сергей Иванов потвърди, че Пекин
ще стане първия чуждестранен кли-
ент на тази техника.
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Зенитно-ракетен комплекс с голям
и среден обсег на действие

ЗРК С-400 Триумф

Стратегически бомбардировач B-52 Stratofortress
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мощ. С какво именно ще бъдат доработвани самолетите, от
ВВС на Израел не уточняват. Известно е само, че на F-15I
се планира да бъдат установени нови радиолокационни
станции с активна фазирована антенна решетка. Най-веро-
ятно е израелските военни да изберат радарите APG-
82(v)1, с чието производство се занимава американската
компания Raytheon. Такива станции в момента се устана-
вяват вместо остарелите импулсно-доплерови APG-70 на
американските изтребители-бомбардировачи F-15E Strike
Eagle, на базата на които са разработени израелските
Ra'am. Както отбелязва изданието, повод за модернизаци-
ята на F-15I е станало забавянето в доставката на перспек-
тивните американски изтребители F-35A Lightning II, 19 от
които Израел купи през 2010 г. за 2,75 милиарда долара.
Първоначално се планираше доставката на новите изтре-
бители да завърши през 2016 г., а сега се очаква Израел
да получи само първите два самолета чак през 2018 г.

B-52 ще  но-
си «умни»
високоточни
боеприпаси
не само на
на външни-
те точки на
окачване, но
и в бомбоот-
сеците. Как-
то се очаква,
новата сис-
тема ще уве-
личи вмести-
мостта от ви-
с о к о т о ч н и
оръжия с око-
ло 50 процен-
та.  Съгласно проекта, само-
летът  ще може да носи във
вътрешните бомбоотсеци 24
коректируеми бомби JDAM,
калибър 227 килограма, или
20 такива бомби, калибър 907
килограма. По-нататък на B-52
ще бъдат приспособени отдо-
лу крилати ракети JASSM и
JASSM-ER, а също и безпилот-
ници MALD, снабдени със сис-
теми за радиоелектронно по-
давяне. Новата система за

изхвърляне на въоръжения ще
позволи на B-52 да разтовари
външните точки на подкачва-
не и да носи «умни» бомби
само в бомбоотсеците. Това ще
позволи да се икономисва до
15 процента гориво. Освен това
противникът няма да може да
узнае по-рано какво въоръже-

ние носи самолетът. Договорът
за разработката на новите си-
стеми за изхвърляне за B-52
Boeing получи в началото на
2014 г., като стойността му е
$24,6 милиона. Програмите за
модернизация планират да се
произведат три прототипа на
установки за изхвърляне за
B-52 за изпитания и оценка. На
въоръжение перспективните
системи трябва да бъдат при-
ети през март 2016 г.

бронирани машини със
защита от мини и самодел-
ни взривни устройства от
типа MRAP, съобщава
Jane's. Техниката ще бъде
закупена за сухопътните
войски на Чехия на два
транша през първата по-
ловина на годината.

В рамките на търга се
разглеждат два типа бро-
нирани машини. Става дума за
Vega, произвеждани от чешката
компания SVOS Prelouc и Titus на
френската компания Nexter. Първи-
те са с колесна формула 4x4 или
6x6 и са създадени на базата на
чешката Tatra T815. Бронираните
Titus също са създадени на базата
на Tatra и са с колесна формула
6x6. Каква именно сума е планира-
на да се похарчи за покупката на

машините, засега е неизвестно.
Новите бронирани автомобили ще

бъдат предадени на подразделения-
та от сухопътните войски, където на
въоръжение сега стоят Iveco LMV 4x4.
Последните не устройват военните по
показателя вместимост. По-рано Ми-
нистерството на отбраната на Чехия
обяви за намерението да  придобие
20 австрийски бронетранспортьора
Pandur II с колесна формула 8x8.

Снимка SVOS PRELOUC

Vega 4x4

Снимка ВВС НА САЩ

Изтребител-бомбардировач
F-15I Ra'am от ВВС на Израел

Типичен
съвременен
холивудски

екшън персонаж
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Закуска в леглото, обяд в ле-
глото, вечеря в леглото - мислите
си: романтика... Друг път! Диско-
патия...

