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Данъчни
и спецполицаи
нахлуха в офиса
на „Гугъл” в Париж 9

Десетки хиляди ученици, техните
родители, преподаватели и други граж-
дани се включиха в честванията на 24
май в страната, които по наблюденията
на мнозина бяха най-масовите от годи-
ни насам. Ямбол отбеляза Деня на

ИНТЕРВЮ АКЦИЯ

българската просвета и култура и сла-
вянската писменост с най-дългото ше-
ствие, организирано досега, като вну-
шителната процесия измина над 2-ки-
лометров маршрут по улиците на гра-
да. В столицата броят на участващите в

Владимир
Владимиров
за финансовото
състояние на БДЖ 1 1

Най-масовото честване
на 24 май от години
Десетки хиляди почетоха празника на буквите в цялата страна

АНАЛИЗ

2 4

Боксьорките ни
с 2 медала
от световното
в Астана

Режисьорката
Лина Вертмюлер
за наградите,
филмите и
белите очила

празника бе видимо много по-голям от
предишни години.

Във Варна над 10 хил. души отбеля-
заха празника, а в Пловдив множество-
то изпълни централните улици. Във
Враца шествието бе поведено за първи
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път от 30-метров трибагреник. В Хаско-
во бе подредена изложбата “Живи бук-
ви”, като децата от училищата и детски-
те градини в града изписаха с телата
си буквите от азбуката.

2 - 3

Хиляди столичани се включиха в тържественото шествие за 24 май,
което тръгна от Археологическия музей и завърши пред Народната библиотека

НИКОЛ И КРИСТИЯН
Две прекрасни дечица

рецитираха вчера традицион-
но “Аз съм българче” пред
паметника на Светите братя.
24 май, ден на българските
букви, на славянската книж-
нина, на българщината. Съоб-
щиха имената им: Никол и
Кристиян. По-експресивна
илюстрация на това, което
сме днес, едва ли можеше да
има във вчерашния ден. Де-
нят, в който всички сме горди
българи, тачим уникалния
принос на нашата държава в
световната култура, на която

с благословията и мъдростта
на Борис Велики сме дали
цяла една цивилизация. А
иначе всеки ден сме си една
имитация - дрънчим амери-
кански фолк, леем чужда чал-
га, рушим с брюкселски ман-
три водещото някога в Евро-
па българско образование и
дори децата си кръщаваме с
чужди имена. И накрая
българчетата ги подмятат
като последни по знания в
Европа, а носещите чужбин-
ски имена млади надежди
заминават навън - и учат, и

работят там, за да се върнат
само за последния път на
родители и близки...

Това се нарича неусет-
на, но трайна загуба на на-
ционално достойнство и на
нация. Тъкмо на вчерашния
празник на нашето до-
стойнство шефът на най-
старата научна организа-
ция у нас - родена от
българския дух преди Ос-
вобождението като първа
Институция на нова Бълга-
рия, замина за... Скопие.

Велиана
ХРИСТОВА

НЯКОЛКО
ДУМИ

Провал за
първия период
на България в ЕС
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Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА
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Шефовете на БАН
отишли да празнуват
24 май в Скопие

Председателят на БАН
акад. Стефан Воденичаров
завел цялото ръководство на
академията в Скопие да праз-
нуват там най-светлия българ-
ски празник - 24 май. Това
стана ясно вчера, след като
се видя, че академията за
първи път от много години не
е украсена за празника и сред
събралите се академици и
учени от институтите бяха
само тримата бивши предсе-
датели на най-старата науч-
на институция у нас, създаде-
на преди Освобождението -
академиците Благовест Сен-
дов, Иван Юхновски и Никола
Съботинов. Учени напомниха,
че по същия странен начин
Воденичаров покани маке-
донска делегация на 11 май
преди три години и стана
скандал с непризнатия от ни-
коя църква македонски пред-
водител на тамошния клир,
който се опита да се равни с
българския патриарх Неофит,
а в залата на БАН учен от
Скопие обяви Кирил и Мето-
дий за “най-великите синове
на македонския народ”. Зато-
ва пък още преди да мине
официалното шествие към

Изложба на уникални ръкописи
откри Народната библиотека
в столицата

Народната библиотека, успя
да дефилира тържествено гру-
пичка от менте академията
БАНИ, която продължава да
си присвоява историята на
БАН и на науката у нас.

Огромно бе тържествено-
то шествие в центъра на сто-
лицата тази година, предвож-
дано от президента Плевне-
лиев, образователния ми-
нистър Меглена Кунева и кме-
та Йорданка Фандъкова. Сред
тях бе и канадката Микаел
Жан, генерален секретар на
Международната организа-
ция на франкофонията, която
е на посещение у нас. Десет-
ки училища, предвождани от
духови оркестри, мажоретки
или деца в народни носии
преминаха маршрута от пре-
зидентството до Народната
библиотека. Сред множество-
то бяха председателката на
БСП Корнелия Нинова и ле-
вите депутати Янаки Стоилов,
Румен Гечев, Калоян Паргов.
Янаки Стоилов, Румен Гечев,
Георги Свиленски. Янаки
Стоилов и Румен Гечев дой-
доха специално при учените
от БАН и ги поздравиха с
празника.

Най-хубавият и светъл
български празник от векове
се е превърнал в повод за
национална гордост, заяви
президентът Плевнелиев
пред хиляди граждани, събра-
ли се на церемонията пред
паметника на светите братя,
където присъства и патриарх
Неофит. Възраждането на
българското образование,
наука и култура повече от
всякога трябва да бъде наци-
онален приоритет, заяви
държавният глава. Най-голя-
мата българска победа е при-
емането и съхранението на
българския език въпреки пре-
вратностите на времето, каза
в словото си кметът Йорданка
Фандъкова. Преди 12 века
младата тогава българска
държава изработва и
утвърждава своя собствена
азбука - безпрецедентен акт

за тогавашна Европа, добави
тя. В историята се влиза с
победи и геройства, но се
остава със слово и книжнина,
каза още Фандъкова. Ли-
дерът на БСП Корнелия Ни-
нова се обърна към всички с
думите: “Честит празник,
българи! Бъдете горди с на-
шия принос в световната ци-
вилизация. Поклон пред све-
тите братя Кирил и Методий.
Скъпи учители, дейци на на-
уката, културата и духовност-
та, приемете нашата призна-
телност за труда ви. Имате
подкрепата ни за мисията да
будите и просвещавате. Във
вашите ръце е бъдещето.
Мили деца, четете книжки,
бъдете любознателни и ува-
жавайте своите учители. Да
ни е честит най-светлият
празник!”

Традиционното изпълне-

ние на “Аз съм българче” бе
поверено този път на Никол
Николова и Кристиян Димев,
току-що завършили ² клас в
22 СОУ. Официалните лица и
хиляди граждани посетиха
след церемонията откритата в
Народната библиотека “Св. св.
Кирил и Методий” изложба на
най-ценните експонати от
фондовете - ръкописи, старо-
печатни листи и други. Някои
от експонатите се излагат за
първи път. Изложбата ще
бъде отворена до 11 юни.

