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ЕК подкрепи
отпадането
на визите за
турски граждани
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Обществени поръчки за над 224 млн.
лева са проведени в пълно нарушение
на правилата. Това става ясно от отче-
та на Държавната финансова инспек-
ция. Проверка за 2015 г. е установила
310 случая на обществени поръчки,

ИНТЕРВЮ ОФИЦИАЛНО

които не са проведени според законо-
вите изисквания за избор на изпълни-
тел при наличие на всички основания.
Миналата година са проверени общо
повече от 1700 обществени поръчки за
над 1,6 млрд. лв., като повече от 40%

Емил Праматаров
за смисъла
да работиш
в и за България
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Поръчки за 224 млн. лв.
раздавани незаконно
Нелоялна конкуренция и предоговаряне под масата са най-честите нарушения

ПРЕДКОНГРЕСНО

2

БСП иска
прегласуване
на поскъпването
на билета

Поетичен
рецитал
в Деня
на победата

са с нарушения, обикновено свързани
с прозрачността на процедурата и не-
лоялната конкуренция. Промяна на
цени и срокове по договора след сключ-
ването му, без законови основания, е
друго нарушение. На фона на масовите

Арендодатели
към БСП:
Защитете ни от
агроолигарсите!
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10-11

злоупотреби от българската служба за
борба с измамите с евросредства
АФКОС заявиха, че за програмния пе-
риод от 7 години са установили само 3
измами. Службата не уточнява какви
са те.

За парада за Деня на храбростта на 6 май, когато ще бъде демонстрирана бойната
сила на Българската армия, тренираха в небето над София самолети и вертолети

ПИСМО ДО ЕДИН ДЕЛЕГАТ
Аз не съм делегат, но ти

си, другарю! И от теб, имен-
но от теб, зависи бъдещето
на нашата партия.

Какво ще бъде то? Дали
ще продължим да се само-
унищожаваме, правейки
компромис след компромис
в името на съмнителни по-
литики, амбиции за власт и
корпоративни интереси?
Или ще изберем пътя на
възраждането и завръща-
нето към онази светла идея
за социализъм?

В последно време в на-

шата партия се случиха ху-
бави неща. Левият завой,
толкова жадуван и чакан от
мнозинството редови соци-
алисти, е факт. Макар и бав-
но, партията поема курс
вляво, където е нейното
място.

От теб, другарю, зависи
този път да продължи.

Но сега изведнъж всич-
ки започнаха да говорят за
лявото. А ти си спомни кой
какви думи изричаше и най-
важното, какво вършеше
доскоро. Така че преценя-

вай добре кому да вярваш
и кой утре би използвал
твоето доверие в името на
лични амбиции. Защото е
важно този флирт с дясно-
то, който продължи години
и отблъсна десетки социа-
листи от партията, да при-
ключи. Важно е да се
отблъснем от социалдемо-
кратическата платформа,
която ни бе натрапена, и да
се върнем към социалис-
тическите си корени.

Боян
БОЙЧЕВ

НЯКОЛКО
ДУМИ
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Стр. 2

СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ В ПОНЕДЕЛНИК, 9 МАЙ

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА
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Заради пореден ремонт на ескалатор в метростанция “Сердика” от няколко дни
е затворен един от тунелите за достъп до станцията от втория метродиаметър

рупата на БСП в Столичния
общински съвет ще внесе
доклад за отмяна на реше-
нието за поскъпване на би-
лета за градския транспорт

от 1 юни. Ще поискаме повторно гла-
суване след оставките на зам.-кмета
по транспорта и на ръководството на
“Центъра за градска мобилност”, да
видим дали част от общинските съвет-
ници не са преосмислили решението
си най-вече под натиска на граждани-
те, заяви Калоян Паргов, председател
на групата на червените. Той припом-
ни, че от БСП събраха хиляди подписи
срещу увеличението на цената на би-
лета. Паргов заяви, че очаква да има

бщинските съветници на БСП в Кру-
мовград протестираха в декларация
срещу уволнението на директори в
Кърджалийско. Тя е адресирана до
народния представител Цвета Кара-
янчева и местното ръководство на
ГЕРБ в Крумовград.

Според социалистите е необосно-
вано дисциплинарното уволнение на
директора на основното училище в
село Луличка, на когото за месец и

БСП иска прегласуване на
поскъпването на билета

Областният управител отказа да върне решението
на Столичния общински съветГ
много внесени жалби в Администра-
тивния съд срещу решението от 14
април. Това остава единствената зако-
нова възможност за оспорване на ре-
шението, заяви вчера общинската
съветничка от БСП Милка Христова.

Във вторник стана ясно, че област-
ният управител на София Веселин Пе-
нев отказва да спре решението на
СОС и не се е съобразил с искането
за отмяна на поскъпването. Според
него нямало достатъчно аргументи за
това. Искането не е формирано на кон-

кретни правни анализи, които са
въпрос на тълкуване, заяви Пенев.

Не съм съгласна с неговата аргу-
ментация, че не е имало място за евен-
туално завръщане на решението по
законосъобразност, заяви Милка Хри-
стова. Подкрепа за обжалването изра-
зи и общинският съветник от коалиция
“Сердика” Тодор Цанев. Бихме подкре-
пили всяко легитимно средство и дей-
ствие, което би довело до преразглеж-
дане на тарифната политика, коменти-
ра Цанев.

ДУМА припомня, че цената на би-
лета бе увеличена с гласовете на
ГЕРБ, на Прошко Прошков от ДБГ и на
съветници от СДС, на 14 април. Управ-
ляващите обосноваха поскъпването с
нуждата от 15 млн. лева за транспор-
та, като наблегнаха на факта, че цени-
те на абонаментните карти няма да се
увеличат. Още тогава от БСП заявиха,
че ще сезират областния управител и
ще настояват за отмяна на решението.
Социалистите събраха и над 4500 под-
писа срещу увеличението на цените.

Социалисти срещу политически уволнения в Кърджалийско

Архитект Николай Пърпов об-
жалва избора на Здравко Здрав-
ков за главен архитект на София.
Той бе кандидат за поста и е по-
дал жалбата си в последния възмо-
жен ден - 28 април. В 14-дневен
срок трябва да получи отговор.

Според арх. Пърпов на практи-

С националното
външно оценяване по
математика на 10 май
започва поредицата от
традиционни изпити за
учениците от IV клас,
които ежегодно се про-
веждат през този месец.
Останалите дати за на-
ционалните външни оце-
нявания за четвърто-
класниците са: 12 май по

ка не е имало никаква защита на
концепцията за развитие на града
от 13-те архитекти. “Поставиха ни
оценки, които никой не знае защо
са такива, ако искаха да си назна-
чат човек, който да е близък до
някакви партийни интереси, про-
сто трябваше да променят прави-

лата, а не да говорят за публич-
ност”, коментира арх. Пърпов. Той
заяви, че е съгласен с колегите си
от Камарата на архитектите, които
настояват за налагане на конкурс-
ното начало при избора на проек-
танти за обекти с национално зна-
чение.

Кандидат за главен архитект на София обжалва избора

български език и лите-
ратура, на 13 май - “Чо-
векът и природата”, и на
16 май - “Човекът и об-
ществото”.

Изпитването за всеки
от учебните предмети е
писмено, провежда се
едновременно за учени-
ците от всички паралел-
ки от IV клас в училище-
то, в което се обучават

децата. Започва в 10
часа и продължава един
учебен час. Учениците
със специални образова-
телни потребности могат
да пишат два учебни
часа.

Тестовете по мате-
матика, по “Човекът и
обществото” и по “Чо-
векът и природата”
съдържат 16 задачи от

затворен тип с три
възможни отговора, от
които само един е ве-
рен, и 3 задачи от отво-
рен тип. По български
език и литература
тестът включва диктов-
ка, текст за четене с
разбиране и 11 задачи
към него. Максималният
резултат за всеки от
тестовете е 20 точки.

НА 10 МАЙ ЗАПОЧВА ВЪНШНОТО
ОЦЕНЯВАНЕ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ
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ПИСМО ДО ЕДИН ДЕЛЕГАТПИСМО ДО ЕДИН ДЕЛЕГАТПИСМО ДО ЕДИН ДЕЛЕГАТПИСМО ДО ЕДИН ДЕЛЕГАТПИСМО ДО ЕДИН ДЕЛЕГАТ
Напуснаха ни много другари, разочаровани, оби-

дени. “Това не е нашата партия”- казват те.
Нови така и не ни припознаха като алтернатива.

“С нищо не сте по-различни” - казват те.
Затова е крайно време да престанем да бъдем

част от статуквото на това грубо, алчно и безчовеч-
но общество, в което всичко се подчинява на един
господар - парите. Трябва да сме съпротива. И не-
доволните да ни повярват.

Това минава през проблема за нашата идентич-
ност. Не можем да бъдем партия на всички. Но със
сигурност трябва да сме партия на хората на наем-
ния труд. На обикновените хора преди всичко.

Внимавай и с тези, които сляпо се заиграват с
Европа и НАТО, забравяйки славянския ни произ-
ход и традиционните духовни връзки с Русия. Тук
също разочаровахме много наши членове и симпа-
тизанти.

Връщане към корените, другарю! Трябва да
бъдем лява партия с ясна идеология, определяща
политиката й. Да бъдем честни към хората.

Знам, че определени кръгове не искат това. Те
имат свои си лични интереси.

Но аз вярвам в теб, другарю. Защото вярвам в
лявата идея и в бъдещето на социализма. Както,
надявам се, и ти.

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

ОООООО
половина са направени 12 проверки.
Според тях уволнението на директо-
ра на ОУ “Христо Ботев” Ангел Алек-
сандров е политическо. Социалисти-
те припомнят, че за няколко месеца
директорите на шест основни учили-
ща в общината са сменени. На тяхно
място са назначени активисти на уп-
равляващата партия.

“На обществото в общината за
пореден път бе показано, че не е

важно колко добър професионалист
си и какви са оценките за теб. Важно
е да бъдеш верен на ПП “ГЕРБ” и
управляващите, без значение на ка-
чества, образователен ценз и опита,
който имаш като професионалист”,
пише в декларацията. Според социа-
листите от регионалния инспекторат
към МОН са уволнили директора, тъй
като той е зам.-председател на ОбС
на БСП и кандидат за общински

съветник в листата на социалистиче-
ската партия на последните местни
избори.

“Ние приемаме това уволнение
като израз на политическа репресия”,
се казва в декларацията и се призо-
вава да се спре политизирането на
българското образование и да се
върне професионализмът. Деклараци-
ята е подкрепена и от областното
ръководство на БСП в Кърджали.

Тодор Абазов е известен журналист и юрист,
преподавател по журналистика в Софийския

университет. Уважаван деец на БСП.
Поклон пред делото и паметта му!

ДУМА

На 2 май т.г. почина
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С тържествени чествания

във Велико Търново членове и
симпатизанти на лявата идея
почетоха 125 години от първа-
та социалистическа сбирка. Го-
дишнината бе отбелязана в
някогашното лозе на Никола
Габровски. Бяха поднесен вен-
ци и цветя, а под звуците на
“Една българска роза” в небето
полетяха 125 бели, зелени и
червени балони. По същото
време във Видин отбелязаха 95
г. от рождението на Боян Чонос
- студент по право от Софий-
ския университет, който е обе-

В 10 часа на 7 май в зала 1 на НДК в София започва
49 конгрес на БСП, който ще заседава два дни. “България днес
и задачите на БСП” е озаглавен политическият доклад на пред-
седателя на партията Михаил Миков. Той ще даде отчет за дей-
ността на Националния съвет и за свършеното от социалистите
в Народното събрание и в Европейския парламент. Миков ще
представи и Политическата платформа на БСП, озаглавена “За
България - суверенна, солидарна, справедлива!”.

Отчетът за дейността на Общопартийната контролна комисия
ще бъде представен от Любка Игнатова. Дора Янкова е автор на
етапния доклад “Национално съгласие - за социална държава!
България и БСП - състояние и перспективи за развитие”. Поли-
тическата декларация “Съвременници на бъдещето - 125 години
Българска социалистическа партия”, която предстои форумът да
приеме, ще бъде докладвана от Янаки Стоилов.

778 делегати на конгреса са избрани до 27 април, показа
справка в официалния сайт на БСП.

Според предварителния дневен ред предстои изборът на
национални ръководни органи - председател, Национален съвет
и Общопартийна контролна комисия, да се проведе в първия ден
на форума. Както е известно, номинираните кандидати за ръко-
водния партиен пост са 32.

БСП чества тържествено
125 г. от създаването си

49 конгрес на БСП започва
в събота от 10 часа

125 балона в бяло, зелено и червено полетяха в небето

Трябва да сме силни и единни,
за да постигаме нови
победи, категоричен бе във
Велико Търново Михаил Миков

те му днес няма нищо ново в
отношението между капитал и
работници, то дори е усилено и
обострено от ултралибералния
експеримент в България.

“Може би не си даваме смет-
ка какво е струвало на Благоев,
Габровски и техните следовни-
ци да постигнат 8-часов рабо-
тен ден, 6-дневна работна сед-
мица, право на отпуск, нормал-
ни условия на труд в капитали-
стическа България. Преди 25 г.
това беше на масата и всички
го приемаха за даденост. Днес
ние от БСП с нашите другари

дена партията, която според ос-
нователите й трябва да бъде
единна, национална, можеща
да изразява интересите на ця-
лата страна, и всички органи-
зации трябва да се подчиняват
на нейния устав и да изпълня-
ват програмата й.

Председателят на БСП във
Велико Търново Валентин Лам-
бев смята, че сме съвременни-
ци на същата действителност,
както по времето на Никола
Габровски и Димитър Благоев -
социална несправедливост,
липса на усещане за възмез-
дие, липса на перспектива за

всички българи, богата малка
прослойка и мизерстваща ог-
ромна част от българския на-
род. Призванието и мисията на
нашата партия са да се бори за
равнопоставеност, за достъп до
образование на всички наши
деца, за по-добър живот за
всички ни, уточни той. Ламбев
добави, че в навечерието на
конгреса на БСП отговорността
е огромна, защото България
има нужда от силна социалис-
тическа партия, за да може в
страната ни да има бъдеще за
нас и нашите деца.

Поздравления имаше от пре-

зидента на Партията на евро-
пейските социалисти Сергей
Станишев, а за конгреса на БСП
се очаква да пристигне Гене-
ралният секретар на Социалис-
тическия интернационал Луис
Аяла. На събитието присъстваха
зам.-председателят на ПГ на
БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Корне-
лия Нинова, народните предста-
вители Мариана Бояджиева и
Валери Жаблянов, Стефан Сте-
фанов - член на ИБ на НС на
БСП, кметове на общини от Ве-
ликотърновска област, излъче-
ни и подкрепени от БСП, общин-
ски съветници от левицата.

сен, защото бил социалист и
антифашист. “Такива в България
са хиляди и такива хора са пре-
несли искрата, тръгнала оттук,
и огъня от Бузлуджа в цялата
страна. Трябва да сме силни и
единни, за да постигаме нови
победи”, заяви председателят
на НС на БСП Михаил Миков.
Той припомни, че първата со-
циалистическа сбирка се е слу-
чила по времето на Стефан
Стамболов, когато капиталът е
създавал убийствени неравен-
ства, експлоатацията на работ-
ниците в България е “изсмуква-
ла потта и живота им”. По думи-

социалдемократи, комунисти,
зелени сме длъжни да поведем
отново хората към запазване на
онова, което смятаха, че е по-
лучено даром, за връщане на
отнетите права през последни-
те 25 г., за доказване, че Бълга-
рия може отново да е център
на лявата и социалистическа
идея в Европа и в света, както
са го правили Благоев, Габров-
ски и хилядите, милионите сле-
довници на лявата идея за тези
125 г.”, заключи Миков. Той под-
черта, че от лозето на Габров-
ски се поставя началото, за да
може по-късно да бъде създа-



ÁÚËÃÀÐÈß

ЧЕТВЪРТЪК 5 МАЙ 2016

www.duma.bg
44444

М

З
Министрите решиха България да изгради на

военните си летища инфраструктура, която
да позволи над територията й да се

извършва презареждане на самолети на НАТО

КАБИНЕТЪТ ДАВА
НА МВР И ХАСКОВО
3 МИЛИОНА ЛЕВА
ЗАРАДИ ШЕНГЕН

За изпълнението на проекти, свързани с присъе-
диняването на България към Шенгенското простран-
ство, правителството одобри разходването на пред-
видените в централния бюджет 3 млн. лв. Средствата
се предоставят по бюджетите на МВР и на областна-
та администрация на Хасково за довършване на из-
граждането на тристранен контактен център между
България, Гърция и Турция на ГКПП “Капитан Андре-
ево”, за доставка на прибори и консумативи за тях за
откриване, локализиране и идентифициране на взрив-
ни материали и експлозиви, на системи за откриване
на укрити лица в транспортни средства и др.

Кабинетът одобри и предложение на министъра
на отбраната да продаде 8 имота с отпаднала необ-
ходимост за армията. Всеки е с данъчна оценка над
половин милион лева, а общата данъчна оценка е
над 22,3 млн. лв. Най-скъпият имот е в район “Мла-
дост” на Варна и е с данъчна оценка от почти 13,31
млн. лв. Площта е 54 188 кв. метра с 12 сгради.

Снимки Благовеста ЦВЕТКОВА

е се прави опит за
удар срещу частните
дружества, няма никак-
ва национализация

Нямало национализация на
частните пенсионни фондове

ННННН
Горанов този път готов да оттегли само
най-критикуваните промени за втора пенсия

във втория стълб на пенсион-
ната система, категоричен е
социалният министър Ивайло
Калфин. По думите му пред-
ложените промени в сектора
не са опит да се понижи це-
ната на някое от дружествата
и в момента няма фонд, на
който предстои смяна на соб-
ствеността.

“Очаквам от фондовете да
имат ясна позиция, те с дек-
ларации общуват. Хубаво е

да поискат среща с Горанов,
не са искали среща с него”,
каза Калфин. По думите му,
от фондовете трябва да дой-
де предложението дали ин-
дивидуалните партиди от
втория стълб да се унасле-
дяват, по какъв начин ще се
компенсира, ако някой си е
изразходвал партидата при-
живе или ако някой почине
и все още има средства в
партидата. В момента изиск-
ването е фондовете да пла-
щат до живот втората пенсия
и партидата да се унаследя-
ва. На твърденията, че това

е втора атака към пенсион-
ните фондове, след като
вече беше решено, че пар-
тидите могат да отидат в
НОИ, Калфин отговори, че за
година нямало масово изли-
зане на капитал от пенсион-
ните фондове в НОИ.

Предложението на фи-
нансовото министерство
пенсиите от универсалните
фондове да бъдат само по-
жизнени, а когато започнат
да се изплащат, натрупани-
те суми по индивидуалните
партиди да се прехвърлят в
общ пул и да се разпреде-

лят оттам, може да бъде от-
теглено, заяви министърът
на финансите Владислав
Горанов. Той се ангажира и
да удължи триседмичния
срок за обсъждане на пред-
лаганите промени в КСО,
ако се налага.

В навечерието на Велик-
ден ведомството на Горанов
публикува на електронната
си страница предложение за
промяна в КСО, според коя-
то личните партиди на оси-
гуряващите се за втора пен-
сия ще бъдат обединявани в
обща сметка. Според Гора-
нов без този пул може да се
окаже, че онези, които жи-
веят по-дълго, може да из-
черпят спестяванията си.

Междувременно от Асоци-
ацията на индустриалния ка-
питал в България изразиха
несъгласие с факта, че в
предложения проектозакон
отново не се разглеждат ос-
новни въпроси като въвежда-
нето на мултифондовете или
създаването на гаранционен
фонд в подкрепа на довери-
ето на хората чрез гаранти-
ране на внесените осигури-
телни вноски. Работодател-
ската организация смята за
неуместен избрания подход
и оценява предложените
решения като неудачни.
ДУМА припомня, че по-рано
и Българската стопанска ка-
мара изрази несъгласие с
проекта на Горанов.

Министърът на фи-
нансите Владислав Го-
ранов и вътрешният ми-
нистър Румяна Бъчва-
рова са отговорили на
най-много въпроси и пи-
тания през петата сесия
на 43-то Народно събра-
ние - съответно 88 и 78.
Следват ги просветният
министър Меглена Куне-
ва и министърът на ре-
гионалното развитие
Лиляна Павлова. Най-
много въпроси и пита-
ния са отправили на-
родните представители
Петър Славов - 86, и
Валентин Павлов - 67.

очти сигурно е, че Лютви Мес-
тан ще се кандидатира за пре-
зидент, за да покаже силата на
ДОСТ, а ДПС ще отвърне със

Горанов и Бъчварова
разпитвани най-много в НС

В Народното събра-
ние са постъпили 793
въпроса и 49 питания, а
министрите са отговори-
ли на 579 от тях. Най-
много са били въпроси-
те на депутатите от Ре-
форматорския блок -
286, следвани от БСП
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ с 226
въпроса и 11 питания.
Народните представи-
тели са поставяли
въпроси за мерките за
справяне с бежанския
проблем, съдебната ре-
форма, газовата незави-
симост на България, ин-
вестиционната програ-

ма в Северозападна
България, гарантиране-
то на сигурността, раз-
витието на висшето об-
разование, финансова-
та политика на прави-
телството и др.

По време на послед-
ната сесия са приети 56
закона, 60 решения и
една декларация по
време на 47 пленарни
заседания. За периода
са внесени 106 законо-
проекта и 57 проекта за
решения, от тях 45 са от
депутати. За парламен-
тарен контрол са отде-
лени над 55 часа.

Шефът на Спешното в Перник
иска охрана за линейките

Всяко трето или четвърто отзова-
ване на сигнал на спешните медици
в Перник трябва да се придружава от
полиция, каза директорът на звеното
в града д-р Валери Симеонов. Толко-
ва често медиците викат служители
на МВР да ги придружават до адреса,
тъй като се съмняват, че ще съумеят
да изпълнят необезпокоявани слу-
жебните си задължения. Признание-
то на директора дойде, след като

завчера екип на Спешна помощ е бил
повикан на адрес, но сигналът се
оказал фалшив, а лекарите били на-
паднати от трима мъже.

Не може обаче за всеки адрес да
бъде викана полиция, коментира ди-
ректорът, но бе категоричен, че еки-
пите имат нужда от охранител при
нощните дежурства. Той обясни, че
вече са водени предварителни разго-
вори по идеята с охранителни фирми.

ППППП

Лютви Местан ще се кандидатира
за президент, смята Илхан Андай

“Новото в моята теза е, че ние в ДОСТ
разглеждаме приетите изменения в ИК
като съвременна редакция на фашист-
кия закон за защита на нацията, сега
на изпитание е президентът, защото
са малко възможностите да поправим
тази грешка на 43-то НС”, коментира
Местан. Отцепникът от ДПС обяви, че
няма съмнения, че Софийският град-
ски съд ще регистрира партията му.

ДОСТ още не била обсъждала дали
нейният лидер ще се кандидатира за
президент. Местан обяви, че формаци-
ята ще има активна позиция, но още
не е ясно под каква форма ще участва
в президентския вот. Няма да се водим
от никакви комплекси, каза той.

свой кандидат, заяви журналистът Ил-
хан Андай вчера. Кандидат на ДПС
според него няма да бъде председате-
лят на партията Мустафа Карадайъ, а
някой по-диалогичен от него. Настоя-
щият оперативен ръководител е про-
екция на Доган и излъчва сила, заяви
журналистът.

ДПС и ДОСТ ще се сблъскат на 19
май в Джебел, където ще се проведат
два митинга по повод годишнината от
майските събития по време на възро-
дителния процес, твърди Андай. Спо-
ред него Джебел минава за “бастион”
на новата партия и кметът му е един от
най-близките до Местан хора. Тогава
ще стане ясно колко е голям ангажи-
ментът на турската държава към поли-
тическия проект на Местан, смята жур-
налистът. Андай посочи, че хора от
ДОСТ са разказали, че се чака да при-
стигне от Турция “гост с тази магнетич-
ност, която има Давутоглу”. Очаквани-
ята му са турският представител да от-
прави послания “през призмата на
стратегическата дълбочина” и по ли-
ния на двустранното сътрудничество.
Журналистът добави, че от чествания-
та ще си проличи дали ДОСТ има по-
тенциал да влезе в парламента.

Лидерът на ДОСТ Лютви Местан от-
ново възрази срещу промените в Из-
борния кодекс. Той обяви, че се надя-
ва Росен Плевнелиев да наложи вето.
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Идеите за развитието на партията на номинирания за председател Кристиан Вигенин

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

К
Конгресът на БСП, който в голяма

степен ще предначертае развитието,
позициите и резултатите на БСП в след-
ващите 4 години, е интересен повече с
избора на лидер и по-малко с докумен-
тите, които се очаква да бъдат приети.
Напълно разбираемо, защото проектите
бяха одобрени почти единодушно от
Националния съвет, което само по себе
си показва, че сериозни идеологически
различия няма. Никой не оспорва и По-
литическата програма, приета през 2008
г., която продължава да бъде напълно
актуална към днешна дата. Затова смя-
там, че всякакви опити да се търсят дълбо-
ки идейни различия между “ляво” и “дяс-
но” в БСП са просто една куха пропаган-
да, която цели да извади някакви аргу-
менти “за” и “против” един или друг кан-
дидат. Както и да стигматизира поне една
дузина народни представители и члено-
ве на Националния съвет, които са си
позволявали да изразяват несъгласие с
ръководството или да отстояват собстве-
но мнение по различни въпроси.
Продължаването на тази тактика е на
път изобщо да компрометира идеята за
“левия курс”. Изпълнителите й така и не
можаха да дефинират какво се е проме-
нило за тези близо две години, кои са
знаковите позиции, които са предложе-
ни и наложени от новото ръководство
начело с Миков (по същество същото от
последните 10 години в персонален
план), с какво те например се различа-
ват от политиката на БСП в предходни
парламенти и с какво нарочените за
“десни” са попречили на този процес.
Нищо от досегашните законодателни
инициативи, очертаващи левия, социали-
стически профил на БСП, не се различа-
ва съществено от позициите, отстоявани
и в предишните два мандата - 2009-2013
и 2013-2014 г. Те не очертават и курс,
защото курс означава да имаш крайна
цел и да маркираш пътя до нея с поре-
дица координатни точки, които да пока-
жат и маршрута до тази цел. Впрочем
това е един от най-големите недостатъ-
ци на сегашния стил на ръководство във
всяка една сфера: от организационната,
през парламентарната до международ-
ната дейност - непоследователно, непод-
редено, често хаотично. Да владееш
хаоса е изкуство, но когато хаосът вла-
дее теб - това вече е проблем.