Доц. АНТОНИЙ ГЪЛЪБОВ,
политолог, социолог
БОЖИДАР БОЖИНОВ, юрист
Доц. БОЖИДАР ФИНКОВ, лекар,
началник Клиника по кардиология
в УБ “Света Анна”
БОРИС ЧАТАЛБАШЕВ,
шахматист, гросмайстор
ДИМИТЪР БЕРБАТОВ, футболист
ДИМИТЪР ГРОНЕВ, политолог
ЗЛАТИН ТРЪПКОВ, дипломат
ИВА ДОЙЧИНОВА, радио-
и тв водеща
Проф. СВЕТЛОЗАР ИГОВ,
литературен критик,  историк
ЦВЕТАНА МАНЕВА, актриса

„DEEP ZONE PROJECT”
ВЪЗРАЖДА ЗЛАТНИ ХИТОВЕ

30
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Св. Трисветители. Св. свщмчк Ипо-
лит, папа Римски. Св. благоверен цар
Петър Български.

Като въздава равночестна прослава
на св. три светители Василий Велики (379
г.), Григорий Богослов (390 г.) и Йоан
Златоуст (407 г.), светата Църква свиде-
телствува, че те са равни пред нейния
съд по дарования, заслуги и светост.

Тези великани на светостта, благо-
вестието и богословието, които сам Бог
подарил на своята Църква в тежките
дни на нейните противоеретически бор-
би, засияли с безсмъртна светлина след
своето блажено отминаване от света.
Растящият възторг на вярващите хрис-
тияни още от V век за мнозина се
превърнал в опасно увлечение на не-
уместни предпочитания. В Цариград
през XI век се стигнало до истинско
разделение между вярващите, които
започнали да се обявяват за “василиа-
ни”, “григориани” и “йоанити”. Наложи-
ла се благодатната намеса на самите
трима светители, които целия си живот
посветили на църковното единомислие
и общохристиянския мир. И от вечност-
та великите светители проявили любве-
обилна грижа за Църквата. Те поръчали
на евхаитския светител Йоан да каже в
Цариградската патриаршия тя да обяви
един календарен ден за общото им
чествуване. За такъв ден през 1076 г.
бил обявен 30 януари. За новоустано-
вения празник Йоан Евхаитски съста-
вил тържествена служба. Той е също
така и празник на православните бого-
словски факултети и духовни академии.

През 2015-а “Каварна рок” ще удов-
летвори не само музикалните желания
на феновете, но и стремежите на мла-
дите рокаджии, които мечтаят за свет-
лините на прожекторите. След големия
интерес сред младите банди второто
издание на “Jagermeister Battle of the
bands” ще зарадва нови изпълнители,
които ще се включат в 10-годишния юби-
лей на най-големия рок фестивал в
България.

За целта кандидатите трябва да из-
пратят до 10 март на имейл
battle@bglm.eu 2 или 3 авторски парче-
та, сред които поне едно да бъде на
английски език (условие е видеата да
бъдат качени в YouTube), да бъде при-
ложена информация за групата, лице и
мейл за обратна връзка, предпочитан
град за кастинг (София, Пловдив или
Варна). Бандата да може да изсвири

“Êàâàðíà ðîê”
ïðèñòèãà ñ
íîâî èçäàíèå

Забиване на една сцена с „Twisted Sister” и запис в
звукозаписно студио са сред наградите на конкурса

Михаела Филева ще зарадва феновете си с
изпълнение на живо в Black Label Whiskey and
Music Bar (в сградата на Военния клуб) днес от
23 ч. Ще чуем най-новите парчета на младата
певица в акомпанимент на Васил Крумов (кита-
ра) и Васил Вутев (перкусии). Талантливата
изпълнителка, която направи няколко успешни
сътрудничества с различни музиканти: “Когато
ти трябвам” - първият сингъл с нейно участие,
заедно с популярния рапър Били Хлапето, “Опас-
но близки” - с участието на VenZy, “А дано, ама
надали” - Графа feat. Михаела Филева и VenZy, и
други, издаде първия си самостоятелен сингъл -
баладата “Приливи и отливи”, в края на 2013 г.,
и дебютното си авторско парче “И аз съм тук” в
края на 2014-а.

Музиката е била част от живота на Михаела
от най-ранно детство. На 6-годишна възраст за-
почва с уроци по пиано, през 2006 г. участва в
предаването “Хит минус едно”, а няколко години
по-късно, докато учи поп и джаз пеене, вече
участва и във формати като X-Factor. Талантът й
изпъква и скоро е поканена в лейбъла на поп
музиканта Владимир Ампов-Графа “Monte Music
Ltd.”, откъдето започва кариерата й на артист.

Хайвер, шампанско и диаманти -
комбинация, която нежно гали сетива-
та и дръзко предизвиква моментално
удоволствие и прилив на ендорфини.
Едно събитие прави възможна комби-
нацията им по перфектен начин. Sofia
Caviar Tasting Nights предлага на цени-
телите в продължение на 14 дни да
опитат 3 вида хайвер в компанията на
първокласно шампанско или водка и в
изискания комфорт на Black Label
Whisky & Music Bar, както и шанса да
спечелят истински диамант.