Традиционното тържество
в аулата на Софийския уни-
верситет започна със слово
на ректора проф. Анастас Гер-
джиков (словото - на стр. 13).
Академичното слово на тема
“За буквите и достойнството”
бе на проф. Анна-Мария Тото-
манова.

Екип на ДУМА

а втора поредна година
Институтът за български
език “Проф. Любомир Анд-
рейчин” при БАН в партньор-

От Центъра за градска мобилност поздра-
виха софиянци с правописна грешка. По спир-
ките на градския транспорт наред с разписа-
нието на превозните средства вървеше и по-
здрав за 24 май. “Върви, нарЕде възродени...”,

ПОЗДРАВ С ПРАВОПИСНА ГРЕШКА
ЗА СТОЛИЧАНИ ОТ ЦГМ

вместо “Върви, народе възродени...”, прочето-
ха чакащите недоумяващо.

От ЦГМ обясниха, че действително е има-
ло допусната грешка сутринта, но тя била
поправена.

СТОТИЦИ БЪЛГАРИ УЧАСТВАХА
В ДИКТОВКА В КАМПАНИЯТА
„НАПИСАНОТО ОСТАВА.
ПИШИ ПРАВИЛНО!”

Аида ОВАНЕС привлече вниманието на обществе-
ността към грамотността, а владее-
нето на правилен български език е
въпрос и на престиж и достойн-
ство.
Диктовката е на аудиозапис,
текстовете са лесни, тъй като
участват и много деца. След
диктовката експертите я проверя-
ват и обсъждат евентуалните
грешки. Освен това на участника
се дава правилният текст със
забележки за възможните право-
писни и пунктуационни грешки,
както и обяснения кое, как и
защо трябва да се пише, за да е
правилно.

И участници, и минувачи получиха
стикери с логото на кампанията

с идеята да се залепват на места,
където бъде открита грешка

Снимки Благовеста ЦВЕТКОВА

З
ство с Националното издателство
за образование и наука “Аз Буки”
проведе кампания под наслов
“Написаното остава. Пиши правил-
но!”. На три места в София и в
градовете Димитровград, Своге,
Павликени, Ботевград, Пазарджик,
Сливен и Сопот граждани на
различна възраст имаха възмож-
ност да направят кратка диктовка
и да проверят познанията си по
правопис по роден език. Българите
не са неграмотни, коментира пред
ДУМА експертка. Тя обясни, че
целта на кампанията е да се
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Лидерът на БСП и председа-
тел на ПГ на БСП ЛЯВА БЪЛГА-
РИЯ Корнелия Нинова се вклю-
чи в празничното шествие по
случай Деня на българската
просвета и култура и на сла-
вянската писменост - 24 май.
Нинова се обърна към всички
по случай светлия празник с
думите: “Честит празник, бълга-
ри! Бъдете горди с нашия при-
нос в световната цивилизация.
Поклон пред светите братя
Кирил и Методий. Скъпи учите-
ли, дейци на науката, култура-
та и духовността, приемете на-
шата признателност за труда
ви. Имате подкрепата ни за ми-
сията да будите и просвещава-
те. Във вашите ръце е бъдеще-
то. Мили деца, четете книжки,
бъдете любознателни и уважа-
вайте своите учители. Да ни е
честит най-светлият празник!”

Участие в митинга взеха и
председателят на БСП в София
Калоян Паргов, зам.-председа-
телят на ПГ на БСП ЛЯВА
БЪЛГАРИЯ Румен Гечев, на-
родните представители Янаки
Стоилов и Георги Свиленски,

С патриотична инициатива
излязоха членовете на Мла-
дежкото обединение на БСП
във Велико Търново в Деня на
българската просвета и култу-
ра и на славянската писменост.
Младите социалисти раздава-
ха свитъци с българска поезия
на великотърновци.

Надяваме се чрез избрани-
те стихове да докоснем сърца-

Българска делегация, воде-
на от министъра на културата
Вежди Рашидов, се поклони
на гроба на Свети Константин-
Кирил Философ в базиликата
“Сан Клементе”. Западно- и
Средноевропейският митропо-
лит Антоний отслужи тържест-
вен молебен за светите равно-
апостоли. На молебена присъ-
стваха и министърът на
външните работи Даниел Ми-
тов и българските посланици
Марин Райков в Италия и проф.
Кирил Топалов при Светия
престол, депутати, както и
голяма група представители на

както и множество членове и
симпатизанти на партията.

Вчера стана ясно, че делега-
цията на българските социалис-
ти в Европейския парламент
планира поставянето на памет-
ник на братята Кирил и Методий
в Брюксел. Това съобщи нейни-
ят ръководител Илияна Йотова

С най-дългото шест-
вие, организирано досе-
га, Ямбол отбеляза 24
май, като внушителната
процесия измина над 2-
километров маршрут по
улиците на града, пред-
вождана от статуя на
светите братя Кирил и
Методий. За първи път 30-
метров трибагреник пове-
де шествието във Враца
по повод на най-българ-
ския празник.

Малките гвардейци от
детска градина “Мая” во-
диха в Пловдив многохи-
лядното шествие по слу-
чай Деня на българската

В празничното шествие във Варна се включиха над 10 000 ученици,
студенти, дейци на образованието, науката и културата

96-годишната пенсионирана учителка
Донка Дюлгерова от Разград получи

награда на името на Никола Икономов

Десетки хиляди отдадоха
почит на буквите
Ямбол бе с най-дълго шествие, а в Плевен над
150 хористи изпяха „Върви, народе възродени!”

просвета и култура и
славянската писменост, а
в Русе шествието бе во-
дено от мажоретки и ду-
ховия оркестър на града.
Според наблюденията на
присъствали на тържест-
вата в цялата страна от
много години по време на
прехода 24 май не е отбе-
лязван така масово.

Над 10 000 души се
включиха в празничното
шествие във Варна. В
чест на престижната тит-
ла “Варна - Европейска
младежка столица” доб-
роволци и представители
на неправителствени ор-

ганизации пуснаха десет-
ки балони.

С тържествен молебен
в храм “Успение на Св.
Богородица” и литийното
шествие от черквата до
паметника на Васил Ап-
рилов започнаха габров-
ци празничния ден.

Веднага след търже-
ствения ритуал пред ба-
релефа на братята Кирил
и Методий пред сградата
на областната админист-
рация в Плевен беше
представено мащабно
изпълнение на химна
“Върви, народе възроде-
ни!”

В старопрестолния
Велико Търново над 3000
души отбелязаха празни-
ка, който започна с ше-
ствие от площад “Велчо-
ва завера”.

Във Варна балони с
букви се издигнаха в
небето над площад “Св.
св. Кирил и Методий”
малко преди да започне
празничното шествие. Те
бяха пуснати от добро-
волци и представители на
неправителствени органи-
зации.

Перник отбеляза голе-
мия ден с Парад на кни-
гата. Ученици от всички
училища заедно с техни-
те учители преминаха в
дефиле през центъра на
града, който едва успя да
побере всички, дошли да
отбележат празника на
буквите.