Затова и основните различия са пре-
ди всичко в сферата на политическото
поведение и практика, подхода към
организационната работа и функциони-
рането на БСП като партия, нейното
място в политическите процеси на наци-
онално, а и на международно равнище.

Опитът, който съм натрупал за пове-
че от 20 години работа за социалисти-
ческите идеи на местно, национално и
европейско равнище, ме задължава да
споделя вижданията си за необходими-
те промени в БСП. Те са резултат и от
срещите и дискусиите със социалисти, в
които участвах преди конгреса. Правя
го с надеждата, че така ще бъда поле-
зен на партията и респективно на стра-
ната си.

Каква трябва да бъде БСП?
1. БСП - ПАРТИЯ СЪС СИЛНИ И

ОТГОВОРНИ МЕСТНИ СТРУКТУРИ
Местните структури са основата на

партията. Националното ръководство е
производно на тях, а не обратното. Ре-
зултатите в избори са споделена отго-
ворност, затова и финансирането трябва
да отразява този факт. А отношенията
не могат да бъдат еднопосочни, още по-
малко да се затварят в изпращане на
инструкции и искане на справки.

Затова предлагам:
 пълно ангажиране на местните

структури в анализа и формирането на
политиката на национално равнище и
насърчаване на тяхната активност на
местно;

 прекратяване на намесата на пар-
тийния апарат в кадровите решения по
места;

 разпределение на партийната суб-
сидия в съотношение 50:50;

 въвеждане на общопартийния ре-
ферендум като стандартна практика при
избор на председател на БСП, при но-
миниране на кандидат за президент,
както и при одобрение на коалиционна
формула и управленска програма след
спечелени парламентарни избори.

2. БСП - ПАРТИЯ НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ КАПИТАЛ
Периодът в опозиция е времето, в

което БСП трябва да избистри своите
политики, паралелно с това да ги попу-
ляризира и да изгради управленските
екипи, които ще ги реализират, ако е на
власт. Повтарянето на мантрата за “ле-
вия завой”, без да има конкретика и
яснота за съдържанието му, заплашва
БСП с нова катастрофа, а избирателите
- с нови разочарования. За да не из-
глежда като носталгична въздишка по
миналото, визията на БСП трябва да има
силна икономическа и финансова обос-
новка. За да бъде реалистична и пости-
жима, се изисква огромно интелектуал-
но, а на следващ етап и управленско
усилие.

Затова предлагам:
 да започне активен диалог с уни-

верситетските и научните центрове с
акцент върху млади учени и преподава-
тели, с които да се изгради мрежа от
експерти в различни сфери;

 да бъде актуализирана базата дан-
ни с представителите на БСП, които са
работили на различни равнища в цент-
ралната и местната власт, като се търси
тяхната експертиза и се подготвя тяхно-
то ангажиране в управлението;

 да бъде реорганизирана работата
на съветите към НС на БСП, за да се
превърнат в отворени центрове за дис-
кусия и формиране на политики;

 да се възстанови взаимодействие-
то с неправителствения сектор и особе-
но синдикатите, бизнес асоциациите и
специализираните секторни организа-
ции.

3. БСП - ПАРТИЯ НА МЛАДИТЕ
И АКТИВНИ БЪЛГАРИ
Основен проблем за БСП е устойчи-

вото нарастване на средната възраст
както на членовете, така и на гласува-

щите за нея. Проблемът вече не е само
политически, а екзистенциален. Преодо-
ляването на “демографската криза” в
самата БСП е необходимо не само за-
ради изборните резултати, а и защото
успешно управление е възможно само
ако зад него стоят активните хора. БСП
трябва да обърне обществената пред-
става за нея като консервативна партия
на миналото, на носталгията, на възра-
стните хора. Имаме шанс, ако поставим
във фокуса на политиката ни мерките в
подкрепа на младото поколение бълга-
ри, което иска да гради своето бъдеще
в България.

Затова предлагам:
 създаване на цялостен проект за

младите и активни българи с хоризонт
2030 г., далеч по-амбициозен и комплек-
сен от стандартните и откъслечни мер-
ки, познати досега, който да обвърже
система от политики, включващи обра-
зование, социални мерки, икономичес-
ки стимули, инфраструктурни проекти,
култура;

 разработване съвместно с Мла-
дежкото обединение на дългосрочна
програма за подготовка на кадри за ра-
бота в структурите на БСП, както и про-
фесионална подготовка на млади соци-
алисти за развитие в държавната адми-
нистрация чрез обучения, стажове, сти-
пендии.

4. БСП - ПАРТИЯ НА
ОСТРАТА ОПОЗИЦИЯ
И ЯСНАТА АЛТЕРНАТИВА
Една от големите слабости на БСП е

невъзможността да се възползва в мак-
симална степен от тежките грешки и
пропуски, които реализира днешното
управление. Основната причина не е
само инертността на ръководството, но
и неспособността да се изработи и при-
лага по-цялостна опозиционна страте-
гия, основана на критика, персонифика-
ция на отговорността и алтернатива.
Докато сме сравнително успешни в кри-
тиката към политиката, ние в същото
време не успяваме да насочим недо-
волството към конкретните носители на
тази политика и особено по отношение
на премиера, който крепи сегашната
управленска конструкция. Още по-далеч
сме от представянето на убедителна ал-
тернатива на всяко едно по-сериозно
управленско решение.

Затова предлагам:
 да се засили ролята на парламен-

тарната група при формирането на по-
литиките на БСП, като ПГ започне да
обсъжда и приема конкретни позиции и

насоки, които да бъдат ориентир за
цялата партия;

 да се определят конкретни отго-
ворници в ПГ, които да бъдат своеоб-
разни говорители на БСП по темите, по-
кривани от всеки един министър в каби-
нета - подход, който е по-известен на
публиката като “правителство в сянка”;

 да бъдат определяни конкретни
по-важни теми, които на принципа на
политическите кампании да бъдат попу-
ляризирани концентрирано чрез всички
комуникационни канали;

 да бъде подобрена работата с ме-
диите, като например се изгради парти-
ен медиен пул от финансираните от БСП
медии, включително телевизионен ка-
нал, който ще даде възможност да се
популяризират позициите и лицата на
БСП.

5. БСП - ЕВРОПЕЙСКА ПАРТИЯ
НА МИРА И ДИАЛОГА
Безспорно международните събития

от последните две години създадоха
тежък проблем за БСП. За българските
социалисти европейската идентичност не
изключва, а интегрира разбирането за
необходимостта от отношения на уваже-
ние, равнопоставеност и взаимна изгода
с Руската федерация. В същото време
разместването на пластовете в световна-
та геополитика не е основание да се
откажем от европейската си идентичност
и да търсим за БСП и за България други
възможности. Защото последователната
ни работа да върнем националната и ев-
ропейската политика в руслото на мира
и диалога заедно с редица други наши
партньори постепенно започва да дава
резултат. БСП има реална стойност и
принос за отношенията с Русия само ако
запази своите позиции и влияние в ПЕС.
А позициите в ПЕС са ключ към реали-
зацията на нашите виждания в национа-
лен план през европейското равнище на
политиката.

Затова предлагам:
 доколкото необходимостта от ре-

формиране на Европейския съюз става
все по-осъзната, да започнем изработ-
ване на насоки на БСП за тези рефор-
ми, като бъде отчетен и защитен българ-
ският интерес;

 да засилим нашия ангажимент в
ПЕС чрез редовно и активно участие на
наши представители в различните ра-
ботни групи, формиращи политиката на
европейските социалисти, с акцент
върху идейните дискусии и адекватния
отговор на левицата на днешните пре-
дизвикателства;

 да бъдат приобщени в по-голяма
степен евродепутатите социалисти във
формирането на вижданията на БСП и
отстояването им на европейско равни-
ще;

 да бъде възобновена и засилена
координацията между левите партии в
региона на Югоизточна Европа, като
започне работа по конкретни проекти и
инициативи, обмен на добри практики и
подкрепа в избори, което да бъде и
нашият принос в предотвратяването на
опитите за създаване на нови раздели-
телни линии в региона.

Давам си сметка, че е далеч по-
лесно да се вдигат лозунги, да се състе-
заваме по неизпълними обещания, да
искаме да преобразим България и све-
та с магическа пръчица. Но дължим на
социалистите и на българите, които ни
вярват, един отговорен подход, който
да дава стабилна основа на всички
наши действия. Добрите намерения не
водят към целта, ако не са подплатени
с организация, дисциплина, подготве-
ни кадри и реалистични стъпки, които
следват ясна посока.
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От семейството

Дългогодишен ремсов деятел
и активен борец против
фашизма и капитализма.

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА
МУ ПАМЕТ!

ГОСПОДИН ДЖЕДЖЕВ
АТАНАСОВ

На 4 май 216 г. след продължително
и тежко боледуване ни напусна завинаги

нашият любим съпруг, баща и дядо

роден на 10.09.1924 г.
в с. Болярско, обл. Ямболска

ито никога няма да бъдат
върнати, заключава до-
кладът.

Разследващата компа-
ния е констатирала и ре-
дица “червени флагове”, ко-
ито е трябвало да покажат
на БНБ, че в КТБ има
сериозен проблем, но това
не е взето под внимание.

Има пропуски и в дей-
ността на одиторската
компания KMPG. Работ-
ните документи и архиви
от одита на КТБ се пазят
в офисите на KPMG Бълга-
рия и в прокуратурата на
България. Одиторската
комисия не може да даде
документите и не си е
свършила напълно рабо-
тата. Позицията на проку-
ратурата пък остава неяс-
на, се казва още в докла-
да на разследващата ком-
пания. Според експертите
синдиците е можело да
заведат искове срещу

Част от препоръките в доклада
на “Аликс партнърс” със сигурност
не са изпълнени. В това е убеден
независимият депутат Георги Ка-
диев, който е един от народните
представители, които прочетоха
целия доклад още преди публично-
то му оповестяване.

Докладът на “Аликс партнърс”
бе изваден на светло, но без пре-
поръките за събиране на вземани-
ята на КТБ, отправени от между-
народната компания към синдици-
те. По думите на Кадиев пред БНР,

Препоръките на „Аликс партнърс”
не са изпълнени, убеден е Кадиев

До 6 май ще работим през
настоящата 2016 г., за да си пла-
тим данъците към държавата. Това
съобщават от Института за пазар-
на икономика (ИПИ). Икономисти-
те обясняват, че образно казано,
това е денят, в който гражданите
ще спрат да работят за правител-
ството и ще започнат да работят
за себе си.

Този ден по света е известен
като Tax Freedom Day, а у нас като
Ден на свобода от правителството.
Датата на този ден е символична.
Тя показва кога държавната хазна
ще се попълни, ако всичко израбо-
тено бъде незабавно изземвано,
обясняват от ИПИ. Икономистите
обръщат внимание, че с всяка след-
ващата година датата идва все по-

късно, което означава, че изземва-
ното от данъкоплатците нараства.

От ИПИ обясняват методология-
та за пресмятането на символична-
та дата. Съпоставяли се приходите
в консолидирания бюджет на държа-
вата спрямо БВП на страната. Из-
ползват се само официални данни
или прогнози на правителството.
Икономистите посочват, че взимат
приходите, а не разходите, тъй като
именно те показват какво се иззем-
ва от гражданите и бизнеса през
текущата годината. Помощите не
се включват, тъй като те не идват
директно от джобовете на българ-
ските данъкоплатци - основно това
са европейски средства. Средно по
241 млн. лв. за един календарен
ден ще изработват българите през

2016 г., измерено чрез очаквания
БВП, който е заложен в Бюджет
2016 г. Специалистите са изчисли-
ли, че това означава, че през тази
година ще са необходими малко над
126 дни, за да се изработят предви-
дените над 30 млрд. лв. национални
приходи в бюджета.

РАБОТИМ ЗА ДЪРЖАВАТА ДО 6 МАЙ

П р а в и т е л с т в о т о
твърдо измества частния
сектор на кредитния па-
зар у нас. За това преду-
преди финансистът Борис
Петров. Тази тенденция
ще има дългосрочно вли-
яние върху икономичес-
кия растеж, който в мо-
мента е фокусиран върху
усвояването на европей-
ски фондове, коментира

Правителството измества частния сектор
на кредитния пазар у нас

„АЛИКС ПАРТНЪРС”:

Âàñèëåâ è ñúó÷àñòíèöè
èçòî÷èëè 2,5 ìëðä. ëâ. îò ÊÒÁ
Одиторската компания KPMG е проявила
„небрежност”, довела до фалита на банката

Докладът посочва още, че 243 корпоративни
клиенти на банката са имали близо 500 неиз-
платени заема. От раздадените над 5,7 млрд.
лева кредити на връщане подлежат 750-800
милиона лв., което прави до 15% от раздадени-
те кредити от КТБ. Това можело да стане за
12-месечен период с комбинация от договорени
споразумения и определени изпълнителни
действия. От разследващата компания уточня-
ват, че прогнозата им е спекулативна на този
етап. Тя е скептична към възможността за
възстановяване на заемите, защото повечето
кредитополучатели имат неработещи фирми,
малко или невалидни обезпечения, а кредитни-
те схеми често са използвани, за да се погасят
или обслужат други кредити към КТБ.

Данни общо за 450 банкови сметки е обра-
ботила разследващата компания, или 4,9 млн.
реда индивидуални банкови данни. Обработени
са 450 сметки на над 230 клиенти с 5,7 млрд.
лв. кредити. Установено е, че са подадени
искания за прихващания за 900 млн. лв.

САМО ДО 15% ОТ
КРЕДИТИТЕ МОЖЕ
ДА СЕ ВЪРНАТ

одиторите на КТБ, като е
видна небрежността на
одиторската компания.
Така информацията, с
която разполагаме в мо-
мента, е ограничена, а има
нужда от още доказател-
ства, казват от “Аликс
паттнърс”.

Експертите от разслед-
ващата компания изтък-
ват, че кредитният порт-
фейл на КТБ “почти сигур-
но” е бил главен фокус на
одита на KPMG. Той е
представлявал около 60%
до 70% от общите активи
на КТБ за 4-годишния
период от 2010 до 2013 г.,
като активите на банката
нарастват от 2,7 млрд. лв.
в началото на периода на
6,7 млрд. лв. към края на
2013 г. Всички одиторски
доклади през 5-годишния
период от 2009 до 2013 г.
са били неквалифицирани,
т.е. от KPMG са твърдели,
че сметките на банката
предоставят вярна и спра-
ведлива представа за фи-
нансовото състояние, каз-

ват от “Аликс партнърс”.
Разследващата компания
заключава, че одиторите
KPMG България са про-

лите за финансиране, на
обща стойност 2,5 млрд.
лева. Тези заеми обикно-
вено имат много ограни-
чен, ако изобщо имат
такъв, потенциал за
възстановяване, тъй като
повечето от кредитополу-
чателите имат неработе-
щи предприятия, има мал-
ко или невалидни обезпе-
чения и кредитните схеми
често са били използва-
ни, за да се погасят или
обслужат други кредити
към КТБ, за предоставя-
не на допълнителен капи-
тал на банката.

Изглежда тези средст-
ва са били използвани в
повечето случаи в полза
на реалния мажоритарен
акционер в банката Цве-
тан Василев, пише в до-
клада. Разследването по-
казва, че банката също се
занимава или е ангажира-
на в редица инвестицион-
ни решения и търговски
дейности, които не са били
в полза на собствените фи-
нансови интереси на бан-
ката, но са предназначени
за подпомагане на г-н
Василев, неговите сътруд-
ници и свързаните лица.
Използваните методи от
банкерите са били с цел
объркване и прикриване на
крайната цел на изтегле-
ните от нея средства, ко-

Петров пред Bloomberg
TV Bulgaria.

Във връзка с изклю-
чително високия ръст на
експозициите на банките
към правителството от
края на 2012 г. той обяс-
ни, че голяма част от
средствата се насочват
към непродуктивни дей-
ности - финансиране на
правителственото потреб-

ление и на дефицитите,
свързани с Фонда за га-
рантиране на влоговете в
банките.

Според Петров наши-
ят частен сектор трябва
да намери своето място и
да усвои натрупания в
банковата система ре-
сурс: “Банковият кредит
е ключов за икономичес-
кия растеж на страната,

защото голяма част от
фирмите нямат алтерна-
тивни източници на фи-
нансиране, особено мал-
ките и средни предприя-
тия”. Експертът отчете и
ниските лихви по депози-
тите, поради което е ло-
гично да се насочим към
алтернативни инструмен-
ти, включително държа-
нето на пари в брой.

една от тези препоръки е била да
бъде потърсена отговорност на
KPMG, които са изготвяли фалши-
ви одити на банката. Това обаче не
е направено.

Според Кадиев БНБ също си е
затворила умишлено очите за
“съвсем явно източване на банка-
та”. “Отпускане на кредити, които
са оборотни и които би трябвало
на всеки етап от дадена инвести-
ция компанията да доказва, за да
получи следващия транш от кре-
дита, вместо това компанията е

теглила още първия ден целия кре-
дит и после е изчезвала. Както
виждаме, и там никой, никаква от-
говорност. Иван Искров просто си
тръгна”, заяви Кадиев. Според него
в доклада Комисията за финансов
надзор остава извън фокуса, ма-
кар че КТБ е била и инвестицио-
нен посредник, давала е облига-
ции, т.е. има няколко пера, по които
е била под надзора на КФН. Георги
Кадиев бе категоричен, че потре-
бителите не са защитени от нека-
чествен надзор и в момента.

явили небрежност в зако-
новите си одити на КТБ и
че в резултат на това бан-
ката е претърпяла загуби.

ООсновният акционер в
КТБ Цветан Василев и
негови съучастници са
източили от банката 2,5
млрд. лева, съобщава
“Аликс партнърс”.

Анализ на търговската
дейност на Корпоративна
търговска банка от 2009 г.
насам показва широкото
използване на кредитите
към клиенти-кредитополу-
чатели като канал за фи-
нансови средства, за да
бъдат неправилно или не-
правомерно извлечени от
банката. Това пише в пре-
ведения на български до-
клад от 575 страници на
фирмата “Аликс партнърс”,
която разследваше схеми-
те за източване на КТБ и
бе качен вчера на сайта
на банката.

В новия си брой
“Държавен вестник” е пуб-
ликувал измененията в
Закона за банковата несъ-
стоятелност, които позво-
ляват докладът на “Аликс
партнърс” да бъде публи-
куван от синдиците на бан-
ката в несъстоятелност.

В него се посочва, че
има висок процент на кре-
дити (над половината),
които са били предоста-
вени на дружества,
свързани с Цветан Васи-
лев пряко или чрез фир-
мата “ТЦ-ИМЕ” и до кана-
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Поръчки за 224 млн. лв.
раздавани незаконно
Непублично сключване на договорите, нелоялна конкуренция и дискриминация,
изменяне на цени и срокове под масата, са най-честите нарушения

риста и десет слу-
чая на възложени
в нарушение об-
ществени поръчки

предотвратени и възста-
новени около половина-
та, или 1,573 млн. лв. За
установените щети са
съставени 33 акта за на-
чет на 51 длъжностни
лица и са направени
предложения за търсене
на отговорност по Кодек-
са на труда или по общия
исков ред.

През 2015 г. са про-
верени 1734 обществе-
ни поръчки за общо 1,68
млрд. лв. От тях при 712
поръчки (41% от общия
брой) са установени
общо 1147 нарушения,
пише в отчета. При 22
на сто от поръчките не-
редностите са били
свързани с публичност-
та, лоялната конкурен-
ция, равнопоставеността
и дискриминация. При
19 обществени поръчки

е установено, че възло-
жителите са поставили
условия, които дават
предимство или необос-
новано ограничават уча-
стието на кандидатите в
процедурите.

Договарянето под

масата след сключване
на договора, е друго
нарушение, установено
при 25 случая. При тях
са сключени анекси към
договорите за обществе-
ни поръчки, с които са
изменяни цени, срокове

за изпълнение и др., без
да са били налице зако-
нови основания за това.

В една пета от по-
ръчките нарушенията са
от процедурен характер -
неспазване на срокове,
неизпращане на инфор-

мация за публикуване,
пропуски при определя-
не, внасяне и освобожда-
ване на гаранции на кан-
дидатите за участие и за
изпълнение на поръчки и
други. Нанесените щети
от тези нарушения възли-
зат на 25,856 млн. лв.
Съставени са 1243 акта
за установяване на адми-
нистративни нарушения
от физически и юридиче-
ски лица. По образувани-
те административно-на-
казателни производства
са издадени 738 наказа-
телни постановления, с
които са наложени глоби
и имуществени санкции в
размер на 1,924 млн. лв.
На органите на прокура-
турата са изпратени 123
доклада от извършени
финансови инспекции и
проверки.

Т
за 224 млн. лв. са откри-
ли инспекторите на
Агенцията за държавна
финансова инспекция
(АДФИ) при извършени-
те от тях проверки през
2015 г. Почти при всяка
втора поръчка има от-
крити нередности в раз-
рез с всякакви правила,
констатира отчетът на
агенцията за дейността
й през миналата година,
който бе приет от Мини-
стерския съвет вчера.

При извършени 623
финансови инспекции и
проверки са открити при-
чинени вреди на органи-
зации и лица в размер на
3,166 млн. лв., от които по
време на инспекциите са

България не мами с евро-
фондовете, твърди доклад за
дейността на българската
служба за борба с измамите с
евросредства - т.нар. АФКОС.
За седем години тя е установи-
ла само три измами. Това ста-
ва ясно от съобщение на пра-
вителствената пресслужба и
последния публикуван доклад
на АФКОС за 2014 г.

Общо за 7-те години (2007-
2014), които обхващат измина-
лия програмен период, от
АФКОС са разгледали 1707
нередности, от които една пета

България открила за 7 години само 3 измами с еврофондовете
от тях са докладвани на ОЛАФ
(436 случая). От всички случаи
установените измами са само
3, става ясно от доклада на АФ-
КОС за 2014 г. Няма информа-
ция какви са тези случаи на
измами. При 52 нередности
има подозрение за измами, а
636 случая все още се разслед-
ват, става ясно от доклада на
АФКОС. Останалите са при-
ключени, без да са констати-
рани нарушения.

От агенцията правят разгра-
ничаване между докладвани
нарушения и доказани такива.

“Трябва да се има предвид, че
не всеки случай на нередност е
измама. Понякога грешки се
допускат поради незнание или
неправилно прилагане на нор-
мативните документи.”

За 2015 г. злоупотребите с
еврофондовете, докладвани
до Европейската служба за
борба с измамите (ОЛАФ), са
намалели с 52 случая спрямо
2014 г. Общо през 2015 г. са
докладвани на европейската
служба за борба с измамите
156 случая за нередности на
обща стойност 47,2 млн. евро.

За сравнение - през 2014 г.
техният брой е бил 208 за 37,5
млн. евро.

Изминалата година беше
последната финансова година
за изминалия програмен пе-
риод и тогава ударно бяха
разплатени около 2 млрд.
евро. През 2015 г. на ОЛАФ са
докладвани най-голям брой
нередности по структурните
фондове - 82, с финансово из-
ражение за 18,2 млн. евро. На-
рушенията са предимно при
изразходването на средствата
по Европейския регионален

фонд, но не е ясно за какво
точно са те. От този фонд се
финансират програмите “Реги-
онално развитие”, “Околна
среда” и “Транспорт”.

С най-голяма щета за бюд-
жета са нередностите по Кохе-
зионния фонд, от който се фи-
нансират водни проекти и жп и
пътни магистрали. По него на
ОЛАФ са докладвани 25 неред-
ности за близо 21 млн. евро. По
скандалната Програма за раз-
витие на селските райони са
докладвани само 40 нереднос-
ти за 7,8 млн. евро.

От старта на новия програмен
период на европейското финанси-
ране (2014-2020) страната ни е
получила от ЕС траншове в размер
на почти 750 млн. евро, което пред-
ставлява 4,55% от целия бюджет.
От тях в българската икономика
реално са влезли към 3 май 2016 г.
едва 256 млн. евро, или 1,55% от
пълния бюджет.

Това показва справка за
изпълнението на оперативните
програми. От новия програмен пе-
риод справката се актуализира в
реално време.

Общият бюджет на европейски-
те фондове, които ще могат да се
усвояват две години след края на

“Кинтекс” ЕАД и “ВМЗ” ЕАД да
бъдат включени в т.нар. забрани-
телен списък, Приложение №1 към
чл. 3, ал. 1 от Закона за привати-
зация и следприватизационен
контрол. Това предвижда Законът
за изменение и допълнение на
Закона за приватизация и след-
приватизационен контрол, който
бе предложен вчера от правител-
ството на Народното събрание.

Двете компании са търговски
дружества с изцяло държавно
участие. Те са структуроопреде-
лящи за военнопромишления
комплекс (ВПК) и са важен еле-
мент в националната сигурност.

Същевременно осем военни
имота вече са обявени за про-

УСВОИЛИ СМЕ ПОД 5% ОТ „НОВИТЕ” ЕВРОПАРИ

Цената на земеделската земя е скочила око-
ло три пъти за последните 5 години. Само за
миналата година тя е поскъпнала средно със 7%.

Това коментира финансовият експерт Стефан
Асенов пред Bloomberg TV Bulgaria, като се позо-
ва на данни на Националния статистически ин-
ститут (НСИ). Асенов изтъкна ролята на комаса-
цията за развитието на модерно земеделие.

Според него е необходимо да се изготви на
базата на обществено обсъждане средносрочна
прогноза за развитието на селскостопанския сек-
тор. Въз основа на подобен проект в максимално
кратки срокове трябва да се приеме закон за
комасацията и да се уреди напояването. Асенов
посочва, че е необходимо да се приеме и закон
за браншовите организации, както и да се създа-
де държавна поземлена банка.

ЦЕНАТА НА ЗЕМЯТА Е
СКОЧИЛА ТРИ ПЪТИ ЗА 5 Г.

„КИНТЕКС” И ВМЗ -
В ЗАБРАНИТЕЛНИЯ
СПИСЪК ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

периода (2020 г.), т.е. до 2022 г.,
възлиза на 16,4 млрд. евро. От тях
14 млрд. са европейско финанси-
ране, а 2,4 млрд. евро от нацио-
налния бюджет. От одобряването
на оперативните програми, за по-
вечето от които това стана преди
повече от една година, до момен-
та договорените за изпълнение
проекти възлизат на 2,7 млрд. евро,
или 16,5% от общия бюджет на
програмите.