Всеки ден от днес до 14 февруари
(без неделя) шеф Карл Галайтнер от
Виена ще представи на посетителите
изискана селекция от червен, черен и

финансират записване на новия си албум с един от
най-добрите музикални продуценти в САЩ - Jason
Suecof. Той е работил с много от групите, които са
вдъхновявали самите “Odd Crew”. Кампанията приключ-
ва утре и шансовете за пълен успех са големи. Досега
бандата е подкрепена, освен от много си фенове от
България и Европа, и от много хора, които подкрепят
crowdfunding-a като един от най-справедливите и либе-
рални модели за финансиране. За да зарадва фенове-
те си, “Odd Crew” разпространи демо на една от пес-
ните от бъдещия си албум в своя YouTube канал.

За да изкажат благодарности на всички включили
се, музикантите са посветили и специална страница
на сайта си (http://oddcrew.net/thank-you/), в която до-
бавят имената на всички помогнали в това предизви-
кателство, научи ДУМА от Боян Георгиев.

минимум 30-минутен сет.
По изпратените материали предва-

рителен подбор на групите ще се
извърши до 22 март. Следващите дни
ще бъдат обявени класиралите се, как-
то и датите и местата на кастингите в
трите града, когато участниците ще
трябва да представят на живо своя му-
зикален талант. Квалифицирано жури
ще излъчи две български групи, които
ще влязат в битка с банди от страните
съседки още през първия ден на “Ка-
варна рок 2015”.

В “Jagermeister Battle of the bands”
ще се включат 2 групи от Румъния, ко-
ято миналата година демонстрира се-
риозен интерес към събитието с общо
35 кандидати. В надпреварата ще уча-
стват и 3 групи, избрани от кандидати-
те от Молдова, Сърбия, Македония,
Гърция, Турция, Грузия, Русия, Украйна

и др. На 26 юни на сцената ще свирят
8 рок банди, от които публиката ще
избере две победителки, ще излязат и
миналогодишните лауреати “Downer
Kill”, които след безмилостна надпре-
вара спечелиха овациите и сърцата на
феновете.

Едната група-победител ще бъде
удостоена с възможността да открие ве-
черта на 28 юни, часове преди излиза-
нето на самите “Twisted Sister”. Вторият
победител ще триумфира на 27 юни и
ще се сдобие с материална награда.
“Първата година “Kavarna Battle of the
bands” доведе страхотни банди, които
търсеха популярност, но и искаха да
усетят преживяването, което сцената на
“Каварна рок” носи. Очакваме десетото
лято на здрав рок да ни зарадва с две
нови открития”, коментират организато-
рите от “Bulgarian live music”.

Михаела Филева с
акустичен концерт

МУЗИКАНТИ СА
НА КРАЧКА ОТ
СБЪДВАНЕТО НА
ГОЛЯМАТА СИ МЕЧТА

златен хайвер, поднесени по специа-
лен начин в приятната компания на
чаша искрящо шампанско. Гостите ще
научат интересни подробности за раз-
личните видове хайвер, как се серви-
рат, с какви питиета си подхождат най-

добре и защо хайверът има славата на
един от най-силните афродизиаци. “При
такъв продукт с висока стойност, какъвто
е “Premium Caviar”, ролята ми като ку-
линар се свежда до това да установя
високото качество, да намеря адекват-
ни продукти и комбинации, които да
подкрепят и подсилят играта на глав-
ния актьор - уникалния, афродизиращ и
тонизиращ хайвер”, споделя шеф Га-
лайтнер.

А за да бъде преживяването истин-
ски блестящо, партньорите от Altinbas
са подготвили елегантни подаръци за
всички, които опитат от специалните
изкушения. Във всеки от 14-те дни един
от тях ще се окаже истински диамант.

Базираната в Лондон фирма “Goldgenie” продава мъжки състеза-
телен велосипед, покрит с 24 карата злато, което го прави един от
най-луксозните в света. Украсен с диаманти, велосипедът е покрит
с пласт от 24-каратово злато от кормилото до спиците, включително
и веригата. Златото е в контраст с черната велурена седалка “Сан
Марко” и състезателните гуми SR4. Има планове да се пуснат пове-
че модели, включително и с опция за кожени седалки и дръжки.
Цените започват от 250 000 лири (около 391 000 долара).