Уникалният спектакъл
“Мистерията Еньовден” на
Нешка Робева гостува в
Благоевград. Той бе по-
дарък за жителите в об-
ластния център за праз-
ника на града. Жителите
и гостите на Велико
Търново също получиха
подарък от общината -
безплатно посещение на
аудио-визуалния спек-
такъл “Царевград Търнов
- звук и светлина”.

За Деня на българска-
та просвета и култура и
на славянската писме-
ност във всички епархии
на Българската право-
славна църква бяха от-
служени празнични моле-
бени.

Омбудсманът на България Мая Манолова
присъства на тържествата в Хасково, където
заяви, че ще се включи в кампанията за
набиране на средства за дострояване на
църквата в хасковския квартал “Орфей”.
Манолова бе гост на тържественото честване
на 24 май по покана на кмета Добри Белива-
нов, съобщиха от пресофиса на омбудсмана.
От сцената на градския площад омбудсманът
честити празника и на сънародниците ни в
чужбина.

МАЯ МАНОЛОВА
СЪБИРА ПАРИ ЗА
ЦЪРКВА В ХАСКОВО

КОРНЕЛИЯ НИНОВА:

Да бъдем горди с българския принос
в световната цивилизация

БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ
СЕ ПОКЛОНИ ПРЕД ГРОБА
НА СВ. КИРИЛ В РИМ

МЛАДИ СОЦИАЛИСТИ
ПОДАРИХА БЪЛГАРСКА
ПОЕЗИЯ НА ВЕЛИКОТЪРНОВЦИ

българската общност. В деле-
гацията, водена от министър
Рашидов, са включени и голя-
ма група творци и дейци на
културата.

По-късно през деня българ-
ската делегация положи цветя
и пред паметника на Иван
Вазов в Рим, който се издига
в парка на прочутата Вила
Боргезе. Делегацията присъ-
ства и на молебен в църквата
“Свети Павел в Регола”, предо-
ставена от Римската католиче-
ска епархия на българската
общност за извършване на пра-
вославно богослужение.

та на нашите съграждани и да
почетем свещения, чист и кра-
сив български език. Подбрахме
произведения на Иван Вазов,
Веса Паспалеева, Стоян Михай-
ловски, Марин Тачков, Ран Бо-
силек, Калина Малина, Младен
Исаев, Константин Величков,
Никола Фурнаджиев и др., каза
Красин Каракоцев от Младеж-
кото обединение.

при откриването на фотоизлож-
ба, посветена на 24 май, органи-
зирана от колегата й Момчил
Неков. Той ще се обърне към
Европейската комисия с искане
за по-бързо публикуване в ин-
тернет на документи и информа-
ционни материали на ЕС на
български език.

Снимки БГНЕС

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА
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На 20 май 2016 г. от зем-
ния ни свят след много,
много мъка си отиде моят
баща Лазар Петров Хаджи-
ев от Добринище, Разлож-
ко. Татко живя изключител-
но скромно, но достойно
през своя 94-годишен жи-
вот. Беше все усмихнат и
оптимист. Той бе един от хи-
лядите безумни идеалисти,
които жертваха младостта
си в битката за социална
справедливост. Татко мно-
го ме обичаше и се горде-
еше с мен. Аз също обичах
дълбоко моя баща, който
ми показа пътя към журна-

На сбогуване

листиката, за което ще съм му благодарен до последния
ми земен ден. Радваше се на всяка моя публикация и
това бе най-голямата награда, която съм получавал. По-
чивай в мир, татко!

Петър ХАДЖИЕВ

Две коли са били запалени в нощта
срещу вторник в село Галиче. Според
потърпевшата собственичка Ивка Ценьо-
ва случилото се е заради вражда с кмета
Ценко Чоков. “Имаме проблем с кмета
Ценко Чоков още от изборите насам”,
коментира Ценьова.

Палежът на коли е обичайна вендета
в селото, където противоречията с кмета
обикновено завършват с побой или с
друго отмъщение. Враждата между семей-
ството на Ценьова и Чоков се зародила
по време на предизборната кампания,
когато синът й бил застъпник на другия
претендент за кметското място. Били му
отправени заплахи от сина на Чоков, че
разлепянето на плакати е вредно за здра-
вето и да внимава. По-късно се разразил
и имотен спор - оказало се, че имотите
на Чоков и на Ценьова се застъпват. През
последните месеци към семейството на
пострадалата неведнъж били отправяни
заплахи от приближени до кмета, че ще
ги изгорят и ще ги изколят.

Въпреки че полицията е започнала
разследване по случая, Ценьова не вяр-
ва, че то ще доведе до някакъв резултат.

Отново палеж на
коли в село Галиче

Краят на почивните дни, балове и футбол
задръстиха столицата

Снимка БГНЕС

Заради края на четирите
почивни дни, абитуриентските
балове и футболния мач за Ку-
пата на България много улици
на София бяха задръстени вче-
ра вечерта. От КАТ очакваха
около 80 хил. автомобила да
влязат в столицата за целия
ден.

За улеснение на трафика
през Владая от Агенция “Пътна
инфраструктура” пуснаха две
ленти за влизащите в София на
път Е-79. Патрули на столична-
та полиция бяха разположени
на всички входове на града, а
на  възлови кръстовища имаше
регулировчици.

“При всички училища, които
са ни заявили, че имат балове,
има полицейски екипи, които
организират движението на ав-
томобилите”, подчерта комисар
Тенчо Тенев, началник на от-
дел “Пътна полиция” към СДВР.

Хиляди автомобили влязоха
в София след почивните дни

София зацикли в търсенето
на концесионери
Нито една фирма не иска да дава
под наем велосипеди в столицата

Деси ВЕЛЕВА

С
Столичната община изпит-

ва трудности в търсенето на
концесионери по две обяве-
ни процедури. Едната е за
отдаване под наем на вело-
сипеди и рекламни елементи,
разположени върху части от
улици, булеварди и площади
на град София, а другата е за
преустройството на Централ-
ната минерална баня в Банкя
и строителството на хотел.

Столичният общински
съвет реши през януари, след
бурни двучасови дебати, да
даде възможност на частна
фирма да постави 33 велогар-
дероба за около 400 колела,
като тя ще плаща такса най-
малко 93 хил. лв. на година.
За да привлече повече кан-
дидати, от Столичната общи-
на решиха в договора да по-
паднат и 150 рекламни еле-
мента, от които фирмата ще
печели. Тогава срещу конце-
сията в този й вид се обявиха
общинските съветници от
БСП, които негодуваха срещу
обвързването на развитието
на велосипедния транспорт и

използването на рекламни
площи.

Оказа се, че за 4 месеца
от обявяването на процедура-
та за предоставяне на конце-
сия не се е явил нито един
кандидат. Затова тя се
удължава до 10 юни. От БСП
станахме лоши пророци, ние
предупреждавахме, че конце-
сията е недомислена и има
опасност да се провали, за-
яви за ДУМА общинската
съветничка от БСП Милка
Христова. Тя напомни и за
другото фиаско, свързано с
даването на концесия на За-
падния парк, за която също
не се намери кандидат. Нуж-
на е сериозна предварителна
работа и обмисляне на ико-
номическите показатели, ка-
тегорична бе Христова.