Обичайно през първите години
на всеки програмен период усвоя-
ването на пари става с ниски тем-
пове, които постепенно се увелича-
ват с всяка изминала година. За
този програмен период обаче Ев-

ропейската комисия въведе прави-
ла, според които страните членки
трябва да изпълнят определени ус-
ловия, за да получат достъп до ма-
щабното европейско финансиране.
Става въпрос за приемането на
съответно законодателство, както и
реални реформи в ключови секто-
ри - здравеопазване, образование,
води и др. България има около го-
дина, за да покрие критериите. Ако
не го направи, може да се окаже,
че през 2018 г. страната ни отново
ще е на опашката по усвояване на
европейското финансиране, неза-
висимо от амбициите и силната
зависимост на българската иконо-
мика от фондовете на ЕС.

ПОТРЕБИТЕЛИ МАСОВО ГУБЯТ
ДЕЛА СРЕЩУ „ТОПЛОФИКАЦИЯ”

Потребителите масово гу-
бят делата, които са завели
срещу “Топлофикация”, и то
поради някои обезпокоител-
ни причини. Това заяви за
“Дарик” председателят на
Сдружението за правна по-
мощ на потребителите
(СППП) адв. Димитър Деков.

Съществуват специфич-
ни хватки и манипулации с
вещи лица, прилагани в
българските съдилища, ко-
ито бихме искали да споде-
лим с експерти от различ-
ни области и да заговорим
на общ юридически език,
допълни Деков. Темата е
актуална предвид факта, че
тълкувателното решение за
плащането на такса “сград-

на инсталация” е в ръцете на
ВКС, допълва адв. Деков.
Според него има проблеми
и с начисляването на смет-
ките за топлото, които той
определи като некоректни.

Още преди два месеца
омбудсманът Мая Манолова

заяви, че текстовете в Зако-
на за защита на потребите-
лите са с приоритет пред
всички закони, които се от-
насят за потребителите. Тя
постави под съдебен въпрос
отхвърлянето на дължимост-
та за плащане на “сградна
инсталация” в случаи, в ко-
ито гражданите не са поис-
кали подобна услуга. По
плащането на такса “сград-
на инсталация” Върховният
касационен съд (ВКС) тряб-
ва да се произнесе, тъй като
два закона - за енергетика-
та и за защита на потреби-
телите, си противоречат -
задължително ли е да пла-
щаме дори и да си махнем
радиаторите.

дажба. Правителството даде
съгласието си министърът на от-
браната да извърши продажба на
осем имота с отпаднала необхо-
димост за Министерството на от-
браната и Българската армия, чи-
ито данъчни оценки надхвърлят
500 хиляди лева. Имотите ще
бъдат продадени на търг по реда
на Закона за държавната собст-
веност. Първоначалната цена ще
бъде определена, като данъчни-
те оценки на предлаганите имо-
ти се завишат с 10% и се приба-
ви балансовата стойност на
съоръженията, които са част от
имотите и не подлежат на
данъчно деклариране, също уве-
личена с 10 на сто.
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кратки

Яйца и цветна
боя хвърчаха
отново към
президент-
ството и
правителст-
вените сгради
в Скопие.
Хиляди
македонци
отново
излязоха на
протест
срещу
решението на
македонския
президент
Георге Иванов
да амнистира
водещи
политици.
Демонстрации
се проведоха
и в други
големи
градове на
западната
ни съседка

“В случай на необходимост Турция
може да разположи сухопътна войска
в Сирия”. Това заяви турският преми-
ер Ахмет Давутоглу в интервю за те-
левизионния канал “Ал Джазира”, раз-
пространено вчера.

“Ако е необходимо, ние ще изпра-
тим сухопътни войски. Готови сме да
предприемем всички мерки за защита
както вътре в Турция, така и отвъд
границите й”, обяви премиерът. Той не
изключи изпращането на войски в
Сирия като едностранна стъпка, но
подчерта, че Анкара “предпочита да
действа в рамките на международните
споразумения”.

“По темата за борбата с групиров-
ката “Ислямска държава” в ООН бяха
приети голям брой решения. И тези
решения ни дават законово основание
да се борим с “Ислямска държава” и
други терористични групировки. Но ние
предпочитаме да действаме в рамките
на международни споразумения, тъй
като “Ислямска държава” е проблем,
който засяга целия свят”, каза Даву-
тоглу.

По отношение на продължаващите
обстрели по турския граничен град

Европейската комисия под-
крепи отмяната на визовия ре-
жим за граждани на Турция от
юни и предложи на Европарла-
мента и Съвета на ЕС да го
отмени, съобщи заместник-пред-
седателят на ЕК Франс Тимер-
манс, цитиран от БНР. Турция
все още не е изпълнила пет от
72-те изисквания. Тимерманс
уточни, че се въвежда и меха-
низъм за “бърза отмяна” на виза,
ако съответното европейско
правителство прецени, че има
проблем. Безвизовият режим за
Турция е част от споразумени-
ето й с ЕС за спиране на миг-
рантския поток към Европа.

Турция все още не е привела
антитерористичното си законода-

Унгария осъди като “изнудване” плана на ЕС за
преработване на системата за прием на бежанци,
задължавайки отказалите да приемат своята квота
мигранти да платят по 250 хил. евро глоба за всеки
бежанец, предаде АФП. “Това е изнудване, това е
неприемливо и предложението на ЕК е неевропей-
ско”, каза унгарският външен министър Петер
Сиярто след среща с регионалните му колеги в
Прага.

В същото време в чешкия парламент започнаха
обсъждания на референдум за излизане от ЕС
заради подкрепата на Брюксел за въвеждане на
безвизов режим с Турция. Предложението за деба-
тите е на депутатите на дясноцентристката коали-
ция “Зора”. То беше одобрено от 96 от присъства-
щите 169 депутати в долната камара на парламента
в Прага. Предложението беше подкрепено от кому-
нистите, мнозинството от депутатите от Граждан-
ската демократическа партия и някои представите-
ли на управляващата коалиция.

Франция избира
президент на
23 април 2017 г.

Правителството на Франция
насрочи дата за президентските
избори през следващата година,
информира Ройтерс. Първият тур
ще се проведе на 23 април, а
балотажът – на 7 май. Социоло-
гически проучвания показват, че
бившият премиер Ален Жупе от
дясноцентристката “Републикан-
ци” е фаворит. Крайнодесният
лидер Марин льо Пен отива на
балотаж, но губи изборите.

$324 млн. за
манипулации
плащат 7 банки

Седем големи банки, между
които Bank of America, JP Morgan,
Credit Suisse и Deutsche Bank, са
се съгласили да платят общо
324 млн. долара за уреждане на
съдебно дело за манипулиране на
лихвените проценти. Съдебното
дело срещу банките е заведено
от инвеститори и пенсионни
фондове.

Главният прокурор
на Бразилия ще
разследва Русеф

Разследване за корупция сре-
щу президента на Бразилия Дил-
ма Русеф и още 28 политици от
нейната партия - това поиска
главният прокурор на страната
от Върховния съд. Обвиненията
са за възпрепятстване на раз-
следването по скандала с държав-
ната петролна компания “Петро-
браз”. Сред новите обвиняеми лица
личат имената на бившия прези-
дент Лула да Силва и на трима
министри от правителството на
Дилма Русеф.

Германия легализира
марихуаната за
медицински цели

Германия ще легализира мари-
хуаната за медицински цели в
следващата година, заяви здрав-
ният министър на страната.
Правителството ще разреши на
много болни пациенти да употре-
бяват марихуана, когато нямат
друга медицинска и терапевтич-
на алтернатива. Предложението
предвижда цената на марихуана-
та да бъде поемана изцяло от
здравната каса и застраховател-
ните компании. Марихуаната ще
е налична само в аптеките срещу
специална рецепта.

Настоящият кмет на Лондон Борис
Джонсън, който подкрепя кампанията

за излизане на Великобритания от ЕС,
се включи в предизборна среща на
кандидата на консерваторите Зак

Голдсмит (вляво). Днес жителите на
британската столица ще дадат своя
вот за новия градоначалник. Основен

претендент на Голдсмит е
лейбъристът Садик Хан

Турция готова
да влезе в Сирия
Битката в Анкара между президент и премиер
все повече се ожесточава

Килис премиерът заяви, че армията
“ще продължава да нанася удари по
терористичната организация, докато тя
продължава да напада”.

Давутоглу също така потвърди по-
зицията на Анкара по отношение на
президента Башар Асад. “Нашата по-
литика е ясна. Решението на кризата
в Сирия трябва да се намери по дип-
ломатически път. Но легитимността на
Асад ние по никакъв начин няма да
признаем”, заяви Давутоглу.

Междувременно австрийската ин-
формационна агенция АРА съобщи, че
турският премиер обмисля да подаде
оставка. АРА се позова на информа-
ция от местни медии. Като причина за
евентуалното напускане на премиер-
ския пост се посочва борбата за власт
с държавния глава Реджеп Ердоган.
Давутоглу зае поста в Анкара преди
две години по предложение на “Партия
на справедливостта и развитието”,
лидер на която е Ердоган.

На фона на спекулации за разрив в
рамките на управляващата ПСР Даву-
тоглу се застъпи за “общата кауза” на
партията.

“Мога да напусна всяко работно

място, но няма да разбия сърцата на
моите приятели, с които споделяме
една обща кауза”, заяви Давутоглу на
заседание на партията, коментирайки
слуховете за оставка.

“Ще се оттегля, ако е необходимо.
Напуснах такива работни места, как-
вито хората ще кажат, че про-
стосмъртен не може да остави. Но
никога няма да разбия сърцата на
моите приятели в това движение”,
подчерта премиерът.

“Файненшъл таймс” от своя страна
посочи, че политическото бъдеще на
Давутоглу зависи от успеха на спора-
зумението за визовия режим между
Анкара и Брюксел.

Миналата седмица против волята
на Давутоглу ръководството на него-
вата партия реши да ограничи право-
мощията на председателя. Това бе
оценено като поражение за премиера.
Близки до Ердоган коментатори крити-
куват Давутоглу все по-остро.

Според турските медии Ердоган
възнамерява да замени Давутоглу с
транспортния министър Бинали
Йълдъръм или енергийния министър
Берат Албайрак.

ЕК подкрепи безвизов
режим за турците

ЕВРОКОМИСИЯТА
НИ ИЗНУДВА

телство съгласно стандартите на
Съвета на Европа за спазване на
човешките права. Тя закъснява и
с реформата на антикорупционни-
те си закони, защитата на лични-
те данни, съдебното сътрудниче-
ство и връзките с Европол. “На
Турция се дава време до края на
годината, за да подобри своите
паспорти така, че да покрият най-
новите биометрични стандарти.
Дотогава нито един турски граж-
данин няма да влезе в ЕС без
виза, освен ако няма биометри-
чен паспорт с електронни данни
за снимката и пръстовите му от-
печатъци”, уточни Тимерманс.

ЕК обяви и Република Косо-
во за напълно готова за отпада-
не на визите.

Снимки БГНЕС

УНГАРИЯ:
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е затворен”, заяви сенаторът
от щата Тексас на своите по-
следователи в град Индианопо-
лис. “Дадохме всичко, което
имахме, но избирателите из-
браха друг път”, заяви Тед Круз,
чието оттегляне остави аутсай-
дера Джон Кейсик единствен
съперник на Доналд Тръмп.

Така милиардерът според
единодушното признание на ме-
стните политолози си гаранти-
ра номинацията на Републикан-
ската партия за кандидат за
президент на САЩ.

В Индиана трябваше да
бъдат разпределени гласовете
на 57 делегати на конгреса на
Републиканската партия в
Кливланд, щата Охайо, който
ще се проведе от 18 до 21 юли.
На него ще се реши кой ще
бъде официалният кандидат на
партията за президентските
избори през ноември.

Обработката на бюлетините
още не е приключила, но по
предварителни оценки, Тръмп е
получил повече от 53% от гла-
совете, осигурявайки си първо-
то място. Втори е Круз с около
37% от гласовете, следван от
губернатора на Охайо Джон
Кейсик със 7,6% от гласовете.

Световните медии реагира-

Тръмп все по-близо
до Белия дом

Основният съперник на милиардера се отказа
от битката след първичните избори в Индиана,
при демократите Клинтън загуби от Сандърс

ха остро на действията на Тед
Круз, като много от тях изля-
зоха със заглавия “Кошмарът
на САЩ се сбъдна, Тръмп все
по-близо до Белия дом”.

Политическите анализатори
признават, че Доналд Тръмп е
бил силно подценен от своите
опоненти. Републиканската
партия има известни резерви
относно милиардера заради
крайните му сексистки изказ-
вания, както и отношението му
към мигрантите от Мексико.

Делегатите се притесняват
и от политиката на своя канди-
дат, която предвижда затягане
на националната сигурност,
ограничаване на потока от
мигранти през границата на
САЩ с Мексико и забрана за
мюсюлманите да влизат на
територията на държавата.

Победата в Индиана не га-
рантира президентска номина-
ция за Доналд Тръмп, но след
като Тед Круз се отказа от
битката, между милиардера и
Белия дом стои единствено гу-
бернаторът на Охайо Джон Кей-
сик, който има 1 победа от 41
щата.

Тръмп от своя страна изра-
зи увереност, че на изборите
на 8 ноември ще победи бив-

шия държавен секретар Хилъ-
ри Клинтън, която се очаква да
бъде номинирана за кандидат
на Демократическата партия.

Клинтън обаче не успя да
извоюва категорична победа
като Тръмп на първичните избо-
ри в Индиана. Нейният основен
съперник от демократите - сена-
торът от щата Върмонт Бърни
Сандърс, поведе на изборите в
този щат. След обработката на
70% от бюлетините той взема
53,3% от избирателите демокра-
ти, а Клинтън - 46,7 на сто.

В навечерието на първични-
те избори в Индиана анкетите
показваха, че Клинтън е под-
крепяна с около 7% повече
избиратели, отколкото Сандърс.

В Индиана борбата е за
гласовете на 92 делегати на
конгреса, на който ще бъде
официално номиниран кандидат
на Демократическата партия на
президентските избори в САЩ.

В момента Клинтън си е
осигурила подкрепата на 2217
делегати на бъдещия форум, а
Сандърс - само 1357. За да си
осигури номинацията за канди-
дат-президент на националния
конгрес, претендентът е необ-
ходимо да има подкрепата на
2383 от 4764 делегати.

призна поражението си и обя-
ви, че се оттегля от надпрева-
рата за президентския пост.

“От самото начало аз каз-
вах, че ще продължа, докато
има реалистичен път към побе-
дата. Тази нощ, тъжно ми е да
го кажа, изглежда, че този път

Около 462 млн. деца на училищ-
на възраст живеят в страни,
обхванати от хуманитарни кризи
заради конфликти или стихийни
бедствия. Данните са от разпрост-
ранен доклад на Детския фонд на
ООН (УНИЦЕФ), предаде ТАСС. От
фонда отбелязват, че 75 млн. деца
на възраст от 3 до 18 години се
нуждаят от спешна помощ, за да
получат образование. При това за
образователни програми се отде-
лят само 2% от глобалните средст-
ва за хуманитарна помощ.

Според УНИЦЕФ над 37 млн.
деца не ходят на училище, като
броят на училищата продължава
да намалява заради конфликтите и
стихийните бедствия.

Най-тежка е ситуацията в Си-
рия, където вече пета поредна
година продължават бойните
действия и са затворени над 6
хил. училища. Сградите им са

Президентът на Русия
Владимир Путин подписа
закон, с който мандатът
на депутатите от Държав-
ната дума може да бъде
прекратяван предсрочно
за неизпълнение на слу-
жебните им задължения.
Това е свързано с промя-
на на федералния закон
“За статута на члена на
Съвета на федерацията и

Министерството на отбраната на Ру-
сия сформира две нови дивизии в За-
падния военен окръг и една в Южния
военен окръг като противодействие на
разгръщаните от НАТО сили до грани-
цата на Русия. Това заяви военният
министър на Руската федерация Сергей
Шойгу, цитиран от ТАСС. По думите му
тече подготовката на местата за дисло-
кация на новите съединения. Още през

75 млн. деца се нуждаят от
спешна помощ за образование

ПУТИН ПОДПИСА ЗАКОН
ЗА УВОЛНЕНИЕ НА ДЕПУТАТИ

РУСИЯ С ДВЕ НОВИ ДИВИЗИИ
В ОТГОВОР НА НАТО

януари Шойгу обяви, че ще бъдат създа-
дени три нови дивизии по западното
направление. По-късно стана известно,
че ново мотострелково съединение ще
се появи до Ростов на Дон и още две
в Смоленска и Воронежка област. Вся-
ка дивизия ще бъде от 10 хил. войници.

От 2014 г. насам НАТО неколко-
кратно увеличи присъствието си в тери-
тории, близки до Русия.

статута на депутата от
Държавната дума”.

Сега всеки руски наро-
ден избраник може да се
лиши от мястото си в пар-
ламента, ако нарушава
задълженията си във вза-
имоотношенията със свои-
те избиратели или отсъства
от парламентарните засе-
дания в течение на 30 дни.

Уволняването на де-

путата може да бъде ини-
циирано от неговата пар-
ламентарна група или от
комисията, в която уча-
ства. Според закона рус-
ките депутати трябва да
поддържат контакти с из-
бирателите си, да раз-
глеждат техните сигнали
и да задължително да ги
приемат и да разговарят
лично с тях.

обект на нападения или са заети
от военните, или са превърнати в
убежища, поясняват авторите на
доклада.

Тежка е и ситуацията в Нигерия
и Камерун, където заради действи-
ята на “Боко Харам” са закрити
над 18 хил. училища. Децата в
Централноафриканската република
също са в много тежко положе-
ние.

Докладът на УНИЦЕФ е разпро-
странен няколко седмици преди в
Истанбул да започне Първата
световна хуманитарна среща на
високо равнище. Очаква се на нея
да бъде обявено създаването на
глобален фонд “Образованието не
чака”. УНИЦЕФ се надява да
събере около 4 млрд. долара,
които ще се изразходват за обуче-
нието на 13,6 млн. деца през
следващите 5 години и на 75 млн.
до 2030 г.

Баварски депутати
предлагат „Моята борба”
да се учи в училище

Горски пожар
край канадския

град Форт
Макмъри

в провинция
Алберта наложи

евакуирането на
всичките му

80 хил. жители.
Стихията,

започнала на
1 май югозападно

от Форт
Макмъри и
обхванала

площ от 2650 ха,
бързо се

приближи към
града. Съобщава
се за унищожени

къщи, хаос и
задръствания по
пътищата. Няма

информация за
жертви

Д епутатите от парламента на Бавария ще разгле-
дат предложение за включването на книгата на
Адолф Хитлер “Моята борба” в учебната програ-
ма на училищата в провинцията, пише “Взгляд”.

“Става дума за ученици на възраст от 15 до
17 години. Важно е те да прочетат тази книга
по време на часовете. Не мисля, че днешните
деца ще видят в произведението някаква
съблазън. Ако знаят за десните идеологии от
миналото, като хитлеристката например, това
може да ги отдалечи от новите десни идеоло-
гии”, заяви баварският депутат Томас Геринг,
един от авторите на идеята.

През януари “Моята борба”, смятана за иде-
ологическа основа на нацизма, бе публикувана
за първи път от края на Втората световна
война.

Тръмп бе подценен от
своите опоненти, признават

анализаторите

ААмериканският милиардер
Доналд Тръмп спечели убеди-
телна победа на първичните
избори на републиканците в
щата Индиана. В същото време
основният конкурент на Тръмп
в предизборната кампания -
сенаторът от Тексас Тед Круз,
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Да бъде или не, това е въпросът,
пред който се изправя днес Европей-
ският съюз. Анализатори, български и
чужди, са категорични, че това е най-
сериозното изпитание за целия период
на съществуването му - такова, че може
да го взриви и да унищожи крехкото
единство, което е налице в момента с
цената на компромиси. Кризата от 2008
г. с нейните съпътстващи елементи -
загубата на растеж и безработицата,
още не са преодолени, а пред Европа
застават нови проблеми. От провалени-
те държави се стичат милиони мигран-
ти, чужди на европейските културни и
цивилизационни стандарти и ценности.
Те не само трудно се интегрират в раз-
личните по своята търпимост към чуж-
денци европейски общества, но след
събитията в новогодишната нощ в
Кьолн се превръщат в катализатор за
мощни антимигрантски движения. Ред
държави от шенгенската зона възста-
новиха граничния си контрол, което
торпилира една от фундаменталните
европейски ценности - свободното дви-
жение на хора. ЕС стана мишена за
терористични атаки. Всичко това заси-
ли влиянието на крайно десни, неофа-
шистки, националистически и ксено-
фобски движения, които настояват за
връщане към пълен национален суве-
ренитет. По данни на “Галъп интер-
нешънъл” от изследване, проведено в
началото на 2016 г., ако има референ-
дум, всеки трети европеец би гласувал
страната му да излезе от ЕС.

Ще се разпадне ли ЕС в сегашните
си параметри и граници или ще оцелее,
на този въпрос търсеха отговори пред-
ставители на академичните среди, дип-
ломати, университетски преподаватели
и анализатори, събрани на конферен-
ция “Ще се разпадне ли Европейският
съюз”, организирана от Института за из-
следване на обществата и знанието при
БАН, Историческия факултет на Софий-
ския университет и Българското геопо-
литическо дружество. Еднозначното
мнение на участниците във форума е, че
ЕС няма да остане такъв, какъвто го
познаваме, а не се ли промени, го за-
плашва разпад. Какво ще се случи,
предстои да видим и да го живеем.

Чл.-кор. проф.
Васил Проданов:

Прогнози за
разпада на ЕС
имаме от десети-
летия, при това
от автори на го-
леми теоретични
системи, като се
започне от Алвин
Тофлър и Милтън
Фридмън и се
стигне до това,
което чуваме

през последните години от устата дори
на Жан-Клод Юнкер и други европей-
ски политици. Какво да очакваме?

1. Федерализация - повече ЕС. Този
сценарий е малко вероятен поради на-
гласата на елитите и нарасналия евро-
скептицизъм на избирателите.

2. Сценарий, наричан от Камерън
“Орбан-Качински”. Евроинституциите
имат много власт, която трябва да
прехвърлят върху националните прави-
телства. Това ще доведе до отслабване
на европейските институции, отказ от
обща миграционна политика и оставяне
това на националните държави, което

ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ 
Отговор на въпроса търсят академични учени, дипломати,
университетски преподаватели и анализатори

значи разпадане на Шенген. Това ще
засили ролята на САЩ, Русия, Турция и
Китай във въздействието върху отделни-
те държави, използвайки го за геополи-
тически цели.

3. Укрепване на статуквото. Това би
бил опит за консолидация без значими
промени. Той може да продължи, ако
няма нова икономическа криза, нов
мощен емигрантски поток, война.

4. ЕС на различни скорости. Този
сценарий го има и сега и той може да
доведе до последния, пети сценарий.

5. Сценарий Милтън Фридмън-
Хънтингтън, който предполага разпад на
ЕС, особено след съчетание на няколко
кризи - военни действия в Източна Ев-
ропа, терористични актове, свързани с
кризата на мултикултурализма, нараст-
ващо количество протести и сблъсъци
поради неравенствата. Възход на анти-
системни партии, засилване на разцеп-
ленията.

Посланик
Любомир Кючуков:

В момента
Европа играе
ролята на амор-
тисьор, омекоти-
тел на американ-
ската политика. В
социален план
глобализацията
оголи неравенст-
вата като осно-
вен проблем на
новия свят и
уютът на дългого-

дишните европейски социални баланси
и сигурност се разтвори в полето на
глобалните дисбаланси и несигурност.
Появи се нов субект на глобалния терен
- недържавният човек. Най-типичният
пример - “Ислямска държава”, бежанци-
те-мигранти, който оказва обаче много
съществено влияние върху процесите.
Основният разлом като че ли сега е
между Европа и нейното радикално
отрицание.

Според мен България е най-заинте-
ресована от развитието на общоевро-
пейското и на солидарното начало и
като най-бедна държава, и като външна
граница на ЕС, но и за  равноправна
европейска интеграция. България и
Румъния прекалено дълго са държани
в европейското Чистилище. Тук става
дума и за мониторинга, и за Шенген.
Това, което България не бива да про-
спива като тенденция, е обособяването
на Европа на различни скорости, за-
щото това ще институционализира на-
шето периферно положение. Оттук на-
татък дилемата е повече ЕС или пове-
че столици. Политиката сега е по-скоро
бягство от дилемата.

Проф. д-р
Антоний Тодоров:

Защо ЕС ня-
ма да се разпад-
не. Вече има
твърде мощни ин-
тереси за запаз-
ването му и тези
интереси не са
само корпоратив-
ни или бюрокра-
тични, а все пове-
че граждански.
Мисля, че трябва
да се опрем на
такива интереси,

за да говорим за бъдещето на ЕС. Убе-
ден съм, че онова, което ще се случи в
бъдеще, не е предзададено. Създаден
от елитите, ЕС беше припознат и от
масите. Въпросът за мен е на кого ще
оставим ЕС - на корпорациите и бюро-
кратизираните елити или на граждани-
те.

Има една дълга борба за присвоява-
не на ЕС от масите, иначе казано, за
неговото демократизиране. ЕС очевид-
но е проява на глобализацията, но това
е фактор и за оцеляването му. Въпросът
е какъв си представяме ЕС в бъдеще,
ако въобще си представяме неговото
бъдеще? ЕС е уникален по своя харак-
тер. Всички аналогии, които се правят с
него, не издържат. За мен основният
проблем е, че има недостиг на демокра-
ция и липса на демократични наднаци-
онални институции.

Пред очите ни се случва
разглобяване

Доц. д-р Иво Христов:

Днес Европа
е каскада от вза-
имни противоре-
чия, вкарани под
общата институ-
ционална рамка
на така нарече-
ния ЕС. Първото и
основно противо-
речие, което е и
неотстранимо, е
между интересите
на наднационал-
ния финансов ка-

питал и националните елити и нацио-
налния промишлен капитал. Второто
противоречие е между транснационал-
ния капитал със седалище извън Евро-
па и този в нея, който няма интерес не-
говата щаб-квартира да бъде ликвиди-
рана.

Наблюдаваме третата фаза от раз-

витието на Европа, тя се нарича разгло-
бяване и се случва пред очите ни. Еди-
ният вариант е чрез т.нар. засилване на
Европа, известен под клишето “повече
Европа”, което ще означава разреша-
ване на основното противоречие в пол-
за на транснационалния капитал, което
ще се нарече Европейски съединени
щати. Той има своето огромно предим-
ство. Този проект превръща Европа в
едно 500-милионно мултикултурно де-
билно послушно стадо, което трябва да
бъде лесно управляемо от щаб-кварти-
рата в Брюксел. Разглобяването на това
пространство е възможно и по друг на-
чин - в раздробяването му на 200 държа-
ви и връщане към ново Средновековие.
Между разглобяването на Европа и
унифицирането ще се движи нещото,
което ние наричаме Европейски проект.