24-каратов велосипед за $391 000

Хотел с персонал изцяло от
роботи ще отвори врати това лято в
Нагасаки, Япония. Двуетажният
Henn na Hotel трябва да отвори
врати на 17 юли под лозунга “анга-
жимент към еволюция”. Хотелът ще
се различава с авангардни техноло-
гии, а самото му име е игра на
думи - “хен” на японски означава
“промяна”. Роботите ще посрещат
гостите, ще паркират колите им, ще
почистват стаите и ще отговарят за
рецепцията. Според собствениците
на хотела това ще намали разходи-
те. Стаите разполагат със система
за разпознаване на лица, така че
гостите няма да използват ключ.
Единичната стая ще бъде на цена от
7000 йени (52 евро), а двойната 9000
йени (70 евро) на вечер. Първата
сграда в комплекса ще отвори през
юли със 72 стаи, а догодина ще
бъде открита втората част.

Роботи ще
обслужват гостите
на хотел в Япония

МММММ
алко след Коледа “Odd Crew” започна най-
смелия си проект за 16-годишната си съвмест-
на работа - crowdfunding кампания в платфор-
мата Indiegogo. С нея музикантите целят да
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кратки

Контроли

Левски - Милсами (Молд) 0:0;
Лудогорец - Риека 2:1; Евроколеж
- Литекс 1:1

ПО ЕВРОСПОРТ 2
19.45 Обзор на полусе-

зона в Бундеслигата
20.45 Преди кръга в

Бундеслигата
21.15 Волфсбург - Байерн М

ПО РИНГ
19.00 22.00 Преди кръга

в Серия А
ПО НОВА СПОРТ

21.45 Борнемут - Уотфорд
ПО Ф+

21.45 Райо Валекано -
Депортиво Ла Коруня

Европейската футболна асоциация (УЕФА)
няма да спонсорира първенството по футбол
на полуостров Крим, съобщи за ТАСС замест-
ник-председателят на Кримската федерация по
футбол Александър Малиньовски. По неговите
думи с новото първенство ще се занимава Ми-
нистерството на спорта на Русия.

 “УЕФА няма да има никакви финансови
отношения спрямо шампионата на Крим.
Съюзът ще ни помага единствено за развити-
ето на детско-юношеския футбол. С професио-
налната лига на Крим ще се занимава Фут-
болната федерация на Република Крим и Ми-
нистерството на спорта на Русия, каза още Ма-
линьовски. Той добави, че Футболната феде-
рация на Крим до момента няма никакви кон-
такти с УЕФА. “От тази организация никой с
нас не е комуникирал, никой не е идвал при
нас. Неотдавна на заседание на Изпълкома на
УЕФА трябва да е било обсъждано финанси-
рането на детско-юношеския футбол в Крим.
Но до нас никаква информация не е достигна-
ла. Първенството в нашата Професионална
лига ще стартира в края на март или в нача-
лото на април. Ще участват 8 отбора: ТСК
Симферопол, СКЧФ Севастопол, Жемчужина
Ялта и още 1 клуб от Севастопол. Останалите
4 отбора ще бъдат определени по-късно, след
като разгледаме всички заявки. Крайният срок
за изпращане на документите е 15 февруари.
Тогава ще решаваме и по каква система да се
провежда първенството: дали пролет-есен или
есен-пролет, допълни Малиньовски. В края на
юли 2014 година СКЧФ, ТСК и Жемчужина
бяха допуснати до участие в първенството на
Втора руска лига, но след това УЕФА заплаши
Русия със санкции, тъй като според нея Крим
е украинска окупирана територия.

Българин стана
селекционер на
Малдивите

Велизар Попов пое националния
отбор на Малдивите. Българинът е
добре познат в екзотичната стра-
на, след като през 2013 година бе
начело на местния Ню Рейдиънт.
Наставникът записа серия от успе-
хи с този тим, като го изведе и до
требъл. Попов има опит и в първен-
ството на Тайланд, преди това
работи и в Оман, а в България бе
наставник на Черно море.

Петев повика
и Лъчо Балтанов

Новият селекционер на България
Ивайло Петев продължава да прави
промени в списъка с футболисти за
контролата с Румъния. Мачът е пла-
ниран за 7 февруари в Анталия, но
тъй като датата не е сред офици-
ално обявените за международни
срещи от ФИФА и УЕФА, доста от
клубните отбори спряха играчите
си и Петев беше неприятно изнена-
дан. Най-новото име сред повикани-
те е полузащитникът на Ботев Пд
Лъчезар Балтанов.