Точно една година не
може да се реализира и дого-
варянето на друга общинска
концесия - за строителство на
Градски балнеоложки ком-
плекс на Банкя, която включ-
ва и консервация, реставра-
ция и социализация на Цент-
ралната минерална баня и
строителство на балнеоложки

хотел. Месец след месец от
Столичната община удължа-
ват срока за подаване на
оферти, като последният е 31
май. Още миналата година от
БСП се противопоставиха на
идеята на столичния кмет
Йорданка Фандъкова. Социа-
листите дори напуснаха засе-
данието на СОС, на което бе
взето решението. Те събраха
и подписка от местните хора
срещу концесията.

Хванаха шеф на пътна служба
с 600 кутии безакцизни цигари

С над един мастербокс безакцизни ци-
гари е бил заловен край Димитровград на-
чалникът на харманлийската Районна пътна
служба Ангел Паскалев. Операцията е про-
ведена от местни полицаи, но за случая
потвърдиха и от Областната дирекция на
МВР в Хасково. Паскалев шофирал служеб-
ния си автомобил, когато бил спрян за про-
верка от полицаите. В колата те намерили
600 кутии цигари без бандерол.

Паскалев е давал обяснения няколко
часа в районното управление, като е бил
сниман и са му взети отпечатъци. Според

информирани източници до полицията по-
рано са постъпили оперативни сигнали, че
държавният служител се занимавал и с
търговия на безакцизни цигари. Преди
време обект на проверка бил и магазин
на съпругата му в Симеоновград, като и
там служители на реда открили тютюневи
изделия без бандерол, разказаха запоз-
нати. По неофициална информация започ-
ва и проверка дали Ангел Паскалев раз-
полага с луксозен имот в центъра на Ста-
ра Загора и ако има, откъде са парите за
покупката му.

тефан Данаилов, зам.-председател на
БСП, е посъветвал новия лидер на
левицата Корнелия Нинова да внима-
ва с кого се обгражда и да не се
“изхвърля в мечтите си”. Това заяви
самият той вчера. Според Данаилов
най-важно е да се върне доверието в
партията, което обаче ще е трудно.
Той е на мнение, че много съпартий-
ци не се усещат нужни за партията си

СССССС
ДАНАИЛОВ СЪВЕТВА НИНОВА ДА ВНИМАВА
С ОБКРЪЖЕНИЕТО И С МЕЧТИТЕ

Старата баня в Банкя

и са изолирани от решенията. В коментар на битката между младите и старите в БСП
Данаилов каза, че това е нещото, което не трябва да се случва. “На пленума им казах,
че трябва да сме единни вътре, за да ни повярват хората отвън. Идеята е най-важна.
Възмущава ме това, че има хора, които зад идеята крият интересите си,” коментира
той.Данаилов бе категоричен, че БСП е много демократична и сложна партия. “За мен
всички са добри, щом са в БСП, но усещам, че има едно малко наплювателско отно-
шение към свалените, които до оня ден бяха в ръководството”, каза Данаилов и допълни,
че според него това не трябва да е така. Зам.-председателят на БСП каза още, че
предстои тежка битка за президентските избори. По думите му трябвало да има
единна кандидатура на левите, като в това число не влизат само БСП, АБВ и
“Движение 21”. На въпроса дали ще оцелее кабинетът Данаилов заяви, че трябва да
има известно време покой. “Вече се уморихме от вълнения. Това си го решават тези,
които ръководят държавата”, допълни той.
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ПАРТИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА
ЛЕВИЦА И ПАРТИЯ

„БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”

Вход свободен! Очакваме Ви!

ВИ КАНЯТ НА
международна конференция

„АЛТЕРНАТИВИ ЗА ЛЯВА ПОЛИТИКА”,

която ще се състои на 28.05.2016г. (събота)
от 10:00 до 18:30 часа в гр. София, бул.

„Княз Александър Дондуков” № 9, Конфе-
рентен център “Венус”

В конференцията ще вземат участие пред-
ставители на Esquerda unida (Обединената
левица - Испания), Left Bloc (Левия блок -
Португалия), Syriza (Гърция), ?DP (Турция),
Беларуската партия на левите “Справедлив

свят”, партия “Българската левица” и
други. Като гости на конференцията ще

присъстват и представители на леви партии
от Германия, Унгария, Молдова, Люксем-

бург, Чехия, Италия и Европейската
фондация Transform.

разрешенията за дей-
ност на болниците
вече няма да се посоч-
ва само общият брой

ИРИНА БОКОВА
ОБЕЩА ПОМОЩ
ЗА РАЗВИТИЕТО
НА „КАРИН ДОМ”

Снимка БГНЕС

Генералният директор на ЮНЕСКО и български
кандидат за генерален секретар на ООН Ирина
Бокова се срещна във Варна с един от най-уважа-
ваните български дипломати Иван Станчов. Бокова
подчерта, че цени високо дейността на Станчов в
подкрепа на младите хора и изрази готовност да
помага за развитието на дейността и на фондация
“Карин дом” - друг проект на известния ни дипло-
мат, с който се въвеждат съвременни методи за
грижи за деца с увреждания. Станчов основава фон-
дацията “Карин дом” с идеята да създаде нов мо-
дел за услуги за деца със специални нужди. За
целите на неправителствената организация убеж-
дава семейството си да предостави наследствена-
та къща в Морската градина на Варна.

Бокова и Станчов се срещнаха по време на форума
“Ролята на ЮНЕСКО на световната сцена -

приоритети”, който се проведе във Варна

а се въведе час по мислене в учебните
програми, предлагат от МЕНСА. Идеята
е първоначално това да стане за кла-
совете от IV до VII. Към момента този
час е въведен само в едно частно сто-
лично училище, а от новата учебна
година ще се преподава в още три
частни, където имат по-голяма свобода
да внесат нов предмет, коментира пред-
седателят на МЕНСА Христо Радков.
Той обясни, че при държавните учили-
ща часът трябва да бъде одобрен от
МОН, а процедурата е тромава и дълга.
От организацията вече са изготвили
програма, която ще внесат в МОН. Все
още не сме разговаряли с просветния
министър Меглена Кунева и зам.-ми-
нистъра й Диян Стаматов, защото чака-
ме да приключи експерименталната
година докрай, добави Радков.

МЕНСА ПРЕДЛАГА ДА
СЕ ВЪВЕДЕ ЧАС ПО
МИСЛЕНЕ В УЧИЛИЩЕ

Д

Êàñàòà íàìåðè êàê äà îðåæå
ïàðèòå íà áîëíèöèòå
Като обвързва финансирането с броя на леглата, НЗОК ограничава
правото на избор на пациентите, коментират експерти

ВВВВВ
Аида ОВАНЕС

С 6364 по-малко са приетите в болница през първото
тримесечие на т.г. в сравнение със същия период на 2014
г. и с 13 698 души по-малко от първите три месеца на 2014
г. Средният престой на преминал пациент е 5,5 дни. Ста-
тистиката на Националния център за обществено здраве
и анализи не включва частните болници и лечебните за-
ведения към други ведомства.