Проф. д-р Никола Аврейски:

Радетелите на
превръщането на
ЕС в зона за сво-
бодна търговия,
п р е д в о ж д а н и
от Великобрита-
ния, са в мощ-
но настъпление.
Сключването на
ТТИП, наречено
от г-жа Клинтън
“икономическо
НАТО”, ще пре-

върне Европа в икономически сателит
на една световна суперсила, която е в
безспорен упадък. Най-вероятна остава
опцията за запазване на статуквото с
цената на няколко крачки назад. Прова-
лилите се евролидери няма да признаят
провала си и ще се стараят да съхранят
ЕС на пръв поглед в сегашния му вид.
Принципиалните отстъпки от европей-
ската интеграция ще бъдат представени
като насъщна необходимост в името на
запазване на Великобритания в съюза,
като ще бъде подхранвана илюзията, че
това е временно, докато в действител-
ност става въпрос за истинско обръща-
не на посоката на европейската интег-
рация. Тази перспектива обрича ЕС в
превръщането му в международна ор-
ганизация със затихващи функции.

Проф. д-р Искра Баева:

България не-
еднократно беше
обект на критики
от водещите
страни в ЕС за
отношението към
мигрантите, като
заедно с други
страни бяхме об-
винявани, че не
умеем да приема-
ме и съжителст-

ваме с ислямски пришълци. В тези кри-
тики заедно с плашещите картини от
т.нар. отряди за ловене на хора по гра-
ниците има много истина, но те замени-
ха онова, с което българската традиция
би могла да помогне. България е сред
страните в ЕС, които имат най-дълъг и
успешен опит от съжителство с големи
ислямски общности. След провала на
мултикултурализма ЕС би трябвало да
потърси успешни системи за интегра-
ция, една от които безспорно е българ-
ската.

Дълбокото ми убеждение е, че ЕС
няма как да се разпадне в обозримо
бъдеще, но по-важни са тенденциите, а
те са деструктивни и в дългосрочен план
- негативни.

ТТИП е свръхрегулиран
неолиберализъм

Проф. д-р Нако Стефанов:

Решаването на проблемите, пред
които е изправен ЕС, биха го превърна-
ли в реален геополитически фактор,
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ЛИ ЕС?

летие на ХХI век не разполага с идей-
ния, икономическия и геополитическия
комфорт, с който беше свикнал през ХХ
век. В резултат на синергичното дейст-
вие на множество фактори, върху които
Брюксел не упражнява или упражнява
много малък контрол, ЕС постепенно
губи своята цивилизационна инициати-
ва. Нещо повече. В настоящия модел на
вземане на решения и все по-голямото
откъсване на европейските политико-
икономически клики от реалното битие
на почти половинмилиардното населе-
ние на стария континент, критичната
точка на разпад изглежда все по-близ-
ка. Ако досегашният модел на изграж-
дане и управление на ЕС се запази,
крахът му не само е възможен, но и
почти неизбежен.

Проф. д-р Кръстьо Петков:

ЕС изживява
м н о ж е с т в е н а
криза, но тя е на
взаимнопрепли-
тащи се и взаим-
нообуславящи се
кризи. Аз смятам,
че икономичес-
ката и дълговата
криза са по-важ-
ни в дългосрочен
план, отколкото

бежанската криза. Как ще се реши ди-
лемата на разпада - суверенитет или
интеграция, ще видим по-нататък. Спо-
ред мен това ще се случи 2020-2022 г.
когато повечето държави ще влязат в
най-тежката фаза на кризата, ЕС ще
престане да ползва инструментите за
субсидиране, за структурно подпомага-
не на онези държави, които се смятат за
изостанали. За разлика от пазарните
фундаменталисти, които през месец
обявяват, че иде край на кризата, аз се
доверявам на другите прогнози, според
които Европа навлиза във втория й етап,
който ще продължи от 2016/2017 г. до
2020/2022 г. Полша, Чехия, Словакия, а
напоследък и Унгария и Румъния вече
се поосвободиха от неолибералната
доктрина и пакета “остерити”, наложен
от Брюксел под диктата на Берлин. Само
България продължава послушно да го
прилага на 100%.

България плати най-
високата входна такса

Чл.-кор. проф.
Иван Ангелов:

България пла-
ти най-високата
входна такса за
присъединяване
към ЕС. Изчисля-
вам я, като сла-
гам загубите от
предсрочното за-
криване на бло-
ковете на АЕЦ,
особено на 3 и 4,
п р о п у с н а т и т е

ползи от непроизведената енергия и
непродадена, вноските в ЕС. Като ползи
вземам всичко, което страната е полу-
чила от предприсъединителните фондо-
ве и после като член на ЕС. Като правя
сравнение между тях, изравняване на
загуби и ползи се очаква към 2050 г.  В
ЕС няма симетрична либерализация за
движение на капиталите, стоките и хо-
рата. Който не е конкурентоспособен,

колкото и да е отворена границата -
нищо не ще продаде, а от притока на
стоки - потребителите са доволни, но от
това се съсипва нашето собствено про-
изводство, губят се работни места. Сега
безработицата е около 20%, а ако не
бяха отворени границите, за да изтекат
около 2 млн. души, от които поне поло-
вината са в работоспособна възраст,
щеше да е 40-45%. Само този показа-
тел показва каква катастрофа е прежи-
вяла и продължава да преживява наша-
та страна.

Доц. д-р Огнян Минчев:

Онова, което
изправи Европа
пред днешната
криза, е обстоя-
телството, че по-
вече от 70 г. тя
можеше да жи-
вее безгрижно,
без да се грижи
за своята сигур-
ност. Така се раз-
ви една полити-
ческа пацифист-

ка култура, която бе основана върху
ляволиберални ценности. Проблемът е
в това, че на европейско равнище няма-
ме консервативна дясноцентристка сила,
която да балансира ляволибералните
тенденции, които доминират европей-
ската политика. Консервативните или
дясноцентристките тенденции са прину-
дени да се децентрализират до основ-
ните дяснонационалистически движе-
ния и да се реализират като евроскеп-
тична сила. Предизвикателствата, с ко-
ито се сблъсква европейския проект, ще
създадат в Европа политическа криза с
два възможни изхода. По-нататъшна де-
централизация и свеждане до минимум
политическия потенциал на Европа. Не
допускам разпад на ЕС. Това, което
допускам, е източване на потенциала
за политическо обединение, от което ще
страда най-много периферията.

Доц. д-р Валентин Вацев:

Ще се разпад-
не ли ЕС. Не бих
говорил по съще-
ство нито за раз-
пад, нито за
възраждане. Бих
казал по-скоро,
че нещо се е про-
менило и ние го
чувстваме. ЕС
беше един от
най-успешните
проекти на сред-

ната класа, която победи след Втората
световна война. Днес този ЕС, който ние
не видяхме, вече е в миналото. Финансо-
вият капитал победи индустриалния. А
средната класа беше продукт на индус-
триалния капитал. Аз не вярвам, че ико-
номиката е отговор на въпроса. Идеите
стават причина за гниенето или възхода.
ЕС е идеален синтез на три идеи. Гер-
манската идея за творчество, англикан-
ското фри трейдърство - свободна търго-
вия, където всяко нещо се заменя сво-
бодно срещу друго, и френското разби-
ране за разумната държава, където ра-
зумността побеждава. На мястото на тези
просвещенски идеали се появиха абст-
ракциите на наднационалното граждан-
ство. След модерността според мен идва
Средновековието.  ЕС вероятно няма да
загине. Но никога няма да бъде това,
което беше, а според мен и не трябва.

какъвто той в мо-
мента не е. От ци-
вилизационна
гледна точка ЕС
е йерархично и
неравноправно
о б е д и н е н и е ,
съставено от
представители на
няколко европей-
ски цивилизации
- германска, анг-
лосаксонска, ла-
тинска и славян-

ска. В парадигмален план ЕС е синтез
на икономически неолиберализъм и по-
литически неоконсерватизъм. По своята
същност неолиберализмът е модел на
свръхкапитализма, където от формулата
на печалбата на класическия капита-
лизъм пари-стока-пари прим се преми-
на към формулата пари-ценни книжа-
пари прим. Свръхпечалбите се правят
именно по тази формула. Що се отнася
до това, че то било неолиберализъм,
пък той бил свръхрегулиран, а ТТИП
какво ще е? Това е символ на неолибе-
рализма, при който ще има свръхвисока
регулация. Видян през призмата на со-
циално-класовия подход, ЕС е консоли-
дация на най-едрия глобализиращ се
западноевропейски капитал.

Проф. д-р Максим Мизов:

Трябва да се
борим за бъде-
щето на ЕС не
заради онова,
заради което той
е създаден и за-
ради онова, за-
ради което функ-
ционира в момен-
та, а заради
възможността
той да бъде ра-

дикално променен. Заради възможност-
та той да бъде обител на гражданско-
хуманистична визия, която по нов начин
да промени историческите реалности и
съдбини на човечеството, най-малкото
защото един ЕС би могъл да бъде един-
ствената алтернатива на сегашния нео-
либерален глобалистичен сценарий.
Докато се стигне дотам, ще трябва да се
мине през много урви, много страдание
и през много мъки. Ако изобщо се стиг-
не до края.

Къде е европейската цивилизация,
която се базира на християнските цен-
ности? Къде отиде християнството, кога-
то изкуствено се инжектират иноетнич-
ни и инорелигиозни човешки маси? Как
ще поддържаме християнските ценнос-
ти с този микс? Къде отиваме ние, след
като Бжежински заедно с Кисинджър
обявиха, че след комунизма най-голе-
мият враг е православието? Къде отива
славянският свят с православната си
общност?

Доц. д-р Ивка Цакова:

О б е д и н е н а
Европа има
бъдеще само
като демократи-
чен проект. Де-
мократичният де-
фицит се усеща
отдавна, но в
последни-
те годи-
ни е
при-
д о -

бил застрашаващи разме-
ри. Основна причина за
това е неолибералният
капан, в който се ока-
заха европейските
държави. Все

по-резонни са въпроси като този - кого
обслужват евроинституциите със своите
решения - милиардерите или европей-
ските граждани? Оформя ли се евро-
пейска олигархия? Възможна ли е
съпротива срещу корпоративна Европа?
Всички усещаме, че Европа е на
кръстопът. Нужни са политики, които
обуздават едрия бизнес в стремежа му
за извличане на пари за сметка на
мнозинството. Три са заплахите пред ЕС:
корпоративното превземане на регула-
торите, лобирането на специалните ин-
тереси в Брюксел и системата на “въртя-
щи се врати”. Ако не се преборим с тези
заплахи, ще станем жертва на европей-
ската олигархия и на местни национал-
ни олигархии. Ако се подпише ТТИП,
ние ще станем жертва на корпоратив-
ните суперправа, на мултинационални-
те компании, които ще могат да съдят
държави, препятстващи максимизиране-
то на техните печалби.

Коренна промяна на ЕС,
за да оцелее!

Проф. д-р Боян Дуранкев:

Какво е поло-
жението на
България в ЕС?
Нека погледнем
данните, и то
само по един по-
казател. Ако се
върнем с индек-
са ДЖИНИ в
1985 г. и 1995 г.,
ще видим много
по-добра ситуа-

ция в България тогава, отколкото сега в
ЕС. Напред ако гледаме, ако ЕС
замръзне от утре и не се развива в след-
ващите години, а България има 3% темп
на растеж годишно, това означава, че
през 2068 г. ще достигнем средното
ниво на ЕС от 2015 г.

Америка има своята американска
мечта. ЕС е голямо обещание всяко
следващо поколение да живее по-доб-
ре от предишното. През 1990 г. по ин-
декс на човешкото развитие България е
била на 28-о място в света, а сега е на
56-о. Тогава България е била 9 млн.,
сега отиваме на 7 млн. Заключението е:
“Лекарите” с рецептите и препоръките
си са убили пациента. За 26 години
пациентът е смачкан и съсипан. Ако ЕС
не се промени, който иска да дойде в
ЕС, нека стъпи първо в България и тога-
ва да мечтае за ЕС. Европа е изправена
пред исторически кръстопът - или да се
промени, като се развие като единна
система, или да умре като мечта за едно
общо бъдеще.

Доц. д-р
Борислав Градинаров:

САЩ не са
б е з у с л о в е н
поддръжник и
приятел на идея-
та за обединена
Европа. Вашинг-

тон ще
п о д -

държа тази
идея, докато

ЕС изпълнява
американските

имперски плано-
ве и послушно

следва нареждани-
ята на Белия дом. ЕС

през първото десети-
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Куклите нямат
комплекси

АЛЕКСАНДЪР
СИМОВ

За едното хоро...

ВИЛИАНА
СЕМЕРДЖИЕВА

Кого заблуждават?

ВАЛЕНТИН
ГЕОРГИЕВ

1818 - В ТРИР, ПРУСИЯ, СЕ РАЖДА КАРЛ
МАРКС, НЕМСКИ ФИЛОСОФ И ИДЕОЛОГ
(УМИРА 1883 Г.). Много

често е описван като една
от най-влиятелните личнос-
ти на човечеството, виден
критик на капитализма.
Създател на диалектичес-
кия и историческия мате-
риализъм. Според него
пролетариатът като най-
многобройна класа, лише-
на от собственост върху
производствените средст-
ва, е единствено достойната и способна да уп-
равлява обществото класа. Основното му иконо-
мическо произведение е “Капиталът” (I т. - 1867
г., II и III т. - 1884 г., под редакцията на Фридрих
Енгелс). Той е организатор и активен участник в
Първия интернационал, както и дългогодишен
съратник на Фридрих Енгелс. Неговите идеи на-
мират приложение през XX век, когато са осно-
вани редица социалистически държави.

1846 - РАЖДА СЕ ХЕНРИК
СЕНКЕВИЧ, ПОЛСКИ ПИ-
САТЕЛ (УМИРА 1916 Г.).

Носител на Нобелова награ-
да за литература през 1905 г.
Автор на исторически рома-
ни, популярни и до днес - “С
огън и меч”, “Пан Володиов-
ски”, “Потоп”, “Quo vadis?”,
“Кръстоносци”. По тях са
създадени редица филми.

1876 - ОТПЕЧАТАН Е БРОЙ ПЪРВИ НА В.
„НОВА БЪЛГАРИЯ”, ОСНОВАН ОТ ХРИСТО
БОТЕВ. Вест-

никът излиза до 22
април 1877 г. Ботев
редактира само
първия му брой. В
бележка “Нужно
обяснение” той фор-
мулира задачата на вестника: “...Освен физиче-
ска сила народът трябва да излиза и със своето
морално оружие (журналистиката е едно от
първите средства на революцията)...”

1921 - КОКО ШАНЕЛ ПРЕДСТАВЯ ЛЕГЕН-
ДАРНИЯ ПАРФЮМ „ШАНЕЛ
№5”. Известната френска модна

дизайнерка революционизира жен-
ската мода с включване на мъжки
елементи. Определят я като пионер,
една от най-влиятелните фигури в
модата на ХХ в. Шанел е дизай-
нерът, който пръв излиза с пар-
фюм, който носи името на дизайне-
ра. “Шанел №5” е класика в жанра и до днес.

1925 - СЪС ЗАКОН
В БЪЛГАРИЯ СА
СЪЗДАДЕНИ ПЪР-
ВИТЕ ДЪРЖАВНИ
И ОБЩИНСКИ
ТРУДОВИ БОРСИ и са

предвидени временни ком-
пенсации при безработица.

1930 - АНГЛИЧАНКАТА ЕЙМИ ДЖОНСЪН
ПРИДОБИВА СВЕТОВНО
ПРИЗНАНИЕ, КАТО СТА-
ВА ПЪРВАТА ЖЕНА, ЛЕ
ТЯЛА САМА ОТ АНГЛИЯ
ДО АВСТРАЛИЯ. Нейният

самолет “Jason” от този по-
лет може все още да се види
в Научния музей в Лондон.
Тя лети във Втората световна
война в Спомагателния
въздушен транспорт, като загива при полет за
връщане на самолет в базата.

1948 - СЪЗДАДЕН Е ПФК ЦСКА. Историята
на Централния
спортен клуб на
армията е свър-
зана със спора-
зумението меж-
ду футболистите
на “Септември” и
физкултурния колектив “Чавдар” за обедине-
ние под името “Септември” при ЦДВ. На 5 май
се подписва учредителният договор и това ста-
ва рождена дата на дружество “Септември”
при ЦДВ. Днес в Музея на спортната слава на
ЦСКА се съхраняват над 1000 приза, от които
близо 150 са от футбола.
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Не били злоупотре-
би, а “нередности пора-
ди незнание или непра-
вилно прилагане на нор-
мативните документи”.
Това разбираме от не-
винното обяснение на
АФКОС (българския
ОЛАФ), който установил
едва... 3 измами с евро-
пари за последните 7
години. Похвално! “Усво-
яването” на разните там
милиони за стадиони,

яхти, джипове въобще не
е форма на гепене, а
правоверни реформи.
Странно тогава защо ЕС
не е възстановил на
България над 1,2 млрд.
лв. само по фондовете за
земеделие, както личи от
последния отчет на Ми-
нистерството на финан-
сите. Странно защо ви-

наги ни сочат с пръст,
независимо от епичните
битки на Борисов и ГЕРБ
с корупцията.

Никак не са странни
обаче нарушенията за
над 224 млн. лв. в отчета
на друг контролен орган
- АДФИ, която за 2015 г.
е регистрирала 310 слу-
чая на злоупотреби с

обществени поръчки -
над 40% от общия им
брой. Тях съвсем неслу-
чайно ги наричат
“поръчки” - видно е, че
нямат общо с общество-
то. Та и тия, отчели нару-
шенията, написали раз-
ни доклади и актове - все
дейност на хартия. Ала
що така не се видя един,

дето е връщал пари, и
барем един наказан?
Ами защото иде реч за
“наши хора”, за фирми,
близки до властта, които
функционират в перфект-
на симбиоза.

Няма злоупотреби
при магистралите, няма
при лекарствата, няма
при ваксините от/за Тур-
ция, при ВЕИ-тата, няма
рекет към транспортните
фирми с такса “спокойст-
вие”, не издават фалши-
ви шофьорски книжки, не
се месят в работата на
съдебната система, не са
похарчени 1 милиард
лева за далавераджий-
ско саниране, не са взе-
ли 33 милиарда заеми...
Направо “чисти” като
сълза. Пък неотдавна се
размахваха едни метли,
явно кампанията приклю-
чи. Видя се какво е да

плашиш гаргите с показ-
ни акции срещу дребни
риби, които не се отчитат
в касите на ГЕРБ. И в
същото време да преду-
преждаваш истинските
акули да прекратяват
овреме каквото вършат,
за да не предизвикат
гнева на Първия. Та кер-
ванът да върви...

Речта на Лютви Мес-
тан винаги е приличала
на трагичен опит в
шкембеджийница да се
опитат да ти поднесат
френски гурме специа-
литет. Словесните фин-
тифлюшки, високопар-
ните изхвърляния, рето-
ричните протуберанси -
всичко прилича на за-
бравен декор в провин-

циален театър. Това усе-
щане за пошла театрал-
ност не напуска нито за
миг всяка медийна изя-
ва на Местан днес и
допълнително потвърж-
дава факта, за който
всички се досещат -
пред нас не стои само-
стоятелен политически
играч, а марионетна
фигура, чиито конци се
дърпат от другаде.

Не може да се ана-
лизира в дълбочина
нещо, което Местан е
казал. Както във всяка
добра криминална пие-
са, и тук са важни не
думите, а действията. Не
че думите звучат възви-
шено: “В партия “Демо-
крати за отговорност,
свобода и толерантност”
не е обсъждан въпросът

за кандидатурата на ли-
дера й Лютви Местан за
президент на страната”,
заяви вчера самият Ме-
стан. Той вече се държи
като кралска особа, го-
вори за себе си в трето
лице. Което напомня, че
от няколко години вмес-
то Лютви понякога го
наричат Людовик. Знак
за тежката помпозност
на неговия политически
стил. Партията на Людо-
вик щяла да се държи
без комплекси на избо-
рите. С други думи - Ме-
стан със сигурност ще
играе на президентски-
те избори, защото инве-
стицията в него трябва
да бъде оправдана. Това
е нещастието на  мари-
онетките - те може да
си мислят, че играят без

комплекси, но винаги
под чужда свирка. Дири-
гентът е зад граница, а
неговото продължение
тук може до утре да
ражда политически афо-
ризми - в крайна сметка
ще направи каквото му
кажат.

И само за информа-
ция. Тези дни самият
Местан разпространи
снимки във фейсбук как
партията му активно гот-
ви документите си за
регистрация. Не стана
ясно къде се намира
офисът, но на една от
стените му имаше над-
пис “Приятели на САЩ
в България”. Св. Людо-
вик Безкомплексний
няма да обясни това. Но
си струва да се помисли
над него.

Задължителното изу-
чаване на народни тан-
ци в училище е поредна-
та тема, която стана по-
вод за бурни спорове.
Думата “задължително”
отдавна ни кара да
настръхваме преди още
да сме разбрали и обмис-
лили същността на неща-
та. Обожаваме да се про-

тивопоставяме, да отри-
чаме, да се опълчваме
срещу... Сигурно си мис-
лим, че това ни прави
активни, оригинални, де-
монстрираме как от нас
зависи всичко. Така и с
народните танци. Нима
не са задължителни ос-
таналите предмети, кои-
то се изучават в учили-
ще, наред с тях - музика-
та и физическото възпи-
тание? И какво лошо има
в задължаването на то-
тално обездвижените и
увредени от малки наши
деца да танцуват в рам-
ките на учебния про-
цес? Ако ги оставим да
избират сами, те и физ-
култура няма да посе-
щават. Обичат да играят
футбол, но - на смартфо-

ните. Само че това няма
да ги направи здрави и
енергични.

Какви са тези архаич-
ни измишльотини, възму-
щават се някои - хоро,
ръченица?... Е да, друго
си е да ходиш на аероби-
ка, на фитнес - модерни
по цял свят занимания.
Всъщност за какво е по-
редната тупурдия - за по
две хора на година, кои-
то децата ще трябва да
научат във всеки клас?
За една идея, която
тепърва предстои да
бъде изяснена, норма-
тивно и педагогически
подплатена. Освен чисто
физическата полза, която
няма как да бъде отрече-
на, децата ще развият
двигателна култура, ще се

запознаят с красотата и
стойността на родните
традиции и фолклор, ще
се научат да се гледат в
очите и да се държат за
ръце, ще изживеят усеща-
нето за единение с дру-
гите. И най-сетне - когато
се наложи да се хванат
на хорото на сватба, на
площада на Нова година
или по друг празничен
повод, няма да се сраму-
ват, че японци и амери-
канци, дошли от онзи
край на света, го играят
по-добре от тях.

При подобни реакции
няма защо да се чудим,
че чужденци издават и
разпространяват музи-
кални албуми и филми,
представящи уникалния
български фолклор.
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И
Вълко ВЪЛКОВ*

Историята на БСП обхваща дълъг
период от време. Уникално събитие за
една партия, каквато е партията на
българските социалисти. Пътят й е осе-
ян с много епични битки в името на
социалистическата идея. Преживяла е
времена на възход и падения, преда-
телства, издевателства, ренегатства,
затвори и лагери. Тогава, в ония бурни
времена, борците умираха за идеята. В
наши дни моралът в значителна степен
деградира. Живот ли е да го опишеш,
както пише Никола Вапцаров. Разстре-
лян  през 1942 г. в Гарнизонното стрел-
бище в София от копоите на монархо-
фашистката власт. Немалко са поетите
и писателите, които отдадоха своя жи-
вот за делото на партията. Жертвите са
хиляди. Само един случай от епизода
на жестокост. На 20.12.1943 г. в търго-
вищкото село Ястребино в горската
местност, без съд и присъда, бяха раз-
стреляни 18 души, от които 6 деца.
Тези и други зверства не бива да се
забравят никога.

В годините на прехода у нас настъ-
пиха

сериозни промени

в организационната структура на БСП,
в облика и в нейните функции и задачи.
Сериозни промени настъпиха и във
функциите на държавата като публичен
сектор. И това в името на либералната
философия. Индивидът и пазарът реша-
ват всичко. Здравето на човека стана
стока. Болничните заведения се преоб-
разуваха в търговски дружества. Без
да се отчитат конкретните условия у
нас - нисък жизнен стандарт, рухнала
икономика и висока степен на заболе-
ваемост.

Някои анализатори пропагандираха
само негативите на БСП. Съзнателно
премълчаваха позитивите. Ръководст-
вото на БСП не винаги реагира свое-
временно срещу тенденциозните напад-
ки. Безпогрешни субекти няма. И БСП
в своята дейност е допуснала грешки.
Но има и събития, с които тя може да
се гордее.

В кратък период след 09.09.1944 г.

Горнооряховчанинът Тодор
Русанов и колегата му от Пол-
ша Рафал Чарновски “съживи-
ха” чинията на Бузлуджа с
уникална технология, пресъз-
даваща виртуална реалност.
Младежите са студенти в уни-
верситета Напиер в Един-
бург, а разработката е тяхната
дипломна работа. Проектът се
казва “Бузлуджа VR” и пред-
ставлява първата визуализация
на паметника, показана с кон-
тролери и очила за виртуална
реалност.

Най-големият социалистиче-
ски паметник в България, кой-
то в момента е в критично
състояние, живее нов живот с
приложението на двамата мла-
дежи. Слагайки специалните
очила, потребителите се пота-
пят в коренно различен свят.
Сградата е същата, но пе-
толъчката на върха е заменена
с лъв. Лозунгите на входа са
сменени с националния химн.
Влизайки в сградата, виртуал-
ната реалност пренася в лук-
созно помещение, което при-

лича на модерно лоби.
Второто ниво отвежда с

асансьор в театрална зала с
роял в центъра, а от прозорци-
те на чинията се открива реал-
на гледка с мащаб 16 на 16
километра. В коридорите са по-
местени картини от забележи-
телности в България, а с едно
кликване всеки посетител
може да научи повече
за тях. Тодор и Рафал са
измислили име и на един
от коридорите, които не
са били ползвани в ми-
налото. Те са го нарекли
“Тъмният коридор”. В
него са поместили свое-
образен музей на мону-
мента със снимки, които
представят сегашното му
състояние. Всеки потре-
бител може да ги докос-
не и да се телепортира
на мястото, на което са
снимани.