Белгийци искат
нападател на Ботев

Локерен има интерес към напа-
дателя на Ботев Пд Александър
Колев. Младокът в момента се
възстановява от контузия, а тре-
ньорът на белгийския тим Петер
Маес обяви, че след като се излеку-
ва, ще се опитат да вземат играча
на “канарчетата”. “Когато започне
да играе, ще говорим повече по
темата, но определено е играч с
потенциал”, коментира Маес.

Локо Пд се отказа
от защитник

Локо Пд се отказа от дошлия на
проби защитник Александър Гора-
нов. Решението беше взето след
контролата със Созопол (1:1). 27-
годишният бранител, който е юно-
ша на ЦСКА, не е успял да убеди с
качествата си.

Славия изгони малиец

Славия освободи малиеца Ласа-
на Фане. Полузащитникът бе на
проби, но е разочаровал треньора
Иван Колев. Той носи и основна вина
за загубата от Кизилджар (Каз) с
1:2 в първата контрола от лагера
в Турция. Вторият играч на проби
Франк Мбарга (Фр) се представя
по-добре и ще продължи тестове-
те. Планираната за утре приятел-
ска среща с руския Тосно пропадна,
като “белите” ще играят същия
ден срещу казахстанци.

Берое пробва молдовец и угандиец

ППППП
робен период в Берое на лагера
в Алания започнаха нападателят
Сергей Алексеев и дясното крило
Савио Нсереко. Двамата участва-

Нападателят Сергей Алексеев и дясното крило Савио Нсереко

ха още снощи в контролата на заралии
срещу казахстанския Каспий Актау, както
и десните бекове Валдемар Боровский
(Литва) и Алексис Вияр (Испания).

Сергей Алексеев е роден на 31 май
1986 година в Тираспол. Висок е 191 см.
Играе на поста централен нападател.
Юноша е на Шериф (Тираспол), където
започва и футболната си кариера, подпи-
свайки първия си професионален дого-
вор. От 2002 до 2009 г. има за Шериф 66
мача и 22 гола. През сезон 2005/2006 и
2008/2009 е преотстъпен във ФК Тирас-
пол и записва 48 мача и 13 гола, а през
2009 г. като преотстъпен е играл 8 мача
за Искра-Стал“ (Ръбница, Молд). На 25
юни 2009 г. преминава в швейцарския
Аарау с тригодишен договор, но е осво-
боден още през зимата след 6 срещи без
гол. Играел е още за Закарпатия (Ужго-
род, Укр), Капошвар Ракоци (Унг), Мака-
би Нетаня (Изр), Енисей (Красноярск, Рус)
и молдовските Верис Кишинев и Зимбру
Кишинев. Има 23 мача и 5 гола за наци-
оналния тим на Молдова.

Савио Нсереко е роден на 27 юли 1989
г. в Кампала, Уганда. Играе еднакво доб-
ре по двете крила и на върха на атаката,
но най-често се подвизава по десния
фланг. Заедно със семейството си емигри-

ра в ранните си детски години в Германия
и има германско гражданство. Юноша е
на Мюнхен 1860, а още на 16-годишна
възраст, през 2005 г. е привлечен от Бре-
ша, за който има 23 мача. На 25 януари
2009 г. е продаден на Уест Хем за 8,5 млн.
евро и записва 10 мача, преди да бъде
разменен за Маниел да Коста с Фиорен-

тина, но там не успява да се наложи и е
пращан под наем в Болоня, Мюнхен 1860,
Черноморец Бургас, Юве Стабиа (Ит),
Васлуй (Рум), и Унтерхахинг (Гер). Като
свободен агент подписва с Виктория Кьолн
и после с казахстанския Атирау. Играл е
за националните отбори на Германия до
16, до 19 и до 20 години.
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Пети футболист
напусна Левски

П

Македонци с ултиматум за Домовчийски,
вратарят Любенов няма да играе в Локо ГО

ети футболист на-
пусна Левски. От
“Герена” обявиха,
че договорът на
Пламен Димов е

разтрогнат по взаимно съгла-
сие. Бургазлията изигра
общо 30 срещи за Левски от
зимата на 2013 г., в които се
разписа 1 път - срещу Неф-
тохимик в мач от “А” група
през есента на 2014 г. Този
сезон той участва в 9 двубоя
- 7 в първенството и 2 за
Купата на България. Този
месец синът на бившия тре-
ньор на Локо Сф Диян Пет-

ков игра в 3 контроли на
столичани срещу Вихрен
Сандански, Ворскла Полта-
ва и Карабах. Той действа
предимно като централен
защитник, но след като
трансферът на тунизиеца
Аймен Белаид в Болтън се
провали, стана ясно, че и
тази пролет Димов ще е пре-
димно резерва и е предпо-
чел да напусне. Преди него
от “Герена” си тръгнаха Пла-
мен Крумов, Антон Огнянов,
Мирослав Иванов и Кристи-
ян Наумовски.