БСП-Луковит организира и почете паметта на раз-
стреляните преди 72 години четирима антифашисти
- Симеон Куманов, Веска Михайлова, Симеон Ненов
и Мони Декало. Над 80 активисти на партията от
Луковит и Червен бряг отдадоха почит на делото на
четиримата борци в местността Хумата. Новият пред-
седател на БСП-Луковит Бистра Лазарова припомни
делото на Симеон Куманов, Веска Михайлова, Симе-
он Ненов и Мони Декало и тяхната антифашистка
дейност. Събралите се активисти почетоха с минута
мълчание тяхната смърт и поднесоха венци и цветя.

Намаляват
хоспитализациите

на леглата, а отделенията и
броя на леглата във всяко от
тях. Досега лечебните заве-
дения можеха да отчитат и
по-голям брой пациенти по
дадена клинична пътека, ако
не се взима общият брой на
леглата в болницата. От
Центъра за защита на пра-
вата в здравеопазването да-
ват конкретен пример, който
касае промените от 1 април
т.г.: ако болницата има отде-
ление по неврология с 10
легла и общо разкрити 100
легла, тя можеше да приеме,
лекува и отчете повече от 9
пациенти с неврологични
заболявания. Освен това
болниците са длъжни да за-
пазят незаети 10% от легла-
та за спешни случаи. Така в

болницата от примера може
да бъдат приемани и лекува-
ни 9 пациенти в даден пери-
од от време, а ако има 10-и
с неврологични проблеми,
НЗОК няма да плаща за
него. Той или трябва да си
плати, или да търси лечение
по каса в друга болница. От
ЦЗПЗ коментират, че за бол-
ниците това означава пове-
че незаети легла и съответ-
но по-малко приходи, а за
пациентите ефектът ще бъде
ограничаване на правото им
на избор, защото ще са при-
нудени да търсят друга бол-
ница, в която има незаети
легла в неврологично отде-
ление например. Според ек-
сперти хората от малки на-
селени места ще имат най-
големи проблеми и вероятно
ще остават без лечение, за-
щото не могат да си позво-
лят пътуване до големите
градове, където вероятност-
та да намерят “свободно лег-

ло” е по-голяма. От ЦЗПЗ
прогнозират, че неблагопри-
ятно ще бъдат засегнати и
пациентите в спешно състоя-
ние, чиято хоспитализация
може да стане много пробле-
матична поради новите огра-
ничения. Болниците в този
случай са поставени в много
неприятна ситуация. Ако от-
кажат прием на болен в
спешно състояние, може да
им бъде търсена отговор-

ност, а ако го приемат, ле-
чението няма да им бъде
платено.

ДУМА припомня, че по-
рано подуправителката на
НЗОК Иванка Кръстева обяс-
ни, че занапред, за да сключ-
ва договори с болници, НЗОК
ще класира, а няма да из-
ключва лечебните заведения.
Въпросното класиране ще
става не само съобразно броя
на леглата в дадено отделе-

ние на болницата, но и съоб-
разно обращаемостта, т.е.
колко пациенти са приети в
предходната година. Кръсте-
ва обясни, че до м.г. не мо-
жеше НЗОК да контролира
броя легла в различни отде-
ления в една болница имен-
но заради възможността чрез
вътрешна заповед на ръко-
водството леглата от едно от-
деление да бъдат “премест-
вани” в друго. Например ако
в ортопедията на дадена бол-
ница има 10 легла, но са при-
ети 12 пациенти с ортопедич-
ни проблеми, със заповед на
болничното ръководство мо-
жеше 2 легла от гастроенте-
рологичното отделение на-
пример да бъдат преместени
в ортопедично. Занапред
болниците ще могат да пра-
вят подобни промени по оп-
ределени критерии и веднъж
годишно, което ще се отрази
на Националната здравна
карта (НЗК).

БСП-ЛУКОВИТ
ПОЧЕТЕ ПАМЕТТА
НА АНТИФАШИСТИ

15% от всички домейни в света са на кирилица,
показва актуално проучване на EURid и ЮНЕСКО, ре-
зултатите от което бяха огласени в навечерието на
празника на славянската писменост и предстоящото
пускане на домейна “.ею”. Регистрираните интернаци-
онализирани домейни (IDNs) от първо ниво на кирили-
ца са 15% от всички, като кирилицата е на първо място
от регистрираните през 2014 г. международни домей-
ни с над 700 000 нови регистрации. Така тя се превръ-
ща в един от трите основни езика в интернет наред с
латиница и хан - над 90% от всички домейни са на тези
три езика.  “Българският е един от официалните езици
и единственият на кирилица в ЕС, и неговото използ-
ване в интернет пространството е важно за опазването
му, както и за утвърждаването на българската културна
идентичност”, отбелязва Джовани Сепия, мениджър
външни връзки в EURid. През 2009 г. EURid пусна ин-
тернационализирани домейни “.eu” от второ ниво, ко-
ито поддържат трите официални европейски азбуки -
латински, кирилица и гръцки. Домейните на кирилица
вече са повече от тези на китайски и достигат 51% от
1,7 млн. домейни от първо и второ ниво, изследвани от
EURid и ЮНЕСКО. Българският и руският езици са най-
често асоциирани с домейните на кирилица, като ре-
гистрираните в Европа домейни на кирилица са 1389.
Българската държава и неправителствени организа-
ции опитваха от години да регистрират нов национа-
лен домейн, който да бъде на кирилица, но се сблъсква-
ха с трудности. През 2010 г. международната интернет
организация ICANN отказва първата молба с мотива,
че българското предложение съдържа визуална при-
лика със съществуващи вече домейни на латиница,
като например този на бразилския (br).

15% ОТ ВСИЧКИ
ДОМЕЙНИ В СВЕТА
СА НА КИРИЛИЦА
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Млечните крави в страна-

та намаляват през 2015 г., а
месодайните се увеличават
спрямо предходната година. В
същото време расте средният
брой на животните във фер-
мите, отчита агростатистика-
та. Като цяло към 1 ноември
2015 г. има незначително уве-
личение на броя на кравите с
2,3%. Увеличението при ме-
содайните крави е 55,6%
спрямо предходната година и
техният брой миналата годи-
на е надхвърлил 76,4 хил.

България е на предпо-
следно място в ЕС по навли-
зането на цифрови техноло-
гии в икономиката и общест-
вото. Това показва публику-
ваният специален индекс на
ЕК, цитиран от БНР. Нашата
страна е в групата на изоста-
ващите страни, които показ-
ват резултати под средното
за ЕС. Достъп до високоско-
ростен широколентов интер-
нет имат почти 72% от
българските домакинства, но
в селата няма такова покри-
тие, а реален абонамент за
бързия интернет имат едва
половината от българските

Ремонтът на осветлението и светофарите в тунелната тръба за
Бургас на тунел “Траянови врата” на АМ “Тракия” започва от днес.
По тази причина днес и утре през светлата част на денонощието
ще се ограничава движението в аварийната и изпреварващата
лента, съобщиха вчера от Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ).
Оттам предупреждават шофьорите да карат внимателно и със
съобразена скорост, спазвайки пътната сигнализация.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават
информация за актуалната пътна обстановка от безплатното
мобилно приложение LIMA, от интернет страницата на АПИ -
www.api.bg, lima.api.bg, както и по всяко време на денонощието
на тел. 0700 130 20 в АПИ. В агенцията целогодишно при 24-
часов режим работи Ситуационен център, който събира и обоб-
щава данните за състоянието по републиканските пътища.