Виртуалната реал-
ност е толкова съвърше-
на, че улавя всяко дви-
жение, докато човек е с

паметник не е
свързан с полити-
ката, за нас е уни-
кална архитекту-
ра, която трябва
да има своето
бъдеще”, казва
Тодор Русанов.
Той споделя, че
вече са провели

Чинията на Бузлуджа оживя
във виртуална реалност

очилата. Възможна е и теле-
портация на различни места в
монумента, а докосвайки всич-
ки надписи, моментално полу-
чаваме с глас и английското им
звучене. “Искаме да насочим с
този проект вниманието на всич-
ки хора от цял свят към състо-
янието на сградата и ще вло-
жим всички усилия. За нас този

С арх. Стоилов

БСП по спиралата на
падението и възхода
Няма да сбъднем фантазиите на десните и да изчезнем от политическия терен на България

България беше изведена от пепелища-
та на Втората световна война и се
превърна от аграрна в силно развита
индустриална страна. Общата индуст-
риална продукция за 1989 г. е 103 пъти
по-голяма от тази през 1939 г.
Външнотърговският износ нарасна 83
пъти. Здравеопазването и образовани-
ето бяха безплатни.

Безработица нямаше

Към 80% от семействата се сдобиха
със собствени жилища. Аграрният сек-
тор се превърна във високомеханизи-

гури автобусен транспорт. С тези и
други социални мероприятия се подоб-
ри животът на българина.

Вярно е, че в края на периода се
натрупа външен дълг в размер на 10,3
млрд. долара. Грешката беше в това,
че с този паричен ресурс се доставяха
стоки за потребление, а не стоки с
производствено предназначение.

В своята многогодишна дейност БСП
е допускала и грешки. Пълен фарс беше
изключването от редиците на партията
на достойни другари, партизани и по-
литзатворници от нелегалния период на
партията. Прекалено много се робува

тива ще има от субекти, които не за-
щитават националния, а своите лични
интереси. БСП въведе закона за доси-
етата. Сега предлага да се отмени.

По мое мнение е необходимо БСП
да разработи и приеме актуализирана
Стратегия за изграждане на общество
със социално насочена пазарна иконо-
мика, в т.ч.:

- поетапно въвеждане на безплатно
здравеопазване съобразно социалния
статут на различните слоеве от населе-
нието; свеждане на безработицата до
7%; постигане и надминаване средното
равнище на доходите в страните от ЕС;

възраждане на индустриал-
ния и аграрния сектори;
въздържане от увеличаване
данъчното бреме на населе-
нието; намаляване количе-
ството на стоки от внос;
увеличаване дела на стоки-
те от местно производство;
приемане механизмите на
смесената икономика;

отмяна на
плоския данък

и въвеждане на прогресив-
на данъчна система; опре-
деляне идеологията на БСП
като система от философ-
ски възгледи, принципи и
механизми за постигане на
крайната цел - изграждане
на социално гражданско об-
щество; организационно ук-
репване структурите на
БСП, привличане на млади
кадри; радикални мерки сре-
щу корупцията и престъп-
ността; съвместно с други-
те политически сили разра-
ботване и приемане на си-

стема за програмиране на потребнос-
тите от висши специалисти по брой и
профили съобразно нуждите на бизне-
са и публичния сектор. Някои десни
политици и анализатори фантазираха,
че БСП след последните избори ще
напусне политическия терен. БСП е
преживяла много погроми и упадъци,
но винаги е намирала изход. И сега ще
мобилизира своя човешки потенциал,
опит и знание за преодоляването на
кризата и уверено ще продължи пътя
на Столетницата.

Авторът е експерт
по икономика и финанси

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

на формулата “реформи”. Образно каза-
но, проведените досега реформи са все
едно да местим копчетата на шинела.

Що за реформа

е тази, с която се съкращава работна
сила и се праща в армията на безра-
ботните. Участието на БСП в управлен-
ските коалиции с НДСВ и ДПС беше
неудачно. БСП въведе плоския данък.
Сега предлага да се отмени. Това реше-
ние не е лява, а дясна политика. Съпро-

рана площадка. Ускорено се развиваха
мощностите за производство на елек-
троенергия. В бита на хората навлязо-
ха телефонизацията, радиоразпръсква-
нето, водоснабдяването и телевизията.
Културата получи нови измерения. По-
нятието “битова престъпност” не беше
познато на тогавашното общество. Из-
гради се националната транспортна си-
стема. В експлоатация се въведоха 236
километра автомагистрали. За първи
път в историята на България във всич-
ки населени места в страната се оси-

консултация със създателя на
монумента арх. Георги Стоилов,
който е изразил надежда, че
тяхната работа ще даде нача-
лото на бъдещата реставрация
на паметника.

Представянето на проекта
в Шотландия оставило изпит-
ващите без думи. Преподава-
телите от университета били
впечатлени от работата на мла-
дежите.

Снимка DARIKNEWS.BG
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Защо хората не гласуват за

партията ни? Според мен от
дълго време се наблюдава про-
цес на прекъсване на връзката
на ръководството на БСП с пар-
тийните организации. Те дори
не се информират за изпълне-
нието на партийната политика.
В това отношение е занижено
и вниманието на общинските
структури на БСП. Не се про-
веждат редовно партийни
събрания, силно намаля броят
на членовете на партията. На
второ място, смятам, че хората
не гласуват за БСП затова, за-
щото тя не е критична към про-
мените след 1989 г. Като сме-
ниха Тодор Живков, по улиците
и по площадите излязоха
привържениците на т.нар. демо-
крация. Отрекоха всичко. Кре-
щяха, скачаха и започнаха да

Управителният съвет на Гражданско
сдружение “Собственици на земеделски
земи, арендодатели” - София, се обръ-
ща към вас от името на своите членове
и многобройните си съмишленици и от
свое име с молба в бъдещата си дей-
ност да обърнете по-сериозно внима-
ние на българското земеделие, на
българското село и по-конкретно на
феодалната зависимост и произвола на
агроолигарсите, на безправното поло-
жение, в което те поставиха повече от
милион и половина дребни собственици
на земеделски земи. В резултат на не-
олибералната политика на управлява-
щите през целия 25-годишен т.нар. пре-
ход и разрушаването и разграбването
на старите производствени структури
дребните собственици на възстановена
земя бяха принудени, за да не запустее,
да я отдадат под аренда на новопояви-
лите се арендатори. Лишени от възмож-
ност да я обработват сами, след прину-
дителната в много случай придружена с
различни измами на ръководствата им
ликвидация на по-голяма част от спон-
танно възникналите посттоталитарни зе-
меделски кооперации, собствениците на
земята бяха изнудени по различни на-
чини да сключват неизгодни дългосроч-
ни договори за аренда с произволно
нахлулите в земите ни ползователи.

Поощрявани по всякакъв начин, в т.ч.
и финансово от държавата, последните
разораваха, засяваха и започнаха да
ползват земята ни като своя. Когато соб-
ствениците, пръснати навред в страната
и по света, се опомниха и потърсиха

Защо не гласуват
за нас?
Хората чакат от БСП истинска
оценка за прехода и дейците му,
за ДПС и неоосманизма,
за агресията срещу Русия

рушат. Разбра се, че борбата
не е за демокрация, а за смяна
на системата. Това беше зада-
ча, спусната от “запада”. Стана
ясно, че нашите т.нар. борци за
демокрация по мръсен начин
бяха употребени за интереси,
чужди на България. Но повече
от 25 години тези “дейци” на
промените се изживяват като
герои и не спират да говорят за
реформи. Не излизат от внима-
нието на медиите и от управля-
ващите екипи.

Промените, такива, каквито
ги наложиха западните страни,
завършиха отдавна. Докато тук
ни занимаваха с Емил Кошлу-
ков, по пътищата бързо изник-
наха чужди бензиностанции, в
градовете се откриха много
чужди банки, хипермаркети и
молове, дадоха на чужди фир-
ми да ни продават електричес-
кия ток, който сами произвеж-

даме. На чужди концесии, поч-
ти на загуба, дадоха медодо-
бивния и златодобивния рудо-
добив. Приватизацията на Иван
Костов по същество разграби
производствените мощности,
изградени при социализма. Фи-
лип Димитров срина със земята
кооперативното и уедрено сел-
ско стопанство. Върна земята в
реални граници и сега се раз-
бира, че това стана, за да може
земята да се продава на чуж-
денци. Парламентът взе реше-
ние, което позволява земята да
се продава и на други страни,
освен на страни от ЕС. Сега тур-
ски и израелски фирми изкупу-
ват масово българска земя.
Държавата не прави нищо.
Мисля, че БСП трябва да внесе
проект, с който да забрани про-
даването на българска земя на
чужденци.

Промените, както се разбра,
завършиха, затова нашите “ге-
рои” сега говорят повече за
реформи. Време е най-после
БСП да даде истинска оценка
за промените и за техните
извършители. Желю Желев,
Филип Димитров, Иван Костов,
Надежда Нейнски, Меглена
Кунева, Соломон Паси, Бойко
Борисов и други заслужават да
бъдат разобличени докрай.

На трето място, мнозина не

гласуват за БСП, защото БСП
няма ясно изявена критична
политика към ДПС. Партията
губи от това, че не разоблича-
ва ДПС, което насажда все по-
изкривена представа за възро-
дителния процес - едва ли не
като погром над българските
турци. А нещата са къде-къде
по-нееднозначни. Нека ДПС
обясни защо изселили се от
България турци днес се пред-
ставят за българи в Европа?
БСП трябва да заяви твърдо
своята решимост за противо-
поставяне на неоосманската
турска политика спрямо Бълга-
рия в момента. България може
да се съгласи Турция да влезе
в ЕС само ако южната ни
съседка приеме ясни условия:
да се откаже завинаги от пре-
тенциите си към територия на
България; да изплати дълга,
който дължи като обезщете-

ние на изселените от Източна
Тракия българи. Сега партия-
та е изоставила и циганите на
влиянието на ГЕРБ и ДПС. Со-
циалистическата партия тряб-
ва да настоява за реални мер-
ки за образованието на циган-
четата, за подобряване на жи-
лищните условия на цигански-
те семейства с помощта на
общините; осигуряване на ра-
бота и създаването на трудо-
ви навици у тях, и пр.

И нещо изключително важ-
но. НАТО и САЩ разгръщат
откровена агресия срещу Ру-
сия, като въвличат особено
Източна Европа. БСП трябва
ясно да отстоява позицията
България да не участва в аг-
ресията срещу Русия, както и
да внесе предложение в НС
за референдум за излизане на
България от НАТО. По всички
тези въпроси партията трябва
постоянно да е готова да реа-
гира и да защитава интереси-
те на хората. Иначе хората не
виждат защита от страна на
партията и не гласуват за нея.

Инж. Любомир ЙОТОВ

Защитете дребните земеделци от агроолигарсите!
Обръщение към НС на БСП и делегатите
на 49-ия конгрес на партията

собствеността си, тези натрапници -
пришълци в землищата ни, завзели най-
добрите масиви, разорали и всички об-
щински пътища в тях, ни предлагаха
арендни договори за 10-12 и повече
години с цена на арендата не повече от
3 лв. на декар. Най-голямата измама в
тези изфабрикувани от виртуозни юристи
договори беше включването на “упълно-
мощени посредници” на собствениците,
които действаха от тяхно име пред арен-
даторите. За такива арендаторите изби-
раха свои чиновници, които правеха това,
което им нареждат техните господари.
Така голяма част от собствениците на
земята попаднаха в пълна своего рода
феодална зависимост от арендатора. В
не по-лека зависимост обаче днес се
намират и онези по-отворени и по-заин-
тересовани за земята си хора, които не
допуснаха “упълномощени чиновници” на
арендатора да се разпореждат с права-
та им. Техните договори обаче са праве-
ни така, че изплащането на арендата да
става след края на стопанската година,
когато следващата стопанска година
вече е започнала. При такива обстоятел-
ства, когато срокът на арендния договор
изтича и собственикът на земята, недо-
волен от своя арендатор, рече да го
смени с друг, по-достоен, той не е полу-
чил арендата си за последната година
от договора и рискува да я загуби, арен-
даторът най-често отказва да я плати. При
днешната съдебна система за дребния
собственик на земята е безнадеждно да
търси дължимото му плащане от един
мастит агроолигарх, на когото всички в

района се кланят...
Окончателното уреждане на плаща-

нето според сключения договор трябва
да се извършва до началото на пред-
стоящата стопанска година. Сега собст-
вениците на земята масово се оплакват
от некоректността на своите арендато-
ри: закъсняват с месеци с плащането на
договорената аренда, намаляват цена-
та й самопроизволно, въпреки сключе-
ния договор. Държат се господарски със
собственика на земята, сякаш той е
просяк, който се моли за някаква мижа-
ва рента. Такова унижение, на каквото е
подложен днес собственикът на земята,
не е било и по тоталитарно време!

Надменността на агроолигарсите
порасна неимоверно с разбогатяването
им с помощта на европейските субси-
дии, които в началните години от влиза-
нето ни в ЕС се изсипаха в шепите им
като златоносен дъжд. Богатите забога-
тяха още повече, с помощта на евро-
пейските и националните субсидии и се
сдобиха с нова земеделска техника, като
заплащаха по-малко от половината от
цената й. За обикновения човек е
несъвместимо с чувството му за спра-
ведливост защо в шепите на тези част-
ници - едри капиталисти, натрупали
немалка част от капиталите си по неве-
доми пътища по времето на “грабежа”
(прехода), трябва да се изливат още
обществени пари.

Възмущение предизвиква, че голяма
част от субсидиите и спечелените сред-
ства от ползването на нашата зема аг-
роолигарсите използват не за да пови-
шават арендата ни, а за да купуват ев-
тина българска земя. Не е тайна, че при
неолибералната политика в земеделие-
то, легнала и в основата на действащия
сега ЗАЗ, агроолигарсите диктуват и
цената на арендата и я определят вина-
ги така, че тя да бъде по-ниска от полу-
чаваната субсидия. Така ползването на
земята ни не само че им остава без-
платно, но и от субсидията им остава и
мъничко печалба. За интересите на мно-
гобройните собственици на земята ни-
кой не го е еня. Всичко в политиката на
управляващите е насочено така, че те
да бъдат принудени да продадат “пощо
защо” собствената си земя, за да се ок-
рупняло производството и да носи пове-
че данъци на държавата. Всичко това
носи и немалко отрицателни демограф-
ски последствия, но никой не обръща

внимание.
Тази латифундийска форма на стопа-

нисване е разрушителна за български-
те села. Друго нещо са земеделските
кооперации, каквито левите партии и в
додеветосептемврийска България създа-
ваха и подкрепяха. Те и днес би трябва-
ло да бъдат главен елемент от стратеги-
ята в земеделието на една лява партия
като БСП. Това обаче е въпрос на  стра-
тегия. Днес ние, дребните собственици
на земята, сме притиснати в ъгъла от
една олигархична прослойка в земеде-
лието и спешно се нуждаем от нечия
спасителна защита, в т.ч. и от вашата.
Нуждаем се спешно от нов Закон за
арендата в земеделието (ЗАЗ), който да
ни избави от феодалната зависимост и
произвола на агроолигарсите. Нашите
съмишленици от цялата страна настоя-
телно питат и търсят: политическа пар-
тия, движение, институции - сила, която
да ги избави от тази феодална зависи-
мост. За съжаление усилията ни до сега
не се увенчаха с успех. От всички пар-
ламентарно представени партии отзив
досега намерихме единствено в БСП,
за съжаление недостатъчен (само на
думи, само на книга), за да се реши
проблемът ни. Сключихме споразумение
с НС на БСП за съвместни усилия за
решаване на въпроса още в 42-то НС. И
тук работите свършиха само на книга.
Досега нов закон няма, няма и сериозен
опит за изработването на проект за него.

Нашите надежди са свързани с пар-
ламентарните избори. Трябва да се стре-
мим да изпратим в бъдещото НС мнозин-
ство, което да подкрепи нашите искания.
Друго решение на проблема няма. С
такава цел е и настоящото ни обръще-
ние към вас, членовете на НС и делега-
тите на 49-ия конгрес. Ако вие сте истин-
ска лява партия, която защитава правата
и интересите на бедните, на онеправда-
ните, на ограбваните, на слабите, които
по обективни причини са попаднали в
безизходица в това проядено от коруп-
ция общество, помогнете ни, за да ви
припознаем като лява партия. И тогава и
ние в лицето на нашите многобройни
съмишленици ще ви разберем и подкре-
пяме в реализирането на вашите спра-
ведливи каузи. С надежда, че ще бъдем
разбрани и подкрепени, ви поздравява-
ме и ви желаем успешна работа.

                  УС на ГС СЗЗАд
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БСП е длъжна да намери
пътя към избирателя
Партията следва да запази социалистическия си идеал и марксистката си философия

О.з. полк. Димитър
МРЪВКАРОВ, общинска
организация на БСП,
Пазарджик

ози проблем днес придобива
особена важност. Причините
са много, но в сбит вид могат
да се сведат до това: първо,

В своята 125-годишна ис-
тория БСП е сменяла своите
имена в зависимост от поли-
тико-икономическата обста-
новка на времето, в защита
на трудовия народ. Но никога
не е изменяла на социалис-
тическия си идеал и маркси-
стката си философия. Не ще и
съмнение, че тя ще намери
верния път за излизане от по-
литическата криза, в която се
намира сега.

Датата 10.11.1989 г. е на-
чало на реставрацията на ка-
питализма, съчетана с крими-
нална контрареволюция във
всички области на държавния
и обществения живот. В своя-
та история българският народ
помни не едно и две преда-
телства. Те не спират и в
днешно време. Реваншът на
ретроградните бивши буржо-
азно-монархофашистки пар-
тии, въвлякоха страната ни в
две национални катастрофи и
водеха в продължение на
над 20 г. гражданска война
със собствения си народ.
Днес под други имена са от-
ново на политическата сцена
у нас. Антинародните партии
под наименованието СДС и
всякаква сбирщина около тях,
водени от Желю Желев, Фи-
лип Димитров, Иван Костов и
др., влизайки във властта,
унищожиха с престъпната си
политика промишлеността и
селското стопанство на
България. На всичко отгоре
си приеха закон в Народното
събрание, като осъдиха соци-
алистическия период за
престъпен. Появата на ПП
ГЕРБ, в която членуват рене-
гати от всички политически
цветове, влизайки във власт-
та през 2009 г., се утвърди
като корпоративна партия,

защитаваща определени
икономически и външнопо-
литически интереси, предим-
но на САЩ и комисията на
Европейския съюз. Бяха про-
пилени милиарди левове по
изграждане на обектите без
ни най-малкото - реакция на
правосъдната ни система.
Това не трябва да се забра-
вя и един ден всеки трябва
да си понесе наказание-
то, без давност за това
престъпление.

Най-голямата партия от
левите влизаше и излизаше
от властта с губещи позиции
и политическо влияние в об-
ществото. Във вътрешен план
не се пребори с криминална-
та приватизация. Във външен
не се противопостави реши-
телно на влизането на стра-
ната в агресивната организа-
ция НАТО. Не съумя да защи-
ти дружбата ни с великата
руска страна. От тези пропу-
ски и политически компроми-
си се възползваха десните
партии, овладявайки полити-
ческата и икономическата
власт. Този конгрес се очак-
ва с нетърпение от членове-
те на БСП - ще тръгне ли
нашата партия по нов път:
пътя на социалистическия
идеал и борбата за изграж-
дане на социално-правова
държава. За да се случи
всичко това, решенията, кои-
то ще вземе конгресът, след-
ва да сменят политическия
курс на партията. Това озна-
чава, че е необходимо в про-
грамата и устава й да се от-
странят онези схващания,
които я обезличават като
партия, бореща се за преодо-
ляване на капитализма и из-
граждане на демократично-
правова държава.

БСП е партия на работни-
ческата класа, трудовите се-
ляни, трудовата интелигенция
в епохата на глобалния капи-
тализъм. Място в редиците на

БСП може би имат средният
и дребният бизнес. Никой не
спира богатите хора, които
споделят социалистическите
идеи, да членуват в партията.
Това явление го е имало от
основаването й до настоящия
момент. На нашата партия е
нужна програма с ясни поли-
тически цели, стратегия и так-
тика за постигането им в ин-
терес на трудовите хора.
Строг, но демократичен ус-
тав, който да ни прави орга-
низирани и дисциплинирани
в борбата за преодоляване
на капитализма и изгражда-
не на социална правова
държава. Считам, че движе-
нията в партията изиграха
своята роля на демократиза-
ция, нужно ни е единство на

идеологическите и организа-
ционните цели, които си по-
ставяме. БСП е политическа,
демократична партия, а не
акционерно дружество. Всич-
ки членове на Изпълнително-
то бюро да се избират от На-
ционалния съвет на БСП на
състезателен принцип. Вът-
решнополитическият курс на
партията трябва да отразява
борбата и пътя за излизане
на страната от дълбоката ин-
ституционална и икономиче-
ска криза.

Политическите послания,
които трябва да направи
БСП към народа, е да му
поиска доверието. На първо
място, ако й бъде дадена
властта, да проведе неот-
ложни мероприятия по укреп-

ване на държавността и ней-
ните институции, гарант за
националната сигурност и
борбата срещу корупцията,
престъпността и обществе-
ния ред. Регулативните функ-
ции на държавата по отно-
шение на собствеността и
пазара да заемат своето мя-
сто. Във външнополитически
план БСП следва да смени
курса в защита на национал-
ната сигурност на страната.
Всичко това са въпроси, кои-
то изискват пълно осмисля-
не в изработването на поли-
тическите платформи и по-
слания до избирателя. Изби-
рателят е този, който оценя-
ва и се доверява.

БСП е длъжна да намери
пътя до избирателя.

Експлоатацията в променящия се свят
Проф. д-р на ик. н. Пеню МИХАЙЛОВ труд, а трудов доход на капиталиста.

Оттук и отсъствието на експлоатация.
Аргументът, че при капитализма няма
експлоатация и всеки получава спо-
ред заслуженото, не е нещо ново в
историята на икономическата мисъл.
Маркс критикува схващането на Ф.
Ласал за т.нар. неорязан продукт. Ако
все пак е налице експлоатация и
трудът се признае за източник на
стойност, на същото основание би
следвало да се смята, че капиталът,
оръдията за производство са източ-
ник на такава стойност. С една дума,
двата  фактора (труд и капитал) създа-
ват стойност. Експлоатация е налице,
ако работната заплата се окаже по-
ниска от стойността на пределния
продукт на труда. Доходът на собст-
веника на капитала и този, участващ
в производството, са две различни
неща. Първият присвоява доход, без
реално да участва в производството,
а вторият присвоява доход, който не
е пропорционален на участието му в
производството. Не бива да се забра-
вя, че трудът се експлоатира не само
там, където е вложен, но и от цело-
купната капиталистическа класа.

България не извлече поуки от ис-
торията. Тя възприе модел, присъщ
на ХIХ столетие: деиндустриализира
страната, реставрира капитализма от
времето на свободната конкуренция,

приложи хибриден модел на уродли-
ви форми на първоначално натрупва-
не на капитала. Ние копираме арха-
ични ценности на западното общест-
во, всичко, подчинено на тях, се смя-
та за морално, другото е  безнравст-
вено, измерител на човешката сво-
бода става парата. Отчуждението на
труда за работника се проявява в това,
че трудът не е негова собственост, а
на друг, че в труда той не принадле-
жи на самия себе си, а на някого
другиго. Ние избрахме погрешен
модел на прехода. Обществото се
вкарва в определени схеми и шабло-
ни за развитие, което противоречи
на неговата обективна логика. Ние
нямаме яснота в целите на икономи-
ческата динамика, вследствие на ко-
ето хаосът е голям, а неуправляемост-
та на процесите - значителна.

И така, какво да се прави?
1. Нужно е страната да отхвърли

неолибералния модел на социално-
икономическо развитие. Западните
рецепти трябва да се приемат кри-
тично, дори и там не са действени.

2. Пазарът не бива да бъде цел, а
средство за решаване на глобални-
те цели на обществото. В плен сме
на догмата, че той и само той може
да повиши ефективността на иконо-
миката.

3. Либералният модел засилва ди-

ференциацията в доходите: “Нищета
сред изобилие”. Хората не могат да
посрещнат текущите си нужди, обре-
чени са на мизерия, отчуждението се
засилва, отчуждение от самата “ро-
дова същност” и превръщането им в
добитък.

4. Нужна е социализация на про-
изводството и на икономиката като
цяло. У нас социалната държава е
провъзгласена конституционно. Прак-
тиката обаче е друга. Икономиката
се основава на методологически ин-
дивидуализъм и егоизъм, а това про-
тиворечи на същността на социална-
та пазарна икономика.

5. Не са определени приоритет-
ните страни. Земеделието, ту-
ризмът, инфраструктурата, колкото
и да са важни, не могат да бъдат
влекач на икономиката. Нужна е
структурна и технологична модер-
низация на икономиката. Икономи-
ческата система трябва да се насо-
чи към разрешаване на социалните
проблеми на обществото. За жалост
това не става.

Хората очакват на конгреса на
БСП да се извлекат поуки от минало-
то, да се уважат и преоценят в до-
статъчна степен теоретичните поста-
новки с добри чужди практики за па-
зарно стопанство и те да заработят
всеотдайно за благото на страната.

Т
промените в съвременния капита-
лизъм дават отпечатък върху негова-
та проблематика; второ, промяната е
толкова осезаема, че дава основа-
ние някои да смятат, че експлоата-
ция при него не съществува; трето,
престава да бъде и движещ мотив на
обществото; четвърто, налице е кла-
сова хармония - всеки е в прегръдки-
те на другия; пето, хората са станали
съсобственици, владелци на акции и
затова не могат сами да се експлоа-
тират; шесто, капитализмът е най-
съвършената форма на разпределе-
ние - присвоява се доход, който съот-
ветства на приноса на фактора, кой-
то го е създал; седмо, трудът е под-
чинен не на капитала, а обратно -
капиталът на труда.

Експерти развиват възгледа: ра-
ботникът има право да присвоява
доход върху пълната стойност на
създадения от него продукт, а не
продукт, съответстващ на еквивален-
та на стойността на работната сила.
Печалбата е първичен доход, а ра-
ботната заплата - вторичен. С една
дума, печалбата не е незаплатен

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА
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ОТ ДЕНЯ НА ХРАБРОСТТА ДО ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА

Ивелин
НИКОЛОВ

Добре ли си се наста-
нил, Пух? Искам да ти
разкажа...