В същото време от Лев-

ски са дали срок до довече-
ра на Вардар Скопие да
финализират трансфера на
Валери Домовчийски. 2-те
страни вече са се договори-
ли, но македонците увъртат.
Ако остане на “Герена”, цен-
тралният нападател ще бъде
резерва през пролетта, за-
щото шефовете на “сините”
очакват положителен развой
на трансфера на гамбиеца
Осман Джалоу. Футболистът,
играл за датския Брьондби и
турския Ризеспор, бе одоб-
рен от Стойчо Стоев след
участието му в контролата с

молдовския Милсами (0:0).
Вратарят Александър

Любенов все пак няма да
играе за втородивизионния
Локо ГО през пролетта. Ка-
питанът на юношеските на-
ционали до 19 г. е останал
разочарован от условията,
които са му предложили от
2-ия в “Б” група, и е решил
да се върне в Левски. Първо-
начално той трябваше да
играе в Горна Оряховица до
лятото. Любенов ще се при-
съедини към “сините” за вто-
рия лагер в Анталия, който
стартира в неделя.

КРИМ СЕ ГОТВИ ЗА
ПЪРВИ ШАМПИОНАТ

С
Със затварянето на

зимния трансферен
прозорец интересът
около Димитър Берба-
тов нараства. Нападате-
лят на Монако е сред
вариантите за премина-
ване в Евертън, твърди
вестник “Дейли Мейл”.
“Карамелите” търсят
заместник на камеруне-
ца Самуел Ето’о, който
замина в Сампдория.

Ливърпулският тим е
5-и от Висшата лига,
който проявява интерес
към българина. Преди

ПРАЩАТ БЕРБАТОВ И В ЕВЕРТЪН

това се говореше, че
Хъл Сити, Куинс Парк
Рейнджърс, Кристъл
Палас и бившият му
клуб Тотнъм желаят на-
шенеца в състава си.

Английският вест-
ник разтръби вчера,
че от Монако са гото-
ви да се разделят с
основния си голмай-
стор за 1 млн. паунда.
Договорът на Берба-
тов, който днес на-
вършва 34 години, с
“монегаските” изтича в
края на сезона и засе-

га не се знае дали ще
бъде продължен. Това
е и основният довод на
медиите в Англия да
спекулират, че голмай-
сторът на Висшата
лига за Сезон 2010/
2011 ще предпочете
да напусне Кралство-
то. Наскоро обаче ме-
ниджърът на Бербатов
Емил Данчев оповести,
че благоевградчанинът
ще остане в настоящия
си тим до лятото.
Трансферният пазар
затваря в неделя.

Снимка SPORTAL.BG

Испанският национал Жорда Алба и ляв бек на Барселона лежи на
тревата, след като неволно беше ударен с флага и повален от

страничния съдия в реванша с Атлетико М от 1/4-финалите за Купата
на Краля. Главният рефер изгони още до почивката 2-ма от

“дюшекчиите” и развали мача, спечелен от Барса с 3:2 на “Висенте
Калдерон”, която победи с 1:0 и в първия мач на “Камп Ноу”
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Македонци
с ултиматум
за Валери
Домовчийски

ПО БНТ 1
ФИГУРНО

ПЪРЗАЛЯНЕ
22.00 Европейско

първенство
ПО БНТ 2

И БНТ СВЯТ
ВОЛЕЙБОЛ

17.30 Нефтохимик -
Пирин Разлог

ПО ЕВРОСПОРТ
ТЕНИС

8.45, 10.30 Аустрелиън Оупън,
полуфинали (мъже)
Зимна Универсиада

14.15, 15.00
СКИ СКОКОВЕ

16.45 СК във Вилинген
(квалификации)

резултати

гледайте

Президентът на БФБокс Красимир
Инински призна, че основната цел на
ръководената от него федерация с до-
макинствата на новите професионални
серии на АИБА в кат. до 81 кг е Спас
Генов да вземе олимпийска квота за Рио
де Жанейро 2016 г. “Четирите галаве-
чери на професионалния бокс са голя-
мо вложение, от което не търсим
възвръщаемост веднага. Тя ще дойде с
повишаване на интереса към бокса като
спорт. Основната цел на всички е Спас
да се класира за Рио”, заяви Инински
на пресконференция вчера. Гости на нея
бяха Патрик де Каро, мениджър на
АИБА Про боксинг, Хелмут Ранце, су-
первайзър на състезанието, и Михаил
Таков, главен треньор на националните
отбори на България.