Започва ремонт на
осветлението на тунела
„Траянови врата”

ПРЕДПОСЛЕДНИ СМЕ В ЕС
ПО ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ

домакинства.
Това може да се дължи

както на недостатъчни уме-
ния на населението за полз-
ване на цифрови технологии,
така и на слаборазвитата ши-
роколентова инфраструктура
извън основните градове, ко-
ето води до цифровото раз-
деление между градските и
селските райони.

България трябва да се
справи със сериозното си
изоставане в придобиването
на умения за ползване на ци-
фрови технологии - едва 31%
от населението имат основни
умения в тази област, отбе-

лязва Европейската комисия.
Половината от хората в
България и Румъния, която е
на последно място според
индекса, са дигитално изклю-
чени.

Малко българи ползват
интернет банкирането или
пазаруването онлайн, сочи
статистиката. Потребителите
у нас са сред първенците
единствено в използването
на услугите за видеоразгово-
ри и социалните мрежи.

Другите изоставащи стра-
ни според индекса са Гърция,
Полша, Словакия, Унгария,
Франция и Чехия.

Чуждестранни банки, които са закрили офисите си
в Русия, са понесли загуби в размер на около 2 млрд.
долара, пише в.  “Известия”, позовавайки се на данни
от изследване на националната рейтингова агенция.
Ако на 1 януари 2012 г. в страната са действали 77
банки с изцяло чуждестранен капитал, на 1 януари
2016 г. от тях са останали 68, пише изданието.

Отбелязва се, че най-сериозни загуби е понесла
белгийската KBC Group (691 млн. долара), следвана
от Barclays Bank PLC (625 млн. долара) и Bank of
Cyprus (443,8 млн. долара). Изцяло са загубили инве-
стициите си четири банки: IPF Investments Limited (5,9
млн. долара), Rabobank (44,4 млн. долара), Svenska
Handelsbanken (53,4 млн. долара), Swedbank (3,4 млн.
долара). Те не са могли да намерят купувач и просто
са ликвидирали своите руски клонове.

По думите на ръководителя на управлението за
анализ на финансовия сектор на Националната рей-
тингова агенция Карина Артьомова изтеглянето на
западните банки започва след оценката на послед-
ствията от кризата за руската икономика и финан-
сова система. Според нея болшинството от компа-
ниите са взели решение за изтегляне още преди
въвеждането на санкциите срещу Русия, а тези,
които са взели решението си след пролетта на 2014
г., в болшинството си са се ръководили от икономи-
чески съображения.

До два месеца тряб-
ва да има указания за
прилагането на схемата
за намален акциз на
горивата за земеделие,
съобщи в края на мина-
лата седмица в отговор
на депутатски въпрос
министърът на земеде-
лието и храните Деси-
слава Танева. Следва
положително становище
за прилагане на схема-
та за държавна помощ
от министъра на финан-
сите съгласно Закона за
държавните помощи и
издаването на съответ-
ната методология от ми-
нистъра на земеделието
и указанията съвместно
с Министерството на
финансите и Агенция
“Митници” за начина, по
който ще се прилага
помощта. Тя може да се
прилага от 2015 до 2020
г., съобщи Танева.

При новата схема се
премахва ползването на
ваучери за гориво. Тя ще
се прилага съгласно
норма определен вид
производство по факту-
ри, които са издадени
предходни години, тоест
вече са отчетени и може
да подлежат на провер-
ка относно включването
в съответните дневници
на продавача или купу-
вача на фактурата и
съответно да се възста-
нови полагаемата нор-
ма на земеделския про-

С 6,5% по-малко са млечните
крави в страната
Заради намаляването на фермите
се увеличава средният брой
на отглежданите животни
в стопанствата

броя. При млечните крави се
наблюдава намаление от
6,5%. Биволите са с 13,5%
повече спрямо 2014 г., а би-
волиците са със 7,2% повече.

Овцете майки са с 0,7%
повече, като увеличението при
овцете майки от месодайните
породи е 15,6% и към 1 ноем-
ври 2015 г. те са 92,5 хил. броя.
Броят на козите намалява с
5,4%, а на козите майки - с
3,4%. Свинете са с 8,5% пове-
че, а разплодните женски сви-
не над 50 кг са с 5,4% повече.

В резултат на намаляване-
то на броя на фермите се уве-
личава средният брой на от-
глежданите животни в стопан-
ствата. Съществено увеличе-
ние се наблюдава на стопан-
ствата, в които се отглеждат
над 100 млечни крави - 13,7%,
и над 20 биволици - 35,7%.
Стопанствата с над 100 овце
майки са се увеличили с 11,3%,
а с над 100 кози майки са с
37,8% повече. Броят на стопан-
ствата с над 50 свине майки
се запазва, но отглежданите в
тях животни се увеличават.

Общо добитото мляко в
стопанствата през 2015 г е
1,152 млн. тона. Кравето мля-
ко е 1 млн. тона, овчето - 74
хил. тона, козето - 40 хил. тона
и над 9 хил. тона - биволско-
то. През изследвания период
от животновъдните стопанст-
ва са продадени живи или са
заклани около 2,2 млн. броя
животни.

Чужди банки,
закрили клоновете
си в Русия,
са изгубили
2 млрд. долара

Чужди банки,
закрили клоновете
си в Русия,
са изгубили
2 млрд. долара

Чужди банки,
закрили клоновете
си в Русия,
са изгубили
2 млрд. долара

Чужди банки,
закрили клоновете
си в Русия,
са изгубили
2 млрд. долара

Чужди банки,
закрили клоновете
си в Русия,
са изгубили
2 млрд. долара

Помощта за намален акциз на
агрогоривата ще се прилага до 2020 г.

изводител.
Надявам се, че всич-

ки административни
процедури ще отнемат
не повече от месец и
половина-два месеца.
Процесът зависи и от
други институции, които
трябва да се включат,
посочи Танева.