Да ти разкажа колко
е времето от един праз-
ник до друг. От Деня на
храбростта до Деня на

победата.
Какво те интересува

това ли? Интересува те,
защото е много важно за
всичките ни приятели. От-
начало си мислех, че е
важно само за Ийори, но
все повече си мисля, че е
много важно за всички.
Колко много? Ами толко-
ва много, дори повече,
отколкото е много голяма

цялата Голяма гора.
Нали си спомняш, че

веднъж ме попита: “Какво
се подарява на някой,
който иска всичко, а няма
нищо?” Доста дълго мис-
лих какво мога да ти от-
говоря на този толкова
труден въпрос. Все не
можех да измисля. Първо-
то, което ми дойде на ум,
беше, че може да му се
подари мед - нали все за
него си мислим. Да, но
мед може да се подари
на всеки - на Прасчо, на

Ру и на Кенга, на Зайо...
И най-вече на теб, разби-
ра се. Щом може да се
подари на всеки, значи
не е достатъчно за този,
който няма нищо.

После в главата ми
идваха какви ли не глу-
пави измислици: да се
подарят дрехи, да се по-
дари дърво, за да си на-
прави къщичка, да се по-

С уважение, благо-
дарност и извинение
към Алън Милн и него-
вите прекрасни герои.

дарят пухопръчки, за да
си играе, да се подарят
пари, за да си купи как-
вото иска. Но всичко не
се купува с пари, нали?
А този някой иска точно
“всичко”...

Тогава се сетих за
Ийори. И той напоследък
няма нищо. Но нито една
от идеите, които ми идва-
ха в главата, не му върши

работа. Няма да се радва
на мед. Не му трябват дре-
хи - има си панделка на
опашката. Не му трябва
къща - стига му малката
колибка, с която е свик-
нал. Не обича да играе
на пухопръчки. Никога не
се е радвал на пари и
няма да се зарадва. А
продължава да е тъжен,
мрачен, мълчалив... Не
знам дали иска точно
всичко, но иска да е друг.

Трябва му нещо, кое-
то ще го оживи. Ще запа-

ли светлинки в тъжните
му очи. Ще го направи пак
силно магаре. Ще донесе
радост, спокойствие и до-
брини не само на него,
но и на другите приятели
в гората.

И си спомних. Спом-
них си как точно ти няко-
га помогна на Прасчо,
като му каза: “Ти си по-
смел, отколкото вярваш,
по-силен, отколкото из-
глеждаш и по-умен, от-
колкото си мислиш”. Така
му даде смелост, а от

смелостта дойде и нова-
та му сила.

Точно това му трябва
сега и на Ийори, за да го
видим друг. Трябва му
смелост, за да се появи
новата му сила. И не про-
сто смелост, а му трябва
храброст.

Така се е случило, че
утре е Денят на храб-
ростта. А в понеделник -

Денят на победата.
Обещах да ти кажа

колко е времето от еди-
ния до другия ли? Ами
два дни. Или както се по-
шегува вчера един при-
ятел - точно колкото
един конгрес.

Какво е конгрес? За
това - следващия път.

Н

Сквернословие,
превърнато в бизнес

Проф. Велко
ВЪЛКАНОВ

Нека започна с признанието, че съм
атеист.  Не вярвам в Бога. Не вярвам, че
съществува разумна свръхсила, способ-
на да предопределя битието на всяко
живо същество, което се намира в без-
крайната вселена. За да има тази спо-
собност, Бог трябва да е по-безкраен от
безкрайността на вселената, а това е
логически невъзможно. Нищо не може
да бъде по-безкрайно от безкрайното.

Но макар и да съм атеист, аз все пак
съм християнин. Християнската религия
е не само вяра в Бога, но и определена
нравственост. Христос е велик нравст-
вен мислител, който проповядва
напълно приемливи за мен норми за
социално поведение. Не ходя на черк-
ва, не се кръстя, но полагам, доколкото
мога, усилия да следвам в някаква сте-
пен най-същественото в учението на
Христос - човеколюбието. Така именно
и стигнах до моите социалистически
убеждения, които почиват тъкмо върху
идеята за човеколюбието като антипод
на господстващото днес в света среб-
ролюбие. Мисля, че съвършено прави
са ония, които определят Христос като
първия комунист в света.

Макар и невярващ в Бога

аз съм все пак силно респектиран от
вярата на самия Христос в Бога. Респек-
тиран съм от вярата в Бога и на всяко
друго човешко същество. Вярата в Бога
за милиони хора е вярата в един отвъ-
ден свят, където ще намерят най-после
това, което тук, на земята, не намират.
Никой няма правото да руши тази вяра,
защото няма с какво да я замени.

Ще си позволя да отбележа, че един
от най-великите комунисти в света, Ле-
нин, решително се е противопоставял
на оскърбителното отношение към ре-
лигията. В писмо до Молотов от април
1921 г. той пише: “Др. Молотов. Ако па-
метта не ми изневерява, във вестниците
е отпечатано писмо или окръжно на ЦК
относно 1 май и там се казва: да се
разобличава лъжата на религията или

нещо подобно.
Така не може. Това е нетактично.

Тъкмо по случай Великден трябва да се
препоръча друго:

Не да се разобличава лъжата, а да
се избягва, безусловно, всякакво
оскърбление на религията”. (Съч., т. 37,
с. 519)

Вярата в Бога не бива, разбира се,
да е пречка да водим борба за подоб-
ряване на жизнените условия на чове-
ка още тук, на земята. Подобно на Хри-
стос, ние трябва да сме готови да
изхвърлим от храма всички търговци на
сребролюбието. Христос е не само про-
поведник, но и борец срещу социална-
та неправда, която не позволява на
човека да бъде човек.

Уважението към религиозните чувст-
ва на хората предполага уважение и
към създадените религиозни институции.
Това в най-голяма степен важи за
Българската православна църква, която
има изключителни заслуги за съхраня-
ването на българския народ. В годините
на мрачното османско иго Църквата бе
онази институция, която поддържаше
българската национална свяст. Един
монах даде на народа ни самосъзнани-
ето за народ и го спаси от самозабра-
вата. В ония години Църквата бе и на-
шата духовна държава. Нямахме същин-
ска държава, но имахме предана на
народа ни Църква, която изпълняваше
функциите на същинска държава. Бла-
годарение на нея нашият народ можа
да има най-после и свой, Български
Великден. Така духовното ни освобож-
дение изпревари политическото ни ос-
вобождение, дошло в резултат на бла-
городната руска саможертва.

И днес Българската православна
църква изпълнява

своята високо
отговорна мисия

да брани обществото ни от нравствени-
те болести, които са го притиснали. В
това отношение тя трябва да има цялата
наша подкрепа. Не бива да допускаме
прояви, които да унизяват достойнство-
то на църковните служители. Не всички
свещеници притежават, разбира се, не-
обходимите нравствени качества. Някои
от тях служат не на Бога, не на хората,
а единствено на своето собствено его.
Но в огромната си част българските све-
щеници са скромни хора, които без мно-
го шум (без паради и фойерверки) рабо-
тят на Христовата нива за доброто на

хората. Ето защо решително не мога да
одобря опитите на някои лишени от чув-
ство за отговорност шоумени да правят
бизнес, като се гаврят с българските све-
щенослужители. Тук без всякакво удо-
волствие  ще отбележа поведението на
шоумена Слави Трифонов.

Неведнъж в “шоуто на Слави” са се
явявали някакви “актьори”, които, обле-
чени в свещенически одежди, започват
да се държат като същински идиоти,
очаквайки да предизвикат весел смях в
залата. Човек с повече интелигентност
отдавна би разбрал, че идиотът в ни-
какъв случай не е смешен, а само жалък
или дори тъжен. Идиотът е болен човек,
а болният човек не може да е източник
на радостни изживявания сред околни-
те. Тук няма смях, тук има само гавра с
една обществена институция, натоваре-
на с твърде отговорна мисия в битката
за спасение на душите на хората. Оп-
равданието е елементарно. Нищо лич-
но, господа, това е само бизнес и нищо
повече освен бизнес. Да, има такъв
бизнес - бизнес чрез сквернословие. Но
само в едно общество със силно пони-
жен морал този бизнес може да бъде
наистина печеливш.

Шоуменското сквернословие достиг-
на един от своите върхове миналия петък
(Разпети петък), когато някакъв “актьор”
от “Шоуто на Слави” заговори вместо за
Тайната вечеря, за “майната вечеря”.
Това бе повече от противно. Тези хора
са лишени от всякакво чувства за свян.

За тях няма нищо свято

което всъщност те не за първи път по-
казаха. Спомням си преди време пак

някакъв “актьор” на г-н Трифонов с про-
чувствен тон пародира по свой начин
едно от най-вълнуващите  стихотворе-
ния на Яворов: “Две хубави псувни на
майка и сие...” Друг пък “актьор” се
подигра с Ботев: “Жив е той, жив е, там
на светофара...”

Странно е, че това изпълнено с по-
шлост предаване на Слави Трифонов ус-
пява повече  15 години да се задържи
в ефира. Една от причините е без съмне-
ние обстоятелството, че като гости на
предаването на Трифонов се появяват
някои интересни публични личности.
Мисля си обаче, че никоя личност, която
уважава себе си, не би трябвало да
участва в “Шоуто на Слави”. Изпълнен
съм с уважение към г-н Сакскобурггот-
ски, който отклони отправената му пока-
на да участва в това  недостойно шоу.

Напоследък г-н Трифонов се е заел
и с някои политически задачи. Той,
без да се притеснява от своята прав-
нополитическа неграмотност, органи-
зира референдуми, прави публични
събрания, среща се със студенти, оче-
видно с не съвсем тайното вече наме-
рение да “влезе в политиката”. Той,
както можем да се досетим, смята, че
ще бъде по-добър управник от Бойко
Борисов. Да не дава Господ да изби-
рам между Сл. Трифонов и Б. Борисов,
защото, повярвайте, ще предпочета,
за свой ужас, Борисов. Във всички
случаи не бих могъл да предпочета
онзи, който превърна сквернословие-
то в доходен бизнес. Той е един от
първите, които трябва да бъдат изго-
нени от Храма.

Казах, но не знам дали си спасих
душата или тъкмо напротив.
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„НИКОЙ НЕ ИСКА НОЩТА” С ЖУЛИЕТ
БИНОШ С ПРОЖЕКЦИЯ НА 11 МАЙ кратки

Независим театър ще от-
празнува първия си рожден
ден на 6 май със спектакъ-
ла “Омайна нощ” на Жози-
ан Баласко. Точно преди го-
дина именно с него отвори
врати новата театрална сце-
на на София.

Специално по повода две
от лицата на театъра  - Асен
Блатечки и Мария Сапун-
джиева, ще влязат в ролята
на домакини и ще почерпят
присъстващите с парче тор-
та преди постановката. В
комедията те са водещ на
хитово тв предаване и за-
творничка в петдневен от-
пуск, които по необичаен
начин се срещат с един кел-
нер с утежнена биография
(Юрий Ангелов) в бюфета на

В клуб-кафенето на БСП на “По-
зитано” 20 от 18 ч. на 9 май поети
рецитират свои стихове от капрата на
Файтона. Опитвам се да си представя
ликуващата Европа, а защо не и све-
та, на Девети май 1945-а. Преди се-
демдесет и една години... Макар в
съзнанието ми той всяка година да е
истински празник. Когато осъзнах
неговото голямо значение, помня, че
перото ми написа една заран:

Девети май,
четиридесет и пета...
Димят, димят
площади и тепета...

Концерт в СГХГ

Концерт в рамките на ХХ
Австрийски музикални седмици
ще изнесат днес от 18,30 ч. в
Софийската градска художест-
вена галерия Мъжкият хор
“Атцгерсдорф” и Академичният
мъжки хор “Гусла”. “Атцгерсдорф”
е възникнал в голямата тради-
ция на мъжките хорове, играли
важна роля в културата на Вие-
на през втората половина на ХIХ
в. Основан през 1880 г., той е
едно от най-старите културни
сдружения в австрийската сто-
лица. В момента във формацията
участват 51 певци от всички
възрасти и професии. Програма-
та на хора включва народни пес-
ни, мадригали, църковна музика и
оперни хорове, мюзикъли и песни
от съвременни композитори. У
нас непосредствено след Първа-
та световна война млади и
вдъхновени певци от хора при
черквата “Свети Седмочислени-
ци” в София по идея на Добри
Христов слагат началото на
мъжки хор с диригент Добри
Хаджиянков, артист от Софий-
ската опера. През 1924 г. офици-
ално е прието името “Гусла” и
това се смята за рождена дата
на хора. “Гусла” е първият българ-
ски хор, осъществил задгранично
турне (в Германия, 1927 г.), първи-
ят български хор, спечелил меж-
дународна награда на хоров кон-
курс (в Будапеща, 1933 г.). За
повече от 90 години е изнесъл
над 3000 концерта в 52 страни.
В репертоара си има повече от
1000 записани песни.

Литературен алманах
представят в Русе

Представяне на алманаха
“Крайречни гласове”: Литератур-
на среща с автори от Русенския
филиал на Съюза на свободните
писатели, ще се състои днес от
16 ч. в РБ “Любен Каравелов” в
Русе, фоайе, II етаж. Събитието
e посветено на Празника на гра-
да - 6 май, и е свързано с изда-
ването на първия литературен
сборник с творби на автори от
русенския филиал на Съюза на
свободните писатели в Бълга-
рия. Сборникът “Крайречни гла-
сове” представя творби от раз-
лични жанрове - поезия, проза,
публицистика, и обединява твор-
ческите амплоа на група реги-

Изложба под
наслов

“Обгръщане”
на Ина Попова
е подредена до

15 май в
“+това” на ул.

“Марин Дринов”
30 в София

онални, активно
пишещи автори.
Изданието вклю-
чва стихотворе-
ния, разкази, при-
казки, песни, им-
пресии, есета,
афоризми, памф-
лети и фейлето-
ни на 25-има ав-
тори от Русе и
Бяла, членове на
Съюза на свобод-
ните писатели.

Първото издание на Меж-
дународния великденски хо-
ров фестивал ще се състои
на 8 май в зала “България”.
Той ще бъде в две части - от
11,30 и от 17 ч. Своето во-
кално майсторство ще пока-
жат Хорът на софийските
момчета с диригентка проф.
Адриана Благоева, хор “Дет-
ска китка” от Пловдив с дири-

Първи международен великденски
хоров фестивал в София

гентка Яна Делирадева,
Хорът на варненските мом-
чета и младежи с диригент-
ка Дарина Кроснева, Камер-
ният хор “Гаудеамус” от
Пловдив с диригентка доц.
Весела Гелева, Камерният
хор “Vocal Inventions” от
Гърция с диригентка Олга
Алексопулу и Академичният
хор “Ангел Манолов” от Со-

фия с диригентка Дарена По-
пова. Вход свободен.

Водени от вярата си в
ценностите на християнската
музика и значението й за
развитието на хоровото изку-
ство, Орденът на рицарите
тамплиери на Йерусалим -
Велик приорат България,
Българският хоров съюз и
Класик ФМ радио ще прове-

дат в София първото изда-
ние на Международния ве-
ликденски хоров фестивал.
Събитието е посветено на
християнската музика във
всички нейни разновидности.
Поканените хорови състави
ще представят програма с
християнска музика (право-
славна, католическа, госпъл)
в рамките на 30 минути.

Заповядайте.

Голям поетичен рецитал в Деня на победата
Няма български поет, чието перо

да не е казало нещо за този Ден...
Затова си позволявам да поканя на
капрата на Файтона по азбучен ред
поетите Александър Михайлов, Анд-
рей Андреев, Атанас Звездинов, Ата-
нас Капралов, Боян Ангелов, Боян
Бойчев, Георги Драмбозов, Георги
Константинов, Димитър Христов, Дра-
гомир Шопов, Елена Алекова, Иван
Есенски, Лиляна Стефанова, Марга-
рита Петкова, Матей Шопкин, Михаил
Белчев, Найден Вълчев, Петър Анас-
тасов, Петър Динчев и всеки, който е
съпричастен към този Ден на побе-
дата, да заповяда.

А аз авансово ще кажа на читате-

Велин ГЕОРГИЕВ лите краткото си стихотворение

ХЛЯБ
Могили или хълмове - не зная.
Но в тази житна степ те нямат брой.
Зелените кубета във безкрая
приличат ми на танкове пред бой.
Върху едно от тях стоим с героя
Иван Иванич - руски исполин.
Какво е, казва, битката за Троя
пред подвига да стигнеш до Берлин.
Едната ми ръка войната грабна.
Но и с едната пак орах и сях.
И с лявата ръка посочи хляба.
И в този хляб победата видях.

Независим театър
празнува с „Омайна нощ”
Асен Блатечки и Мария
Сапунджиева ще почерпят
с торта преди представлението

нощна парижка гара.
Още от самото си откри-

ване Независим театър е
място за близки срещи меж-
ду публиката и някои от
най-обичаните български
независими актьори - Асен
Блатечки, Мария Сапунджи-
ева, Любо Нейков, Димитър
Рачков, Георги Мамалев,
Елена Петрова, Стефан Ряд-
ков, Калин Врачански, Луи-
за Григорова, Ненчо Бала-
банов, Антон Радичев, Ми-
лена Маркова-Маца, Вален-
тин Танев и др.

Основната концепция на
театъра е да забавлява със
смислени пиеси и да дава
поле за размисъл със за-
бавни спектакли. “Вярвам,
че публиката може да мис-

ли върху важните житейски
теми, като едновременно с
това се разтоварва след
тежкия работен ден”, обоб-
щава концепцията си дирек-
торът на Независим театър
Слав Бойчев, познат и в ка-
чеството си на режисьор,

театрален актьор, проду-
цент и създател на Младеж-
ката организация за неза-
висимо театрално и филмо-
во изкуство (МОНТФИЗ).
Съобразявайки се с всеки-
дневието на модерния град-
ски човек, много от пред-
ставленията са с начален
час 20.

В първата година от
съществуването си Незави-
сим театър приюти успеш-
ните спектакли “Смях в за-
лата”, “Големанов”, “Омайна
нощ”, “Секс, наркотици и ро-
кендрол”, “Сега или никога”,
“Безумна нощ”, “Горката
Франция”, “Благородният
испанец”, “Етажна гроздо-
ва” и много други. Освен
сцена на звездите, той се
превърна и в място, което
търси и подкрепя нови та-
ланти и дебюти.

Постоянното развитие е и
цел номер едно от тук на-
татък - тепърва предстои да
се представят както продуци-
рани от театъра нови поста-
новки, така и столични пре-
миери на най-добрите про-
дукции от страната и частни-
те трупи, научи ДУМА от
Елена Пенева.
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ЕМИЛ ПРАМАТАРОВ:

Толерантността е основна
ценност на Европа
Ние, българите, имаме много здрава психика
и се справяме с проблемите навсякъде,
убеден е един от основателите на
компютърната академия „Кодекс” в Бургас

ЕМИЛ ПРАМАТАРОВ е роден на Бъдни вечер -
24 декември 1994 г., в Бургас. Завършил е
Английската гимназия “Гео Милев”, учил е
международна бизнес администрация в “Lauder
Business School” във Виена. Баща му е инже-
нер, а майка му се занимава с производство
на пчелни биопродукти. По бащина линия е
потомък на 400-годишния Михайловски род от
Елена. Емил е десето поколение. Родът е дал
на България личности като Иларион Макарио-
полски, Стоян Михайловски и Атанас Буров.
Гордее се и с майчината си страна - дядо му е
бил финансов експерт на Бургаска област и е

първият, въвел компютърните счетоводни
програми в града. Има по-голям брат,
който работи в музикалната индуст-
рия в САЩ. Емил многократно е бил
шампион по спортни танци и носи-
тел на десетки награди от олимпи-
ади по английски език. Бивш член е
на Интеракт-Бургас-Пиргос (Мла-
дежка организация към “Rotary
International”). Носител е и на
няколко национални награди по
актьорско майсторство.

 Когато разговаряхме предва-
рително за това интервю, ми ка-
захте, че ви харесва да работите
с хора и да влагате труд и енергия
в полза на обществото. Обикнове-
но на вашите години момчетата и
момичетата се съсредоточават
върху собственото си образование
и израстване. С какво ви привлича
тази работа?

- Несъмнено образованието е из-
ключително важен етап в развитието
ни като завършени и пълноценни
личности. Но ако човек чувства порив
да инициира или да се включи в ня-
какъв градивен процес - кога, ако не
сега. Докато сме млади, енергията ще
ни стигне и за едното, и за другото.

 Наскоро съобщихме, че ИТ
общност в Бургас създава ком-
пютърна академия - инициатива,
чрез която ще предоставите на
младежите в родния ви град подхо-
дяща среда за развитие и изява в
сферата на информационните тех-
нологии и дизайна. Как върви тази
идея, как се развива, какви хора
проявяват интерес?

- Първо искам да благодаря на
всички родители за доверието, кое-
то проявиха към Академия “Кодекс” -
отзивите са чудесни. Курсистите ни -
голяма част от които са гимназисти,

Интервю на Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА

напредват в материята не само бла-
годарение на лекциите, а и защото
любопитството им към света на ИТ
има нужда от засищане и нашите
лектори ги напътстват последовател-
но, дори и извън базата ни. Интен-
зивна кореспонденция тече както
между лекторите и курсистите, така
и между самите курсисти в извъну-
чебно време. Няма да преувелича,
казвайки, че вече са създадени гра-
дивни приятелства в групите. Проявя-
ват интерес към обучение както
съвсем начинаещи, така и хора, ко-
ито търсят преквалификация. Огро-
мен интерес има и за нашите летни
занятия - и то не само от бургазлии.
Организираме и отворени семинари
с гост-лектори - изявени имена в
областта на ИТ. Първият от тях пред-
стои следващата седмица.

 Посетил сте Европейския
парламент в Страсбург по линия
на проекта “Евроскола”. Вие сте
единственият българин, избиран
за председател на комисия по тази
програма в ЕП. Какво успяхте да
научите при визитата си? Как се
почувствахте в ролята на евро-
депутат?

- За участие в проекта “Евроско-
ла” се “воюва”. Групата ни по дебати
към ГПАЕ “Гео Милев” успя да се
пребори в отборния процес първо на
регионално, а след това - и на наци-
онално ниво, и 24-ма делегати бяхме
командировани да вземем участие в
заседания на комисии в Европейския

парламент в Страсбург, а на финала
- в заключително заседание в голя-
мата пленарна зала. Първоначално
бях номиниран да представям Бълга-
рия като говорител, но впоследствие
- в заседанието на комисията ни по
“Миграция”, успях да се преборя чрез
избори и за председателската пози-
ция в нея. По време на заключител-
ното общо пленарно заседание по-
лучих лични адмирации от водещия
еврокомисар за представянето на
комисията ни. 98 процента от всички
делегати гласуваха със “ЗА” на вне-
сените от нас предложения, което ме
кара да се гордея. Научих, че хората
от цяла Европа са толкова различни
и цветни като характери и възможно-
сти, и че е толкова приятно да се
работи с хора в екип и взаимно да се
дърпаме напред.

 Бил сте говорител на група-
та, чиято тема е била “Миграция-
та”. Тя има различни аспекти - на
кой от тях се спряхте?

- Бързо с групата ми изместихме
фокуса от “Миграция” - на “Интегра-
ция”, защото това е основен проблем
в Европа. Счетохме, че е нужно хо-
рата да успяват по-динамично да се
справят с езици като английски, нем-
ски, френски и да бъдат създадени
повече консултантски учреждения,
чрез които мигрантите да могат по-
лесно да достигат до жилища под
наем, трудови борси, социални про-
грами, дори и да продължат хобита-
та си в нова държава. Толерантност-
та е основна ценност на Европа и
мисля, че се е развила значително
през годините.

 А какво мислите за миграция-
та на нашите сънародници? Много
млади хора, образовани и опитни
специалисти от различни професии,

напуснаха България и може би мал-
цина ще се върнат. Това е голяма
болка за нашето общество...

- Много хора се вглеждат във фи-
нансовите, а не толкова в кариерните
възможности на чужбина. Но едва
когато наистина започнат живот
навън, осъзнават как създаването на
правилни контакти и изграждането на
кариера на престижна работа е мно-
го, много трудно. Все пак поелите по
такъв път решават да го следват и не
се предават - това харесвам в бълга-
рите. Имаме много здрава психика и
се справяме с проблемите навсякъде.
Лично аз мисля, че в България
възможностите са повече, само ако
човек спре за момент, помисли, огле-
да се наоколо и предприеме всеки-
дневните етапни действия, за да ре-
ализира себе си - в кариера или в
своя идея. На мнение съм, че у дома
и стените помагат. Също така ценя
времето и ресурсите си и малко съжа-
лявам, че съм вложил доста от тях
навън, дори и за кратко.

 Вие самият сте много млад
човек и предполагам се движите
предимно в средата на връстници.
Излизат отчайващи статистики
за грамотността у нас. Какви са
вашите впечатления? И какво
може да се направи, за да се проме-
нят нещата?

- Винаги е важно човек да се об-
гражда с хора със сходни интереси
- със себеподобни. Жалко е, че по-
ради една или друга причина инте-
ресите на хората са подвластни на
манипулация. В този свят не е най-
важното да си “готин”, което вече се
обвързва с деградация и странни
маниери на поведение в общество-
то и порочни навици. Не, най-важ-
ното е да си въвлечен в процеси,
които са по-големи от самия теб.
Хората около теб трябва да са ам-
бициозни, с цели и групови ценнос-
ти, и по възможност - с опит. Контак-
тувам в по-голямата част от времето
си с възрастни. Не спирам да им

задавам въпроси и да се уча, или
подражавайки, или отричайки.

 Завършил сте елитно учили-
ще, на чийто Ученически съвет сте
бил председател. Бил сте член на
УС на Националния ученически
съвет. Напоследък научаваме за
актове на неуважение и агресия
между съученици, също и от стра-
на на родители към учители и дру-
ги деца. Защо се случва това?

- Всичката агресия идва от идея-
та, която ни е вменявана в последно
време - за “доминация или подчине-
ние”, и че трябва непременно да се
избере само едната страна. Големи
мускули, големи коли, дори голяма
брада вече са статус-символи, които
правят някого повече или по-малко
доминантен от друг. Единственото,
което виждам вече по медиите, са
инциденти, боища и всяване на не-
нужен страх. Няма да се изненадам,
ако това просто е една ненормална
маркетинг стратегия - хората да са
по-нервни, следователно да консу-
мират повече. Живеем в цивилизо-
ван свят - ХХI век, а как даваме път
на първичните си инстинкти е нераз-
бираемо за мен. Нима не искаме да
сме щастливи и мирни, да творим
блага един за друг и да правим жи-
вота малко по-лесен?

 Един ден бихте ли се насочил
към политическа кариера? Смята-
те ли, че може да бъдете полезен
чрез работата си на това поле за
изява и с какво?