Европейският вицешампион от Плов-
див 2006 Генов ще боксира срещу ир-
ландеца Джоузеф Уард в спор за трето-
то място в първия сезон на новия проект.
Съперникът му е европейски шампион
от Анкара 2011 и двукратен световен
шампион за юноши (Ереван 2009 и Баку
2010). Срещата им е трета в програмата
на последната галавечер, която ще се
проведе довечера от 19 ч. в столичната
зала „Универсиада”.

Веднага след тях на ринга ще изля-
зат Ехсан Рузбахани (Иран) и Жозеф
Кенеди Сейн Пиер (Мавриций), които в
8-рундов мач ще определят първия шам-
пион в кат. до 81 кг. Той ще получи спе-
циално изработен пояс, както и правото
да боксира за първата олимпийска кво-
та за Рио.

Шампионът няма да участва във вто-
рия цикъл, който ще започне през март,

ПОЛУФИНАЛИ
жени: Мария Шарапова (Рус, №2)

- Екатерина Макарова (Рус, №, 10)
6:3, 6:2; Серена Уилямс (САЩ, №1)
- Медисън Кийс (САЩ) 7:6 (5), 6:2

мъже: Томас Бердих (Чех, №7) -
Анди Мъри (Вбр, №6) 7:6 (8), 0:6, 3:6,
5:7; днес Новак Джокович (Сърб,
№1) - Стан Вавринка (Швейц, №4)

Чепаринов и Ети
бият в Гибралтар,
Топалов с реми

Защитаващият титлата си
Иван Чепаринов постигна 2-ра
победа в 13-ото издание на шах-
матния Фестивал в Гибралтар.
Българинът победи и във II кръг,
като този път на 55-ия ход се
предаде Аксел Смит (Шв). Весе-
лин Топалов, който е поставен
под №1 с ЕЛО 2800, завърши реми
с индиеца Дас Дебашис на 46-ия
ход. Антоанета Стефанова пък
победи с черните Адейинка Аде-
воле (Ниг). Ети и Чепаринов са с
пълен актив от по 2,0 т., а То-
палов е с 1,5 т. В III кръг Топалов
ще играе с белите с Андрес
Варгас (Вен), Чепаринов среща
Лалил Бабу (Инд), а Стефанова
ще играе с Ромен Едуар (Фр).

ТЕНИС
“АУСТРЕЛИЪН ОУПЪН”

Генов се надява
на квота за Рио
Вицешампионът
на Европа ще се бие
за 3-ото място с
европървенец и
двукратен световен
шампион за юноши

Президентът на БФБокс Красимир Инински, боксьорите Спас Генов и Сейн Пиер и
супервайзерът на състезанието Хелмут Ранце показаха шампионския пояс, който

ще си оспорват довечера в заключителната гала в зала “Универсиада”

Снимка БФБОКС

а ще чака излъчването на победител от
него. В директен мач между двамата ще
бъде определен и участникът в Рио.
Загубилият ще има право да боксира в
допълнителния квалификационен турнир
за професионалисти, на който отново
София ще е домакин. Досега Генов има
2 победи във веригата - срещу Джемал
Бошняк (Босна и Херцеговина) и над
Ойбек Мамазулунов (Узбекистан).

“Поздравявам Красимир Инински за
организацията на тези мачове и за шан-
са да се изявя. На мен лично не ми е
ясна схемата за определяне на претен-
дентите. Готов съм обаче за мача си с
Уард и ще изляза на ринга за победа”,
каза Генов, който пропусна първия тур-
нир през октомври заради контузия. Така

той и съперникът му довечера са с по 2
победи и 1 загуба. Успехът днес осигуря-
ва място в топ 4 на ранглистата за вто-
рия цикъл на надпреварата.

Билетите за последната Нощ на про-
фесионалния бокс са по 10 лв. за места-
та по трибуните и по 50 лв. за VIP пози-
циите около ринга.

ПРОГРАМАТА:
Ойбек Мамазулунов (Узб) – Серж

Мишел (Гер); Матийо Бодерлик (Фр) –
Никита Иванов (Рус, еврошампион от
Минск 2013); Спас Генов (Бълг) – Джо-
узеф Уард (Ирл); Ехсан Рузбахани (Иран,
1/4-финалист от Олимпиадата в Лондон
2012) – Жозеф Кенеди Сейн Пиер (Ма-
вриций, вицешампион на Игрите на Бри-
танската общност за 2011 г.).