Депутатката от леви-
цата проф. Светла
Бъчварова попита Тане-
ва възможно ли е да
има диференциация на
разходите по отноше-
ние на култури, а също

така и на животинска
единица според регио-
на. “Ако не се оползо-
твори целият финансов
ресурс на базата на
предоставените факту-
ри, ще се преразпреде-
ли ли остатъкът от ре-
сурса за 2015 г. на зе-
меделските производи-
тели, който остатък е
бил неоползвотворен?
За всеки отделен вид
производство според
това в какъв район е
разходът варира в несъ-
ществени разлики. Да, в

детайли ние можем да
достигнем. Първо, ако
тръгнем да работим в
тази посока, това озна-
чава отново да изменим
концепцията за начина,
по който би била прила-
гана една такава схема.
Второ, означава отново
да отидем на предвари-
телни консултации, кои-
то отнеха 9 месеца вре-
ме, което означава, че
ще бъде невъзможно да
бъде прилагана схемата
тази година”, заяви аг-
роминистърът.
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В клопката на опасната
болест по говедата
Регистрираните огнища на нодуларен дерматит гонят 100, БСП предлага
кризисен щаб, който да се занимава превантивно със заразите по животните

Мая
ЙОВАНОВСКА

рез последните няколко години
в България, като едно кръстови-
ще на преминаване на хора и
на животни, и без това закъса-

На стр. 16

интервю пред fermer.bg европейски ек-
сперт по безопасност на храните, по-
желал анонимност, заявява още през
миналата година: “За съжаление има-
ме индикации, че разпространението
на смъртоносни зарази по животните,
което оказва и значителен негативен
ефект на потребителите на съответни-
те продукти и субпродукти, може да се
окаже част от използваните инструмен-
ти в борбата за пазари”.

В момента с много висока скорост
заболяването се разпространява и в
Македония, данни има и за съседна
Сърбия. Смъртността от заболяването
е по-висока при младите животни. То
води до значителни поражения, осо-
бено при животни, които досега не са
се срещали с това заболяване. Голе-
ми са и икономическите загуби от за-
разата. По данни от края на миналата
седмица, съобщени от Десислава Та-
нева, вече има потвърдени 94 огнища
на заразен нодуларен дерматит в
страната, които са в седем области на
страната. Новите огнища, които се от-
криват, обаче са с по едно-две живот-
ни. В Благоевградско например

бяха засечени
вторични огнища

Броят на умъртвените животни
вече вероятно надхвърля 2000. Все
още няма изчисления, направени от
МЗХ, за икономическите загуби на
фермерите от болестта у нас. Танева
пък увери, че ЕК ще възстанови на
България 75% от всички направени
разходи за борба със заболяването.

Правителството отпусна миналия
месец 20 млн. лева за справяне с бо-
лестта. Прилагат се три вида мерки -
методът “стемпинг аут”, инсектицидно
пръскане и ваксинацията. Какво е
“стемпинг аут”? Когато се установи
болно животно, то се унищожава за-
едно с животните, които са контактни
с него. “Такива са правилата, с цел да
не се разпространи заразата и по
други животни извън стадата, тъй като
някое неустановено за болно живот-
но може да бъде вирусоносител”,
обясни Танева.

През миналата седмица имаше
обаче един тревожен сигнал за загроб-
ване на крави, заболели от нодуларен
дерматит, в свлачищен район край

Девин, Смолянска област. За това
алармира Рашко Кехайов, собственик
на ферма и председател на Сдруже-
нието на овцевъдите в Девин. Свла-
чищното място, което се нарича Бабин
гроб, било срещу неговата ферма. “В
моята ферма няма болни животни, а и
не мисля, че точно това място е подхо-
дящо за загробване, защото ако се ак-
тивира свлачището, болестта ще плам-
не навсякъде. Искам да знам как и кой
точно е определил тук да

се заравят
мъртвите крави

и съм силно обезпокоен от това”, заяви
Кехайов. Директорът на областната ди-
рекция на БАБХ в Смолян д-р Сава Бо-
зуков съобщи по-късно, че мястото в
Девинско, където се загробват кравите,
е определено от Басейнова дирекция -
Пловдив. “Всичко е съгласувано с Ба-
сейнова дирекция - Пловдив и няма
никаква опасност от разпространение
на болестта, всичко ще бъде дезинфек-
цирано и не би следвало хората да имат
притеснения”, успокои д-р Бозуков.

Подобен случай имаше и в нача-
лото на месеца, когато стана извест-
но, че загробват заразени и умъртве-
ни крави в близост до населено място
и до пасища. За този случай пък
алармира животновъдът от Хаджиди-
мово Иван Сабъхлъков. Той разказва,
че една от ямите за животните е бли-
зо до града и на броени метри от зе-
мите, които са му дадени да ползва
като пасище. По неговите думи ямите
трябвало да са далеч от водоизточни-
ци, земеделски земи и къщи. Водеща
роля в определянето на местата за
загробване на заразени и умъртвени
животни има съответната община.
Нейни служители се допитват до екс-
пертите в Басейнова дирекция и в Ре-
гионалната инспекция по околната
среда и водите, за да определят къде
да се изкопае ямата. А работа на ве-
теринарите е да евтаназират и да
загробят животните. Дано отговорни-
те са си свършили работата.

Пръскането на огнищата на ноду-
ларен дерматит в страната започна
още прези миналия месец. Целта е в
засегнатите от болестта райони да
бъдат унищожени всички възрастни
комари, които пренасят заразата от

животно на животно. Предстои поред-
но пръскане, след спиране обаче на
валежите и затопляне на времето.

Другата мярка, която се прилага
за борба с болестта, е ваксинирането.
При първия етап от ваксинирането
бяха използвани 150 хил. дози, а в
момента върви вторият етап с около
175 хил. дози. Ваксинират едрите пре-
живни животни в райони, граничещи
с Турция - общините Царево, Средец,
Малко Търново, Болярово, Елхово,
както и общините от област Кърджа-
ли - Крумовград, Кърджали, Черно-
очене. Ще бъдат ваксинирани и жо-
вотните от общините Твърдица, Нова
Загора, общините Драгоман, Водек,
Сливница, Божурище, Копривщица,
Самоков. София-област, областите
Стрелча и Панагюрище, област Па-
зарджик, както и 89 населени места
от областите Видин и Монтана, които
се намират в 10-километровата зона
до границата със Сърбия. До края на
юни се очаква да бъдат доставени и
последните 100 хил. дози ваксини.
Според Танева прилагането и на три-
те вида мерки - “стемпинг аут”, инсек-
тицидно пръскане и ваксинацията, би
трябвало да даде резултат по всички
възможни начини на разпространение
на заболяването.

Впрочем миналата седмица стана
известно, че България е поискала от
ЕК да излезе със специално решение
относно мерките за справяне с ноду-
ларния дерматит. “Ние предлагаме

да има предварителна
ваксинация

в зони с очакван риск, а методът “стем-
пинг аут” да се прилага само за забо-
лелите животни с клинични признаци”,
е казала Танева на срещата на Съве-
та на министрите в Брюксел с комиса-
ря по здравеопазване и безопасност
на храните Витенис Андриукайтис. Ин-
тересното е, че това предложение на
Танева идва месец и половина след
регистрирането на първото огнище на
заразата у нас и близо година след
началото на прегледите за болестта,
които прави БАБХ в граничните райо-
ни. През миналата година, доста пре-
ди да пламне заразата, пък директорът
на БАБХ д-р Дамян Илиев казваше, че
въпреки опасността е по-добре да не
ваксинираме, защото това ще навреди
на пазара на животни. Сега Танева
предлага точно обратното, но докато
ЕК се произнесе по нейното предло-
жение, ще продължим да спазваме
правилата на Брюксел и да умъртвява-
ме говеда дори без признаци на бо-
лестта, щом са от едно стадо.