- За отговор на този въпрос е
рано да мисля, но едно е сигурно -
без правилен екип не бих могъл да
постигна нищо. Засега искам да се
фокусирам върху Академията, която
сме създали, и да вложа достатъчно
време и ресурси в нея.

Снимка ЛИЧЕН АРХИВ
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Жена се оплаква на мъжа си:
- Синът ни много се е разхай-

тил, вслушва се само в мнението
на разни идиоти! Ще вземеш ли
да поговориш с него?...

Проф. БУЯН ФИЛЧЕВ, художник
ДИМИТЪР ТЕЛКИЙСКИ, футболист
ЖОРИ АЛЕКСИЕВ, председател на
областния съвет на БСП в Монтана
Отец БОЯН САРЪЕВ, председател на
Движение за християнство и прогрес
НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ, дипломат
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ, евродепутат,
президент на ПЕС

„LIIMA” ПРЕДСТАВЯ У НАС
НОВ АЛБУМ НА 12 ЮНИ

5
Светли четвъртък. Св. вмчца Ирина.

Преп. Иеракс Египетски
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Цял ден “Ваше благородие”
ще се лее от телефона й,

оповестявайки за поредния
желаещ да я чуе, а ние ще
вдигнем наздравица днес

за рождения ден на

ВЕЛИАНА
ХРИСТОВА
Тя е не само

шеф на отдел
“Общество”,
синдикален

лидер на журна-
листическото

ни дружество и
институция в

ДУМА. Няма
министър на образованието,
който да не е усетил остро-
то й перо и безкомпромис-

ната позиция.
Вили, не се отказвай да

бъдеш себе си. Ние те обича-
ме точно такава - борбена,
енергична и шеметна. Бъди
здрава, улавяй щастливите

мигове и ги живей!
Наздраве!

От екипа
на ДУМА

Дни на модата и артис-
тичния дизайн ще завладеят
българската столица до
11 юни. Поредицата от атрак-
тивни събития се организира
по повод 25-годишнината на
Нов български университет,
департамент “Дизайн”.

На откриването днес,
5 май, в изисканото про-
странство на “Vogue Vision
Academy” (ул. “6 септември”
55А), с любезното съдействие
на стилист Митко Дамов ще
бъдат показани студентски
модни инспирации на тема
“Christian Dior - the New Look”:
облекла, проектирани и
създадени по време на прак-
тически семинар под ръко-
водството на известния
български дизайнер Веско
Йорданов.

ДНИ НА ДИЗАЙНА ПРЕВЗЕМАТ СОФИЯ
В ДНК на НДК - про-

странство за съвременен те-
атър и пърформанс, студенти
от магистърската програма
“Мода и бизнес стратегии” на
9 май ще представят своите
дипломни колекции. Под
ръководството на Николай
Пачев бъдещите дизайнери
ще покажат знания и стил в
дипломното ревю “Fashion
Forecast 2016”. В шоурум
“Иван Асен 22” - концептуал-
на платформа за съвременен
моден дизайн, студенти от
програмите по мода в НБУ
от 21 до 23 май ще покажат
разработки за прожекция-
та на “Наследството на
Alexander McQueen”. Модна-
та инсталация “Freaks&Icons”
ще представи творчески раз-
работки на студенти.

звестният мюзикъл “Мулен
Руж” ще зарадва българската
публика с 15 представления от
май до ноември. Софиянци щеИ

Премиерата на прочутия по цял свят мюзикъл
ще е на 8 май под купола на цирк „Балкански”

вертикално и в директен контакт със
заобикалящата публика в стила на
американското кабаре. Съставът на
мюзикъла е подбран чрез национа-
лен кастинг през юли 2015 г. и вече
8 месеца работи по проекта. В пред-
ставлението участват както познати
лица от музикални формати и театрал-
ната сцена, така и нови и свежи име-
на. В главните роли публиката ще види
Гергана Оразова, Ася-Мария Даскало-
ва, Мартин Костадинов (“X Factor”),
Тодор Гаджалов (“Гласът на Бълга-
рия”), Иван Гатев (група “Контрол”),
Георги Велизаров (БНТ), Ясен Зердев
(“Мюзик айдъл”, “X Factor”), Констан-
тин Лунгов (БНТ/ТВ7), Вяра Табакова
(Народен театър “Иван Вазов”), Недял-
ко Делчев (актьор и режисьор на мно-
гобройни представления).

“Мулен Руж” обещава да бъде екс-

центричен, иновативен, дързък и про-
вокативен, но в същото време емоци-
онален и трогателен. Богатата палит-
ра ще пренесе публиката в ново изме-
рение и ще я приобщи към незабрави-
мата любовна история на млад поет и
красива куртизанка. Мюзикълът е про-
ект на Box Office Productions и носи
всички характеристики на истинския
Бродуейски спектакъл, обещавайки
завладяваща актьорска игра, плени-
телни танци и музикални номера,
изпълнени на живо под съпровода на
оркестър. За първи път обаче магията
на “Мулен Руж” ще заживее на голе-
мия манеж под купола на цирк “Бал-
кански”, представяйки нов и още по-
вълнуващ прочит на жанра.

Билети за спектакъла се продават
на www.boxoffice.bg и на касите на
цирка.

имат възможността първи да се докос-
нат до грандиозното шоу - премиера-
та му ще се състои на 8 май от
19,30 ч. под купола на цирк “Балкан-
ски”, в квартал “Люлин”, бул. “Панчо
Владигеров” 796 (цирковата площад-
ка). В следващите месеци представле-
нието ще обиколи България като част
от програмата на цирка. Скоро ще
бъдат обявени и другите дати в София,
Бургас, Велико Търново, Варна, Не-
себър, Пловдив, Стара Загора и Русе.

Проектът включва трупа от
70 души, които представят спектакъла
в най-голямото пътуващо цирково ша-
пито на Балканския полуостров. Шоу-
то ще бъде изиграно хоризонтално и

„Контрол” и „Уикеда”
с първи общ концерт

Борисовата гради-
на ще бъде разтърсе-
на от звука на две от
най-обичаните банди

у нас на 14 май. “Кон-
трол” и “Уикеда” за
първи път ще излязат
с общ концерт и най-

големите си хитове на
сцената на “Майму-
нарника”. Шоуто за-
почва точно в 20 ч.,
когато Ерол и компа-
ния ще заредят едно
след друго емблема-
тичните си парчета,
които всеки фен на
ексцентриците позна-
ва. Час и половина
по-късно “Контрол”
ще поеме щафетата с
всичките си мегахито-
ве, както и нови су-
перрезачки.

“Очакват ви три
часа и половина без-
милостна сеч, скача-
не, пеене с пълно
гърло и много парче-

та за танци и пого”,
закани се Оги от
“Контрол”.

Вратите на “Май-
мунарника” ще бъдат
отворени още в 19 ч.,
когато познатият на
всички музикален
журналист и диджей
Краси Москов ще

подгрее с едночасов
сет.

Билетите за кон-
церта на “Уикеда” и
“Контрол” са на цена
от 15 лв. в мрежата на
TicketPro и ще струват
18 лв. в деня на кон-
церта на касата на
“Маймунарника”.

Музикантите от “Контрол” обещават нова
визия и шоу, което дълго ще се помни

Ексцентриците от “Уикеда” ще зарадват

феновете с емблематичните си парчета

Хората с много приятели понасят по-добре болката
Учени от Оксфордския

университет установиха, че
хората с много приятели
имат по-висока поноси-
мост към болката, съобщи
в. “Дейли телеграф”. Общу-
ването с близки по дух и
начин на живот предизвик-

ва положителни емоции,
при които се освобождават
ендорфини. Приятелите
създават чувство за удо-
волствие и са естествени
болкоуспокояващи, твър-
дят още експерти.

“Ендорфините имат мо-

щен обезболяващ ефект,
по-силен, отколкото на
морфина”, уточни Катери-
на Джонсън от Оксфорд.

Учените са работили
със 101 доброволци на
възраст от 18 до 34 годи-
ни, които са попълвали те-

стове и са били проверява-
ни неинвазивно за поноси-
мост към болка. Резулта-
тите потвърдили не само че
хората с много приятели
понасят по-добре болката,
но и по-стресираните имат
по-малко обкръжение.

писък с устройствата, които зави-
наги промениха света, бе публику-
ван от “Тайм”. Авторите на класа-
цията не оценяват търговския ус-

ПУБЛИКУВАХА
СПИСЪК НА
НАЙ-ВЕЛИКИТЕ
ДЖАДЖИ

С
пех на даден продукт, а се фокусират само
върху неговата значимост. На първо мяс-
то е iPhone, описан като “комбинация от
красота и възможности”. Той напълно за-
служава челната позиция заради тласъ-
ка, който даде на мобилните приложения.
На второ място е цветният телевизор Sony
Trinitron, чиито продажби започнаха през
1968 г. Топ 3 затваря персоналният ком-
пютър Apple Macintosh. В списъка са още
Sony Walkman и Ipod, компютърът IBM мо-
дел 5150, фонографът Victrola Record
Player, радиоприемникът Regency TR-1,
фотоапаратът Kodak Brownie Camera и
масажорът Magic Wand.

„Мулен Руж” радва
с 15 представления
„Мулен Руж” радва
с 15 представления
„Мулен Руж” радва
с 15 представления
„Мулен Руж” радва
с 15 представления
„Мулен Руж” радва
с 15 представления
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блачното време ще продължи и днес,
възможни са кратки превалявания на
места. Максималните температури ще се
повишат с градус-два. Ще духа лек вятър,

предимно от север. В планинските райони обста-
новката бавно ще се подобрява, но остава типич-
на за сезона. По Черноморието ще е предимно
облачно, ветровито, но с по-високи температури,
отколкото във вътрешността на страната.

В петък температурите ще се повишат, катоВ петък температурите ще се повишат, катоВ петък температурите ще се повишат, катоВ петък температурите ще се повишат, катоВ петък температурите ще се повишат, като
най-ниските ще бъдат между 4 и 6 градуса, анай-ниските ще бъдат между 4 и 6 градуса, анай-ниските ще бъдат между 4 и 6 градуса, анай-ниските ще бъдат между 4 и 6 градуса, анай-ниските ще бъдат между 4 и 6 градуса, а
най-високите - 14-16. Възможен е лек полъх нанай-високите - 14-16. Възможен е лек полъх нанай-високите - 14-16. Възможен е лек полъх нанай-високите - 14-16. Възможен е лек полъх нанай-високите - 14-16. Възможен е лек полъх на
вятъра от северозапад. Ще има слънчеви часове,вятъра от северозапад. Ще има слънчеви часове,вятъра от северозапад. Ще има слънчеви часове,вятъра от северозапад. Ще има слънчеви часове,вятъра от северозапад. Ще има слънчеви часове,
но ще продължи да преобладава ниска облачност.но ще продължи да преобладава ниска облачност.но ще продължи да преобладава ниска облачност.но ще продължи да преобладава ниска облачност.но ще продължи да преобладава ниска облачност.
В събота температурите още ще се повишат,В събота температурите още ще се повишат,В събота температурите още ще се повишат,В събота температурите още ще се повишат,В събота температурите още ще се повишат,
като ще бъдат между 7 и 18 градуса.като ще бъдат между 7 и 18 градуса.като ще бъдат между 7 и 18 градуса.като ще бъдат между 7 и 18 градуса.като ще бъдат между 7 и 18 градуса.
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“≈À≈÷
ŸÂ ÒÂ ‰Ó‚Âˇ‚‡ÚÂ
Ì‡Ô˙ÎÌÓ Ì‡ Ò‚Óˇ
Î˛·ËÏ ̃ Ó‚ÂÍ ‰ÌÂÒ,
‰ÓË Ë Ò ÌË˘Ó ‰‡

Œ¬≈Õ
¬ ÊË‚ÓÚ‡ ‚Ë ˘Â
ÒÚ‡ÌÂ ËÌÚÂÂÒÌÓ
Ò˙·ËÚËÂ, ÍÓÂÚÓ
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÎÓÊË

21 Ï‡Ú - 20 ‡ÔËÎ

21 ‡ÔËÎ - 21 Ï‡È

¡À»«Õ¿÷»
»ÒÍ‡ ‚Ë ÒÂ ‰ÌÂÒ
‰‡ ÒÚ‡ÌÂÚÂ ÌˇÍÓÈ
‰Û„, ˘Â ËÏËÚË‡-
ÚÂ „ÂÓÈ ÓÚ Î˛·ËÏ

22 Ï‡È - 21 ˛ÌË

–¿ 
¿ÍÓ ‰Ó·Â ‡Á·Ë-
‡ÚÂ, ˜Â ÔÓÏÂÌË-
ÚÂ ‚ ÊË‚ÓÚ‡ Ò‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Ë ÌÂ-

22 ˛ÌË - 23 ˛ÎË

À⁄¬
ÕÂ˘Ó ÏÌÓ„Ó Ó˜Â-
‚Ë‰ÌÓ ˘Â ‚Ë ÔÓ‰-
‡ÁÌË Û ‚‡¯‡Ú‡
ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡. ÃÓÊÂ

23 ˛ÎË - 23 ‡‚„ÛÒÚ

ƒ≈¬¿
œÓÒ‚ÂÚÂÚÂ ‰ÂÌ  ̌Ì‡
Ò˙‚ÏÂÒÚÌË ‡ÁıÓ‰-
ÍË. ’Ó‰ÂÌÂÚÓ ÔÂ¯
ÔÓÏ‡„‡ ÔÓ-‰Ó·Â

24 ‡‚„ÛÒÚ - 23 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë

¬≈«Õ»
ΔÂÎ‡ÌËÂÚÓ Ì‡
Î˛·ËÏËˇ ˜Ó‚ÂÍ
Á‡ ÚÓÁË ‰ÂÌ ˘Â
·˙‰Â ‰‡ ‚Ë ÒÂ

24 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë - 23 ÓÍÚÓÏ‚Ë

— Œ–œ»ŒÕ
“ˇ·‚‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò
ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡Ú‡ ÒË ‰‡
ÒÂ ÔÓ„ËÊËÚÂ Á‡
ÌˇÍÓË ÌÂ˘‡ ‰ÌÂÒ -

24 ÓÍÚÓÏ‚Ë - 22 ÌÓÂÏ‚Ë

—“–≈À≈÷
ƒÌÂ¯ÌÓÚÓ ‡ÁÔÓ-
ÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÔÎ‡-
ÌÂÚËÚÂ ̆ Â ‚Ë ‰‡‰Â
ÒÏÂÎÓÒÚ ‰‡ ËÁÍ‡-

23 ÌÓÂÏ‚Ë - 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë

22 ‰ÂÍÂÏ‚Ë - 20 ˇÌÛ‡Ë

21 ˇÌÛ‡Ë - 19 ÙÂ‚Û‡Ë

–»¡»
ÃÓÊÂ ‰‡ ÒË ÔÓÁ‚Ó-
ÎËÚÂ ‰‡ ·˙‰ÂÚÂ
Ï‡ÎÍÓ ÎÂÍÓÏËÒÎÂ-
ÌË - ÓÍÓÎÓ ‚‡Ò ËÏ‡

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú

ËÁ·ÂÊÌË, ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÏÓÊÂ ‰‡
Ì‡Â˜ÂÚÂ ‰ÂÌ  ̌ ÒË ÛÒÔÂ¯ÂÌ.

·Ë ÌˇÍ‡Í‚Ó ‰Â·ÌÓ ÌÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂ
Ì‡ Ô‡‚ËÎ‡Ú‡ Á‡ ÔËÎË˜ËÂ.

‚˙ÁıË˘‡‚‡ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ‰ÛÏ‡ Ë
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ.

Á‡ ‰ÂÚÂÚÓ, Á‡ ‰ÓÏ‡¯ÌËÚÂ Î -̨
·ËÏˆË.

‚Á‡ËÏÌÓ ‰‡ ‡Á·Ë‡ÚÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡-
Ú‡ ÒË Ë ÚÓ‚‡ Â ‰ÓÍ‡Á‡ÌÓ.

¬ŒƒŒÀ≈…
“Ó‚‡ Â ÏÌÓ„Ó Ì‡-
ÔÂ„Ì‡Ú ‰ÂÌ, ÍÓÈÚÓ
ÏÓÊÂ ‰‡ ‚Ë ‰ÓÌÂ-
ÒÂ ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËˇ

ÓÚ ·ÎËÁ˙Í ˜Ó‚ÂÍ. ŸÂ ÒÂ Ì‡ÎÓÊË
‰‡ ÒÂ ‡Á‰ÂÎËÚÂ Ò ËÎ˛ÁËË.

 Œ«»–Œ√
ÕÂÓ˜‡Í‚‡ÌÓ ËÁ‚Â-
ÒÚËÂ ̆ Â ‚Ë Ì‡Í‡‡
‰‡ ÒÂ ÓÚÍ‡ÊÂÚÂ ÓÚ
Ò‚ÓËÚÂ ÔÎ‡ÌÓ‚Â.

ÌÂ Â Á‡ÒÎÛÊËÎ Ú‡ÍÓ‚‡ ‰Ó‚ÂËÂ.
—‡ÏÓ ÌÂ ÒÂ ÔÂÒÚ‡‡‚‡ÈÚÂ.

ÊÂÚÂ ÏËÒÎËÚÂ ÒË Ì‡ „Î‡Ò. ÕÓ
ÔÓÏËÒÎÂÚÂ ÍÓÈ ‚Ë ÒÎÛ¯‡...

ıÓ‡, „ÓÚÓ‚Ë ‰‡ ÒÂ Á‡ÂÏ‡Ú Ò
Â¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ.

Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ Â‰Ëˆ‡ ‚‡ÊÌË Ë
Á‡‚Î‡‰ˇ‚‡˘Ë ÔÓÏÂÌË.

ÙËÎÏ ËÎË ÍÌË„‡. “Ó‚‡ Â ÔÓÎÂÁ-
ÌÓ Á‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ‚Ë ‡Á‚ËÚËÂ.

О Изгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи за

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡
»ÌÙÓÏ‡ˆË-
ÓÌÂÌ ÒÛÚÂ-
¯ÂÌ ·ÎÓÍ

09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û
Ì‡Ò

06.00 ìÀËˆÂ ‚
ÎËˆÂî/Ô./
- ÔÛ·ÎË-
ˆËÒÚË˜ÌÓ

ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘ ÷‚Â-
Ú‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡

06.30 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó-
‰Â˘ ¿ÌÚÓÌ ’ÂÍËÏˇÌ

09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ Ò
‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ —ÚÓˇ-
ÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙  ‡‰Ë-
Â‚

12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ

12.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî /Ô./ -
‚Â˜ÂÌÓ ÚÓÍ¯ÓÛ

13.30 ì“‡ÈÌËÚÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓî -
ÒÂË‡Î

14.30 ì«ÂÏˇ Ì‡ ˜ÂÒÚÚ‡î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 74

15.30 ì—‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÏÓˇ ÊË-
‚ÓÚî - ÒÂË‡Î

17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆË-

ÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó-
‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡

18.00 ìÃ‡Ï‡ „ÓÚ‚Ë ÔÓ-‰Ó·Âî -
ÒÂÏÂÈÌÓ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂ

19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ

20.00 ì◊‡ÒÚ ÓÚ ÏÂÌî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.
53

21.30 ì¡˙Î„‡Ë Ì‡ ÚË ÏÓÂÚ‡î -
Â‡ÎËÚË ÔÓÂ‰Ëˆ‡, ÂÔ. 3

22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî - ‚Â-
˜ÂÌÓ ÚÓÍ¯ÓÛ

23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ

00.00 ì–Â‚ÓÎ˛ˆËˇî - ÒÂË‡Î, Ò.2,
ÂÔ. 21

01.00 ì ÓÏËˆËÚÂî/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈ-
ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î/Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ —ÚÓ-
ˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙  ‡-
‰ËÂ‚

03.50 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
04.30 ì—‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÏÓˇ ÊË-

‚ÓÚî/Ô./ - ÒÂË‡Î

06.20 ì«‰‡‚ÂÈ,
¡˙Î„‡Ëˇî -
Ò Û Ú  Â ¯ Â Ì
·ÎÓÍ Ì‡
Õ“¬

05.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î

ì ƒ Ó ·  Ó

ÛÚÓî

08.00 ÕÓ‚ËÌË09.30 ìÕ‡ Í‡ÙÂî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
Õ“¬

11.30 ì¡ÓÌ ¿ÔÂÚËî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Õ“¬

12.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
12.30 ìÕ‡‰ÂÊ‰‡ Á‡ Ó·Ë˜î - ÒÂ-

ËÂÌ ÙËÎÏ
13.30 ìÃÓˇÚ‡ Í‡Ï‡î - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ
14.30 ìœÓÒÚË ÏËî - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ
16.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
16.30 ìÃ‡ÎÍ‡Ú‡ ·ÛÎÍ‡î - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ
17.55 ì“Â„ÎÂÌÂ Ì‡ ÀÓÚÓ 5 ÓÚ 35

- ì«Î‡ÚÌ‡Ú‡ ÚÓÔÍ‡î
18.00 ì—ÂÏÂÈÌË ‚ÓÈÌËî (ÔÂ-

ÏËÂ‡) - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌ‡
Ë„‡

19.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡ - ˆÂÌ-
Ú‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ

20.00 ìŒÚÍ‡‰Ì‡Ú ÊË‚ÓÚî (ÔÂ-
ÏËÂ‡) - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ

21.00 ì Ó¯Ï‡Ë ‚ ÍÛıÌˇÚ‡î -
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Õ“¬, ÌÓ‚
ÒÂÁÓÌ

22.00 ì—ÓÙËˇ - ƒÂÌ Ë ÕÓ˘î
(ÔÂÏËÂ‡) - e‡ÎËÚË
ÒÂË‡Î

23.00 ì√ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡ ÂÙË‡î-
Á‡·‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

23.30 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
00.00 ì◊‡Ò˙Ú Ì‡ ÃËÎÂÌ ÷‚ÂÚ-

ÍÓ‚î - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Õ“¬
01.00 ìœÓ˜ÚË Á‡ÍÓÌÌÓî - ÒÂË-

ÂÌ ÙËÎÏ
02.00 ìÕ‡‰ÂÊ‰‡ Á‡ Ó·Ë˜î - ÒÂ-

ËÂÌ ÙËÎÏ /Ô/
03.00 ì ÎÓÌËÌ„î - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
04.00 ìœÓÒÚË ÏËî - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ /Ô/

08.15 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî

08.30 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

09.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚Ó!î

10.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

11.00 ÕÓ‚ËÌË

11.15 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

12.15 ì“‡·ÎÂÚÍ‡î

12.55 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

14.00 ÕÓ‚ËÌË

14.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

15.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî

15.55 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

17.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË

18.00 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî

19.00 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

20.00 ¬ÂÏÂ

20.35 —ÂË‡Î: ìÃ‡„‡ËÚ‡ Õ‡-

Á‡Ó‚‡î

22.25 ì¬Â˜ÂÌËˇÚ ”„‡ÌÚî

23.00  ˙ÒÌÓ ÌÓ˘ÂÏ

23.55 ÕÓ˘ÌË ÌÓ‚ËÌË

00.10 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

00.55 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

01.40 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

02.30 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî

03.25 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

04.00 ÕÓ‚ËÌË

04.05 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

ÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñ
15

—Ú‡‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡ ÔÓˇ‚ˇ‚‡ÚÂ
Ï˙‰ÓÒÚ Ë ËÁ‰˙ÊÎË‚ÓÒÚ.

ÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíà
15

09.15 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò  ÛÎÚÛ‡
»ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÍÛÎÚÛÂÌ
·ÎÓÍ

10.30 «‰‡‚ÂÚÓ ÓÚ·ÎËÁÓ «‰‡‚ÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

11.20 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚ ÙËÎÏ
/3734 ÂÔËÁÓ‰/

11.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.30 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ: –Â-

ˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌ  ̌ /Ô/
12.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
12.55 —Ô‡Òˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ

/ ËÚ‡È, 2006„./, ÂÊËÒ¸-
Ó  ÓÌ„ ÿ‡Ì„, ‚ ÓÎËÚÂ:
◊˙Ì ÀË, √  ̇√ÛÓ, fiÂÌ —ËÂ Ë
‰.

14.25 ¬ Í‡‰˙ /Ô/
14.55 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.10 —‚ÂÚËˆËÚÂ Ú‚ ÙËÎÏ /57

ÂÔËÁÓ‰/
16.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
16.10 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
16.25 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.40 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.50 œÓ Ò˙‚ÂÒÚ /3 ÂÔËÁÓ‰/
17.45 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ: –Â-

ˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌ  ̌ /Ô/
17.55 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ Ò ƒËÏËÚ˙

÷ÓÌÂ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

19.15 “Â„ÎÂÌÂ ÚË‡ÊËÚÂ Ì‡ “Œ“Œ
2 Ë ¬ÚÓË “Œ“Œ ¯‡ÌÒ

19.45 ≈‚Ó‚ËÁËˇ 2016 /¿‚ÒÚ‡-
ÎËˇ/

19.50 ÀÂÍ‡ ÌÓ ,̆ ‰Âˆ‡!:  ˙˘Ë˜Í‡
Ì‡ ‚˙ı‡

20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 œ˙ÚˇÚ Í˙Ï ”≈‘¿ ≈‚Ó 2016
21.30 —ÚÛ‰ËÓ ì‘ÛÚ·ÓÎî
22.05 ‘ÛÚ·ÓÎ: ìÀË‚˙ÔÛÎî - ì¬Ë-

ÎˇÂ‡Îî, ÔÓÎÛÙËÌ‡ÎÌ‡
ÒÂ˘‡-Â‚‡Ì  ̄ ÓÚ ÚÛÌË‡
Ì‡ ÀË„‡ ≈‚ÓÔ‡ ÔˇÍÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ ¿Ì„ÎËˇ

00.15 ƒÊ‡Á ÙÂÒÚË‚‡Î ì¡‡ÌÒÍÓ
2015î:  ÓÌˆÂÚ Ì‡ ì»Ì-
ÍÓ„ÌËÚÓî
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От семейството

ВЪЗПОМИНАНИЕ
ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ  БЕЗ

о.з. полк. ЕВЛОГИ
ИГНАТОВ ЧАКЪРОВ

(1924-2016)
Участник в антифашистката борба, ветеран от войните

Полагането на урната и панихидата ще се извършат на 7 май 2016 г.
от 12 ч. в гробищния парк на с. Стефаново, Радомирска община.

Хората не изчезват от Земята просто така ....
Не и докато ги има тези, които са ги познавали
и продължават да разказват за тях!
За нас Полковникът беше... ГЕНЕРАЛ!
Генерал с огромно сърце, умеещ да достига
до сърцето на всеки,
с който се е познавал!
Изгубихме човека - родителски грижовен,
изслушващ, взискателен и фин!
Човекът, който живееше с проблемите и на другите!