Владимир НИКОЛОВ

Алберт Попов спе-
чели втори сребърен
медал за България на
продължаващия в Лих-
тенщайн Европейски
олимпийски младежки
фестивал. 17-годишни-
ят софиянец се нареди
втори в слалома, изпре-
варен единствено от
австриеца Рафаел Ха-
азер. Българинът бе
трети след първия
манш, но с добро вто-
ро спускане стигна до
среброто с общо вре-
ме 1.29.51 ч., на 1.46
сек от шампиона. Тре-
ти на подиума се качи
Адриан Майзен (Гер) с

Второ сребро за Алберт Попов
1.29.75 мин.

Отлично се пред-
стави и друг наш алпи-
ец - Йоан Тодоров е
шести с общо време
1.30.30 мин. Той също
подобри класирането
си във втория манш,
след като в първия бе
10-и. Третият ни пред-
ставител Радослав Ду-
рев бе 42-ри след
първото спускане, но
във второто не за-
върши. Вторият манш
се състоя при много не-
благоприятни атмо-
сферни условия, силен
вятър и снеговалеж,
които забавиха старта

с четвърт час.
Попов спечели и

другото българско от-
личие на Фестивала,
след като в понедел-
ник се нареди втори в
гигантския слалом. Той
е на 17 години и е смя-
тан за един от най-та-
лантливите ни млади
алпийци. В кариерата
си има един старт за
Световната купа – в
първото състезание за
тази зима и на гигант-
ския слалом в Зьолден,
Австрия, където се на-
реди 57-и, на 6,70 сек.
след победителя Мар-
сел Хиршер (Ав).

Снимка БГНЕС

Владимир Илиев заслужи бронз
на 20 км на европейското по биат-
лон в Отепаа, Естония. Българинът
пресече финала за 54:55:4 мин. По
регламент за всеки пропуск се
прибавя по минута към времето.
Илиев пропусна 4 мишени заради
силния вятър. В подножието на
отличията остана Красимир Анев,
който също с 4 пропуска се нареди
4-ти на 2:17:3 мин. от шампиона
Алексей Волков (Рус) с време
53:23:2 мин. Среброто грабна Сер-
хий Семьонов (укр) на 1:05:6 мин.
В дисциплината имаше още 2-ма
българи. Димитър Герджиков е 48-
и със 7 пропуска, а Димитър Пар-

Двукратният еврошампион Хавиер Фернандес
(Исп) води след кратката програма при
мъжете на европейското първенство по

фигурно пързаляне в Стокхолм

Бронз за Илиев от Евро 2015
талов остана 62-ри с 5 грешки.

При жените Емилия Йорданова
се класира 15-а на 15 км. Тя напра-
ви 6 грешки на рубежа и остана на
2:57:6 мин. след шампионката Луми-
нита Пискоран (Рум). Победителка-
та също сбърка при 5 изстрела, но
финишира за 51:15:7 мин. Среброто
извоюва Кристина Райдер (Ав) с 3
грешки и изоставане от 20,6 сек., а
бронза взе Екатерина Юрлова (Рус)
със 7 пропуска и пасив от 47,5 сек.
Десислава Стоянова е 34-та с 8
пропуска, Стефани Попова - 45-а със
7 грешки, а Дафинка Коева е 49-а с
10 пропуснати мишени. 66 биатло-
нистки завършиха надпреварата.

кратки

Георги АРГИРОВ

Самбистът Борис Борисов бе избран
за най-добър спортист на СК ЦСКА за
миналата година. Той заслужи приза,
след като стана световен шампион по
спортно самбо от Нарита, Япония, в кат.
до 62 кг. Златото е първо за България
от 2006 г. При жените №1 е самбистката
Мария Оряшкова (80), която заслужи
сребро в японския град. За Треньор на
годината бе избран Михаил Таков, гла-
вен треньор на всички национални от-
бори по бокс. За най-добър клуб бяха
наградени червените състезатели по
хокей на лед. Отбор на годината пък е
ПФК ЦСКА, който зимува на върха в “А”
група. За най-проспериращ млад отбор
бе определен ДЮШ на футболния
ЦСКА - възрастова група А с треньор
Антон Димитров. Награда за достойно
представяне отнесе съставът по водна
топка за мъже. 4-ма души спечелиха
наградата за млад талант. Това са Кри-
стиян Николов и Венсан Киркоров (бокс),
Елиф Мехмед (шахмат) и Божидар Чу-
канов (футбол). Мис ЦСКА пък е Кристи-
на Петричка, която е талисман на наци-
оналния ни отбор по волейбол.

Самбист
е Спортист
№1 на ЦСКА