ПОКЛОН!
ПОЧИВАЙ В МИР!

ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ГОДИНИ
БЕЗ НЕПРЕЖАЛИМИЯ НИ

СЪПРУГ И БАЩА

генерал-майор
от авиацията

ПЕТЪР
ОБРЕШКОВ
ДИМИТРОВ

Сем. Обрешкови

Споменът
за теб остава
в годините,

6 май 2016 г.

а мъката от ранната ти
загуба не утихва.

ПО БНТ 1
22.05 Ливърпул -

Виляреал
ПО БТВ ЕКШЪН
22.05 Севиля -

Шахтьор Донецк
ПО ЕВРОСПОРТ 1

18.45 Азербайджан - Португалия
(юноши)

ПО ЕВРОСПОРТ 2
15.45 Украйна - Германия (юноши)

УТРЕ

ПО ДИЕМА СПОРТ 2
15.30 Черно море - Берое

18.00 Монтана - Левски
ПО ЕВРОСПОРТ 2

14.45 Холандия - Испания (юноши)
18.00 Франция - Дания (юноши)

ПО СПОРТ+
19.00 Ростов - Локомотив М

В СЪБОТА

ПО ДИЕМА СПОРТ
17.30 Славия - Ботев

20.00 Локо Пд - Лудогорец
ПО ДИЕМА СПОРТ 2

14.45 Норич - Манчестър Юнайтед
17.00 Съндърланд - Челси

19.30 Лестър - Евертън
ПО ЕВРОСПОРТ 2

16.15 Инголщадт - Байерн
18.45 Гурник Лечна - Гурник
00.00 Ванкувър - Портланд

ПО РИНГ
19.00 Интер - Емполи
21.45 Болоня - Милан

ПО СПОРТ+
18.15 Рио Аве - Порто

22.45 Спортинг Л - Сетубал

В НЕДЕЛЯ

ПО ДИЕМА СПОРТ
15.30 Тотнъм - Сатхемптън

18.00 Манчестър Сити - Арсенал
20.30 Поморие - Созопол

ПО ДИЕМА СПОРТ 2
18.00 Ливърпул - Уотфорд

ПО ЕВРОСПОРТ 1
22.45 Лос Анджелис Галакси -

Ню Инглънд Революшън
ПО ЕВРОСПОРТ 2

14.15 Португалия - Шотландия
(юноши)
ПО РИНГ

13.30 Рома - Киево
16.00 Фиорентина - Палермо

21.45 Торино - Наполи
ПО ТВ+

18.00 Леванте - Атлетико М
ПО Ф+

18.00 Реал М - Валенсия
ПО СПОРТ+

18.00 Барселона - Еспаньол

Атлетико М загуби реван-
ша с 1:2 от Байерн в Мюнхен,
но се класира за финала на
Шампионската лига. “Дюшек-
чиите” ще спорят за най-зна-
чимия клубен трофей в Евро-
па за втори път в последните
3 сезона, след като спечели-
ха първия мач с 1:0 и стигна-
ха до ключовия сблъсък в
Милано на 28 май благода-
рение на гола си на чужд
терен. Отбеляза го Антоан
Гризман (54), изведен бри-
лянтно от Фернандо Торес. В
ситуацията останаха съмне-
ния за засада на французи-
на, но турският рефер Джу-
нейт Чакър остана без-
мълвен. За “баварците” се
разписаха Шаби Алонсо (31)
и Роберт Левандовски (74), а
вратарите Ян Облак и Ману-
ел Нойер спасиха по една
дузпа. Първо при 1:0 слове-
нецът изби  удара на Томас
Мюлер (34) и така остави в
играта испанския си тим. В
83-ата мин. пък Хави Марти-
нес спъна пред наказателно-
то поле Торес, но Чакър по-
сочи бялата точка. От нея
Торес опита да реши всичко
в мача, но Нойер отрази шута
му. До края тимът на Диего
Симеоне продължи да се
брани с лекота и така запази
резултата.

Атлетико Мадрид
на финал
Треньорът на Байерн М
Гуардиола за трета поредна
година отпада от испански тим

Шампионска лига, 1/2-финали,
реванши

Байерн Мюнхен - Атлетико М 2:1 (2:2 общ
резултат) 1:0 Алонсо (31) 1:1 Гризман (54) 2:1
Левандовски (74); снощи Реал М - Манчестър
Сити (0:0 в първия мач).

ВАСИЛ БОЖКОВ ГОТОВ ДА ОЗДРАВЯВА ЦСКА

Колегата му Хосеп Гуар-
диола пък за трета поредна
година бе спрян на 1/2-фи-
нал от испански тим, след
като миналия сезон Байерн
бе отстранен от Барселона,
а преди това от Реал М. И
двата тима после триумфи-
раха с купата - “Кралският
клуб” за рекорден 10-и път, а

каталунския - за 5-и.
От лятото Гуардиола се

мести в Манчестър Сити, кой-
то пък снощи излезе в другия
реванш от 1/2-финалите сре-
щу “Белия балет” на “Берна-
беу” след 0:0 в първия мач.

“Имаха от всичко - добра
игра във въздуха, единобор-
ства. Беше прекрасно да гле-

дам отбор с такава насите-
ност в играта. Преди почив-
ката те играха много добре,
но пропуснатата от Мюлер
дузпа ни позволи да оцеле-
ем. Щастлив съм за всички
хора, които работят с нас. Не
е случайност, че стигнахме
финали в Лига Европа, Купа-
та на Краля и два в Шампи-
онската лига... Не е случай-
ност. Сега имаме 2 седмици
да работим и подготовката
ще е по-добра за подобно
събитие. Искаме повече - в
живота няма реванши, а има
нови възможности. Това е
нова възможност”, обяви
Чоло Симеоне. В предния
кръг тимът му елиминира
Барселона.

“Получи се хубав мач за
всички привърженици в Ев-
ропа. Ако играеш така, мо-
жеш да се гордееш. Атлети-
ко е много силен съперник.
Работих по най-добрия на-
чин, по който мога, дадох
живота си за този клуб. Бай-
ерн има голямо бъдеще с
тези футболисти. Не успяхме
да продължим и сме тъжни,
но гледаме към следващите
мачове. Ще бъда съден, че
не спечелих Шампионската
лига, но бях много щастлив
тук”, призна Гуардиола и по-
жела успехи на наследника
си Карло Анчелоти.

Васил Божков е готов да оздравя-
ва ЦСКА. Това става ясно от писмо на
бившия шеф на “армейците” до Со-
фийски градски съд и до синдика на
клуба Дора Милева. То е подписано
от изпълнителния директор на ФК
ЦСКА София ЕАД Цветомир Найде-
нов, който е човек на Божков. “Основ-
ната ни цел е ПФК ЦСКА АД да не
бъде обявено в несъстоятелност и да
не прекрати своята дейност, а да се

изготви и депозира пред съда по
несъстоятелността оздравителен
план, съобразен с всички изисквания
на действащото законодателство.
Интересът за инвестиране в оздравя-
ването на ПФК ЦСКА АД е обусло-
вен от възможността клубът да
възстанови професионалния си ста-
тут и още през предстоящия футбо-
лен сезон да вземе участие в турни-
ри или първенства като професиона-

лен футболен клуб”, пише в писмото.
20 дни преди финала за купата

между ЦСКА и Монтана вече няма би-
лети за секторите “А” и “В” на Нацио-
налния стадион, които се продаваха
на цени от 20 и 15 лв. В най-скоро
време ще свършат и пропуските за
сектор “Г”, където е “червената” агит-
ка. Така на този етап бройката нара-
ства до 30 000 билети, а очакванията
са стадионът да бъде пълен.

Антоан Гризман от Атлетико М вкарва гол на вратаря на
Байерн за 1:1. Попадението класира “дюшекчиите” на

финала в Шампионската лига в Милано, въпреки че
загубиха реванша на “Алианц Арена” в Мюнхен с 1:2

Снимка БГНЕС
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Страница на Лейла ДИМИТРОВА

БЕЛИТЕ НА ХОД ПЕЧЕЛЯТ

Отговор: 1.Дс5 Ос5 2.Кf5х.

Световният шампион Маг-
нус Карлсен възнамерява да
се консултира с Гари Каспа-
ров в хода на подготовката
си за мача за защита на
титлата, който му предстои
през ноември в Ню Йорк. В
интервю за норвежкия тв
канал VG Карлсен заяви, че
ще поиска мнението на бив-
шия си ментор, тъй като „дис-
кусиите с него ми бяха много
полезни по време на мача с
Ананд в Сочи“. Двамата голе-

ми шахматисти работиха
заедно още преди норвежецът
да стане №1 в света. След
това в работните им отноше-
ния последва дълга пауза,
прекратена по взаимно съгла-
сие по време на двубоите на
норвежеца за световната
титла – първо като претен-
дент, а след това и за двата
мача за защита на короната.

Каспаров пък се включи
в уникален блицтурнир в
САЩ, който се състоя в
почивните дни в Сейнт Луис.
Там малко преди това бяха

приключили националните
шампионати. Легендарният
гросмайстор се състезава-
ше с тримата призьори Фа-
биано Каруана, Хикару На-
камура и Уесли Со. През по-
следните 11 години, откакто
се оттегли от професионал-
ния шахмат, Каспаров уча-
ства в няколко демонстра-
тивни прояви по ускорен
шах и блиц, но в Сейнт Луис
той за първи път се изправи
срещу съперници от първата

десетка на света. Събитието
предизвика изключителен
интерес, като коментарите в
социалните мрежи ясно по-
казаха, че блицтурнирът е
привлякъл повече публика,
отколкото всеки друг супер-
гросмайсторски турнир с из-
ключение на Турнира на пре-
тендентите.

Четиримата изиграха 6
кръга – по 3 на ден по раз-
лична от стандартната блиц-
контрола – 5 минути на състе-
зател за цялата партия, но
вместо добавяне на 3 секун-

ди след всеки изигран ход
гросмайсторите получаваха
т.нар. 3-секундно задържане,
през което часовниците им
не работят. Тази рядко сре-
щана разновидност на блица
се използва по-
някога в амери-
канските турни-
ри. Принципната
разлика от кон-
тролата с доба-
вяне на 3 секун-
ди е, че играчът
на всеки ход
разполага с 3
допълнителни
секунди, но те
не могат да се
натрупват – т.е.
времето на ча-
совника не-
прекъснато на-
малява. Наград-
ният фонд на
състезанието бе
$50 000, от кои-
то 20 000 полу-
чи  победителят Накамура.
Той събра 11 т. от 18-те пар-
тии (по 6 срещу всеки) и из-
превари с цяла точка под-
гласника си Со. Доайенът Ка-
спаров финишира с 9,5 т., а
новият американски шампи-
он Каруана остана последен
с 5,5 т.

Каспаров предварително
обяви, че ще даде своя дял
за подкрепа на олимпийския
отбор на САЩ. “Ако отново
реша да играя в подобен
формат, ще трябва да се
подготвя по-сериозно”, кон-
статира след края на турни-
ра бившият световен шам-
пион. “Сега ми е много труд-
но да се концентрирам върху
шахмата, тъй като в главата
ми има какво ли не: семей-
ство, лекции, писателска
дейност, туитър и фейсбук,

Батуми, едно от черноморските при-
станища на Грузия, е щастливо място
за Валентина Гунина. Преди 4 години тя
си тръгна от този град като световна
шампионка по блиц, а преди броени дни
спечели тук поредния етап от женската
Гран при надпревара на ФИДЕ. Руски-
нята събра убедителните 7,5 т. от 11-те
кръга и изпревари с точка сънароднич-
ката си Александра Костенюк. III-IV
място с по 6 т. разделиха Нино Бациаш-
вили (Грузия) и Анна Музичук (Украй-
на), която остана извън тройката поради

политическа дейност. А тук
трябваше да се съсредоточа
върху Шотландска партия”,
заключи големият шахма-
тист, за когото остана удов-
летворението, че спечели
минимача срещу победите-
ля Накамура с 3,5:2,5 т.

Êàðëñåí èñêà ïîìîù îò
Êàñïàðîâ ñðåùó Êàðÿêèí
Легендата игра блиц с шампиона на САЩ

Интересът към минитурнира
бе изключително голям

Г. КАСПАРОВ –
Х. НАКАМУРА

14…Оf3 15.gf3 Дd4
16.Дd4 Кd4 17.Оc7 Цd7
18.Оg3 Кb3 19.ab3 Кf5
20.Кc3 d4 21.Тfd1 Тhd8
22.Тd3 Цc6 23.Кe2 Тd5
24.Тad1 Тad8 25.Оf2 Цc5
26.Тc1 Цb5 27.Тc4 b6 28.Кg3
Кh4 29.Цf1 Цa6 30.Тc7 Тf8
31.b4 g6 32.Кe2 Кf5 33.Кd4
Кd4 34.Тd4 Тf5 35.Тd3 Тf4
36.Тb3 Цb5 37.Тa7 Тe8
38.Тb7 Тe6 39.Тe3 Тef6
40.Цg2 Тb4 41.b3 Цc6 42.Тa7
h5 43.Тc3 Цb5 44.Тe7 Тf5
45.h4 g5 46.hg5 Тg5 47.Цh3
Тf5 48.Тb7 Цa6 49.Тe7 Тbf4
50.Тee3 Цb5 51.Оg3 Тd4
52.Тe5 Тd5 53.Тd5 Тd5 54.Тc4
Тd3 55.Тf4 Тb3 56.Тf7 Цc4
57.f4 b5 58.f5 Цd5 59.Тd7 Цe4
60.f6 Тf3 61.f7 b4 62.Цg2 b3
63.Тe7 1:0.

Грузия – център на женския шахмат
по-слабия си допълнителен показател.
Неубедително игра сестра й - бившата
световна шампионка Мария Музичук,
която след 2 поражения на старта „потъ-
на“ в долната половина на таблицата,
където и финишира.

Гунина оглави и генералното класи-
ране за Гран при с 205 т., събрани от
два турнира. С толкова точки, но на-
трупани в 3 състезания от веригата, е
и Нана Дзагнидзе (Груз). Съдбата на
надпреварата остава неясна, след като
форматът й бе променен, а световната

шампионка Хоу Ифан (Кит) се отказа
от участие, след като спечели първото
издание в Монте Карло. От ФИДЕ
обявиха, че турнирите от веригата ще
са 5 (вместо първоначално планирани-
те 4), като следващият трябва да се
състои през първата половина на юли
в Ченду, Китай, а последният – през
ноември в Ханти-Мансийск, Русия.
Всяка участничка има право да играе
в 3 от петте турнира и генералното
класиране се изготвя въз основа на
събраните от тях точки.

Каруана взе
от първи опит
титлата на САЩ

Фабиано Каруана още с първа-
та си поява в американското
първенство взе титлата с 8,5 т.
от 11 партии, без да допусне
нито едно поражение. Етнически-
ят италианец, роден в Ню Йорк,
играе за федерацията на САЩ от
миналата година. В Сейнт Луис
той изпревари с цяла точка под-
гласниците си Хикару Накамура,
останал втори по допълнителен
показател, и Уесли Со. В женска-
та надпревара предварителният
сценарий бе нарушен още в сре-
дата на турнирната дистанция,
когато седемкратната шампион-
ка Ирина Круш загуби от 12-
годишната Кариса Ийп (рейтинг
2164), а четирикратната носи-
телка на титлата Анна Затон-
ских бе сразена от 14-годишната
Дженифър Ю (2157). След изклю-
чително драматични 2 последни
кръга почти неочаквано първа
финишира Нази Паикидзе с 8,5 т.
от 11 партии. Етническата гру-
зинка живее от 6 години в САЩ,
а от 2014 г. има и местно граж-
данство и представлява федера-
цията на страната. Единствена
тя завърши турнирната дистан-
ция без поражение и изпревари с
половин точка подгласничката си
Татев Абрамян. Трета, на 1,5 т.
от шампионката, остана Затон-
ских.

Робърт де Ниро
с дар от Карлсен

Традиционният
седми мач по шахмат
между футболните
фенове на Левски и
ЦСКА ще се проведе
в неделя от 10 ч. в
зала “Универсиада” в
нов формат, като за
първи път ще участ-
ват и отбори от
привърженици на
Славия и Локо Сф.

От тази година
формулата 2 отбора
по 100 участници се

развива в 4 отбора
по 50 участници, а с
участието си в мача
привържениците на

четирите клуба изра-
зяват своята воля за
толерантност по
спортните терени.

Председателите на ШК
Левски Николай Тодоров

и на ШК ЦСКА Петър
Курумбашев взеха

участие в тегленето
на жребия за проявата

СЕДМИ ТРАДИЦИОНЕН МАЧ
ЛЕВСКИ - ЦСКА
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Основателят на Нюйоркския
филмов фестивал Робърт де Ниро
получи шахматния комплект “Play
Magnus” с благодарствено посве-
щение от световния шампион
Магнус Карлсен. 72-годишната
филмова легенда получи подаръка
от Бенджамин Рий, режисьор на
филма „Магнус“, който продължава
да е засипван с похвали за лента-
та си. Кинокритиците отвъд
океана не спират да хвалят 76-
минутния филм, като някои дори
обясняват, че не познават нито
Карлсен, нито могат да играят
шах, но независимо от това са
поразени от режисьорската рабо-
та, пресъздала „удивителна по ис-
креност, пленяваща история“.
Забавен факт е, че Карлсен до
момента не е гледал филма, а и
по всичко личи, че не проявява
видим интерес към него. От друга
страна, норвежецът не пропуска
случай да представи шахматния
си комплект, както и излязлото
през 2014 г. приложение за мобил-
ни устройства, носещо същото
име. То позволява на всеки, който
си го свали, да играе шах на
телефона си.

Задача
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в Шампионската
лига

гледайте

ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
16.30 “4 часа
на Дюнкерк”

Утре
ПО ЕВРОСПОРТ 1

КОЛОЕЗДЕНЕ
15.30 Джиро д‘Италия

В събота
ПО ДИЕМА СПОРТ

БОКС
0.00 Кубрат Пулев - Дерек -

Чисора (Вбр)
ПО ЕВРОСПОРТ 1

КОЛОЕЗДЕНЕ
15.30 Джиро д‘Италия

АВТОМОБИЛИЗЪМ
20.00 Световен ендурънс

шампионат на “Спа”
БОЙНИ СПОРТОВЕ

22.00 “Суперкомбат”
Серии “Гран При”

В неделя
ПО ДИЕМА СПОРТ

ХОКЕЙ НА ЛЕД
12.15 СП за мъже, Казахстан -

Русия
ПО ДИЕМА СПОРТ 2

БАСКЕТБОЛ
20.30 Валенсия - Барселона

ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ

15.30 Джиро д‘Италия
ПО ЕВРОСПОРТ 1

АКАДЕМИЧНО ГРЕБАНЕ
11.30 ЕП в Германия

ПО Ф+
МОТОЦИКЛЕТИЗЪМ

14.30
14.30 Гран при на Франция

кратки

“Никак няма да са лесни битките
на предстоящото световно първенст-
во по бокс за жени в Астана, но на-
шите момичета са много добре под-
готвени и ако си повярват, можем да
вземем медал във всяка категория.
България е една от най-силните
държави в женския бокс в света“,
обяви министърът на младежта и
спорта Красен Кралев преди замина-
ването на отбора ни за Казахстан.
„Развитието на женския бокс е при-
оритет в политиката на Министерст-
вото на младежта и спорта“, катего-
ричен беше Кралев.

За Астана кубинският старши тре-
ньор Хоел Еухенио Солер Арате и
отговорникът за жените Фикрет Ере-
джебов ще водят 5 състезателки:

Севда Асенова (48 кг), Станимира
Петрова (51), Стойка Петрова (54 кг),
Деница Елисеева (57) и Светлана
Каменова (60 кг).

КРАСЕН КРАЛЕВ:

СИЛА СМЕ В
ЖЕНСКИЯ БОКС
Министърът очаква медали от световното от всички категории

Първата българка световна шам-
пионка по бокс Станимира Петрова,
която е избрана от АИБА и за посла-
ник на женския бокс, ще атакува в
Астана титлата в олимпийската кате-
гория до 51 кг с подкрепата на Банка
Пиреос България. След съдействие от
страна на ММС финансовата институ-
ция става официален партньор на БФ
Бокс в подготовката и реализирането
на турнирите, организирани от феде-
рацията. Станимира единствена от
боксьорите ни досега има спечелена
олимпийска квота, след като игра на
финала на европейската квалифика-
ция в Самсун през април.

Световният шампионат в Астана е и
олимпийска квалификация за Рио 2016.

В трите олимпийски категории (51,
60 и 75 кг) визи за Рио ще получат и
4-те полуфиналистки. Вицепрези-
дентът на БФ Бокс Емилия Груева
очаква страната ни да вземе още
една квота. Шансовете на Светлана
Каменова са много големи. В Самсун
тя отстрани световната шампионка
Анастасия Белякова (Рус), но бе по-
рязана на полуфинала срещу евро-
пейската шампионка Ирма Теста (Ит).
Груева съобщи още, че след силното
представяне на момичетата в Самсун
са били принудени да откажат някол-
ко покани за съвместна подготовка
преди световното първенство, което
е признание за високата класа на
състезателките ни.

Красен Кралев и Красимир Инински отправиха пожелания към Кубрат
Пулев за рождения му ден и изразиха увереност в победата му в мача
срещу Дерек Чисора в събота в Хамбург. „Кубрат Пулев е един от най-
успешните български спортисти. Пожелавам му да е жив и здрав и да
побеждава още дълго на ринга, за да ни радва“, каза накрая министър
Кралев.

Владимир НИКОЛОВ

Георги Братоев също отпадна
от националния отбор по волейбол.
Разпределителят на Тренто не бе
повикан за мачовете през лятото,
стана ясно, след като селекцио-
нерът Пламен Константинов опове-
сти разширения състав от 35 души.
Този сезон волейболистите отново
ще са с два отбора, като единият
ще участва в Световната лига, а

Кубрат Пулев обяви, че
ще си подари победа над
Дерек Чисора за 35-ия си
рожден ден, който беше вче-
ра. Българинът се изправя
срещу британеца в събота в
Хамбург за европейската тит-
ла по бокс в тежка категория.
Галавечерта ще бъде излъ-
чена по Диема спорт, а
мачът на българина ще за-
почне около полунощ. “Ще си
поднеса най-големия по-
дарък, като победя Чисора.
Няма да позволя цирковете
на Чисора да ме разконцен-
трират. Моята цел е една -
европейската титла”, обяви
Кобрата. Победителят от дву-
боя ще бъде и официален
претендент за шампионския
пояс във версия IBF.

Най-добрият бразилски състезател
по скокове във вода Хуго Паризи

държи олимпийския факел в Националния
център по водни спортове “Клаудио

Коутиньо” в столицата Бразилия.
Олимпийският огън пристигна в Бразилия

3 месеца преди откриването на ХХХI
лятна олимпиада на стадион “Маракана”

в Рио де Жанейро на 5 август

Пулев си
пожела
победа
над Чисора

Григор Димитров ще изпадне от топ 30 на
ранглистата за първи път от 3 години. Хас-
ковлията загуби в I кръг в Мадрид от Пабло
Кареньо-Буста (Исп, №46) с 0:2 сета, а мачът
бе по-малко от 48 часа след загубения фи-
нал в Истанбул. Така той не успя да защити
170 т. от достигането си до 1/4-финал през
2015 г. От понеделник Димитров ще е около
34-о място и на този етап вече няма да е
сред поставените 32-ма във втория турнир от
Големия шлем “Ролан Гарос” (22 май - 5 юни)
и може да има тежки съперници още в I кръг.
На “Мастърс”-а в Рим през идната седмица
той има да брани 45 т. от достигането до II
кръг през 2015 г. Хасковлията се оправда с
тежката програма за отпадането си още на
старта на “Мастърс”-а в Мадрид. “Летях от
Турция в понеделник сутринта, не тренирах,
а във вторник излязох само за 30 минути на
корта, за да позагрея”.

Разформироваха
баскетболния Дунав

Баскетболният Дунав 8806 се
разпадна. Това оповести прези-
дентът на русенския клуб Краси-
мир Трифонов, който поясни, че
причините не са финансови. От
1 май са освободени състезател-
ките от представителния от-
бор и треньорът Георги Божков.
Клубът ще продължи да работи
единствено с детско-юношеска-
та школа. На спортно-техничес-
кия щаб са изплатени всички
суми по договорите. Трифонов
отправи и сериозни упреци към
ръководството на баскетболна-
та федерация. По думите му
тенденциозното отношение на
федерацията към русенския клуб
е една от основните причини за
разформироването. Той опреде-
ли шестте години, през които
бе начело на клуба, като успеш-
ни. През това време отборът
спечели по 4 шампионски титли
и Купи на България и игра в
евротурнирите.

Треньорът на Левски Стойчо Стоев поднася цветя на паметника на Георги Аспарухов
пред сектор “А” на “Герена” по повод 73-годишнината от рождението на легендата на

българския футбол. Цветя и венци пред паметника му поднесоха ръководители на
“синия” клуб, ветерани, футболистите от представителния тим и от ДЮШ на клуба

И Георги Братоев отпадна
от националния

ГРУПАТА: Разпределители: Георги Сеганов, Георги Манчев, Доб-
ромир Димитров, Любомир Агонцев и Чоно Пенчев; Диагонали: Вели-
зар Чернокожев, Жани Желязков, Мирослав Градинаров, Спас Байрев
и Цветан Соколов; Посрещачи: Бранимир Грозданов, Димитър Марин-
ков, Златко Кьосев, Златан Йорданов, Методи Ананиев, Мартин Атана-
сов, Николай Пенчев, Розалин Пенчев, Тодор Скримов, Трифон Лапков,
Явор Генов и Яни Георгиев; Центрове: Алекс Грозданов, Виктор Йоси-
фов, Георги Чалъков, Иван Латунов, Красимир Георгиев, Николай Къртев,
Теодор Тодоров и Светослав Гоцев; Либера: Владислав Иванов, Добро-
мир Иванов, Мартин Божилов, Петър Каракашев и Христо Колев.

другият в Европейската.
Очаквано от състава отпаднаха

опитните Тодор Алексиев, Николай
Николов и Теодор Салпаров. Либе-
рото, който спечели Шампионската
лига със Зенит Казан за втора по-
редна година, приветства подмла-
дяването, но е готов да играе, ако
бъде повикан. 33-годишният Алек-
сиев също е под въпрос дългосроч-
но, тъй като няма да може да изка-
ра нов олимпийски цикъл.

Марин МИЛАШКИ

Гришо изпада
от топ 30 след
резила в Мадрид

Снимка БГНЕС
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