В рамките на парламентарния кон-
трол през миналата седмица депута-
тите от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ проф.
Светла Бъчварова и Добрин Данев
алармираха за проблеми, свързани с
обезщетението на засегнатите стопа-
ни и начина на организация при ра-
ботата на експертите. “Унищожените
животни трябваше да бъдат компен-
сирани по пазарни цени. Неясно по
какви критерии обикновената ставка
за крава, извън селекционен контрол,
беше изчислена на 1072 лв., което

според животновъдите
е крайно ниска цена

 Пазарната цена на такова живот-
но върви от 1500 до 2000 лв.”, заяви
Добрин Данев. Той попита какви мер-
ки предприема БАБХ за окончателно-
то ликвидиране на заболяването и за
превенция на бъдещи такива заболя-
вания, и ще бъдат ли променени ком-
пенсациите за земеделските стопани,
които имат напълно унищожени стада.

П
лото животновъдство беше сериозно
ударено от “син език”, антракс, ню-
кясълска болест. А през 2016 г. говеда-
та у нас бяха покосени от доскоро не-
познатата за нашите географски шири-
ни болест - заразен нодуларен дерма-
тит. Заболяването е причинено от ви-
рус и се проявява предимно при гове-
дата, боледуват например и жирафи и
други животни. Това е нова за Европа
болест, която идва от Африка

За първи път заболяването е реги-
стрирано в Замбия през 1929 г. През
1989 г. е регистрирано и извън Африка
в огнище в Израел. В Европа първо
навлиза в Турция, Кипър, в Гърция е
вече втора година. Експертите твърдят,
че се пренася чрез механични векто-
ри, но също така може да се предава
и чрез директен и индиректен контакт.
Заболяването не е опасно за хората,
но те могат да бъдат преносители. През
април тази година заболяването бе
констатирано и в България, в селища
от областите Хасково и Стара Загора.
Така и страната ни попадна в клопка-
та на опасната болест по говедата.

“Ние очаквахме това заболяване
още от миналата година”, заяви по
време на парламентарния контрол
през миналата седмица министърът на
земеделието и храните Десислава
Танева. Очакванията бяха, че болест-
та ще се пренесе в областите Смолян,
Кърджали, Благоевград. Интересен е
фактът, че първото огнище на зараз-
ния нодуларен дерматит

„изби” много по-навътре
в страната

в региона на Димитровград. Поради
тази причина животновъди заявиха, че
не изключват умишлено заразяване. В
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Френското правителство прибягва
до сила, за да се справи с блокадата
на рафинериите в рамките на протеста
срещу оспорваната реформа на трудо-
вото законодателство, съобщи Рой-
терс. Липсата на гориво започна сери-
озно да се усеща в страната.

В изявление на ръководството на
профсъюзното обединение CGT се по-
сочва, че социалният протест е предиз-
викан заради стремежа на правителст-
вото на Франция на всяка цена да
въведе поправки, либерализиращи увол-
няването на наемни работници, както и
намаляване на заплащането за поло-
жен извънреден труд. Според местните
медии амбициите на протестиращите
имат за цел да блокират важни сектори
във френската икономика.

Рано сутринта френската полиция е
успяла да разбие блокадата пред рафи-
нерията във Фос сюр Мер, Южна Фран-
ция. Силите на реда са използвали вод-

Кандидатът за президент на САЩ Доналд Тръмп
е намалил изоставането си от бившия държавен
секретар Хилъри Клинтън, която е най-вероятният
кандидат на демократите за президент, сочат социо-
логически проучвания.

Според допитване, поръчано от ABC и в. “Вашинг-
тон пост”, Тръмп подкрепят 46% от хората, а Клинтън
- 44 процента. И макар разликата между двамата да е
в границите на статистическата грешка, това е първи-
ят път, когато Тръмп изпреварва по популярност
своя конкурент от Демократическата партия. Според
предишни допитвания за Клинтън биха гласували
50% от хората, а за Тръмп - 41 процента.

В същото време Хилъри Клинтън се отказа да
участва в последните телевизионни дебати със своя
съперник от Демократическата партия Бърни Сандърс.

“Ние вече заявихме по-рано, че възнамеряваме
да се борим упорито в останалите щати, където ще
се проведат първични избори. На първо място става
дума за Калифорния. При това ние превключваме
своето влияние върху заплахата, която носи в себе
си кандидатът за президент от Републиканската
партия Доналд Тръмп”, заяви прессекретарят на
предизборния щаб на Клинтън Дженифър Палмиери.

Бърни Сандърс е изказал съжаление, но отбеляза,
че “не е учуден от нежеланието на Клинтън да
проведе дебати пред най-големия и важен първичен
избор на този етап”. Сенаторът посъветва съперница-
та си “да не бъде толкова уверена в своята победа”.

Новият премиер на Турция и бивш транспортен ми-
нистър Бинали Йълдъръм обяви състава на кабинета си.
Говорителят на управляващата Партия на справедливостта
и развитието (ПСР) Йомер Челик ще е новият министър по
въпросите на ЕС, заменяйки Волкан Бозкър. На постовете
си обаче остават повечето ключови министри от предишния
кабинет, включително този на външните работи - Мевлют
Чавушоглу, на правосъдието - Бекир Боздаг, и на вътреш-
ните работи - Ефкан Ала.

Йълдъръм обяви
състава на кабинета си

Тръмп изпревари
Клинтън

Стачки оставят
Франция без бензин
Недоволни от трудовата реформа блокираха рафинерии

ни струи и сълзотворен газ, за да
разпръснат протестиращите, посочи
още агенцията. Припомняме, че от по-
неделник вечер шест от осемте рафи-
нерии в страната са блокирани от стач-
куващите от повече от месец срещу
реформата. Според държавния секре-
тар по транспорта Ален Виделис около
1600 бензиностанции вече са засегнати
от частична или пълна липса на гориво,
а там, където все още го има, са се
проточили безкрайни опашки.

Блокадата е “стратегия на едно мал-
цинство” - заяви пред радио “Франс
кюлтюр” френският президент Фран-
соа Оланд. От своя страна премиерът
Манюел Валс обеща още рафинерии
да бъдат освободени. “Немислимо е
французите да се окажат в такава
ситуация, която блокира нашата ико-
номика”, каза той пред радио “Юроп 1”,
определяйки като недемократична та-
кава форма на протест. Премиерът

заяви, че няма да оттегли текста на
реформата.

От вторник сутрин на много места
във Франция е въведен лимит за купу-
ването на гориво. Очаквано се появи-
ха обяви в интернет за продажба на
бензин и дизел в туби. Според редица
медии поне още няколко дни придвиж-
ването във Франция с автомобил ще е
трудно.

Очаква се транспортът да бъде още
по-затруднен в четвъртък, защото към
стачката обявиха, че ще се присъеди-
нят и служителите на железниците.
Засега не става ясно докога ще
продължат протестите.

Френските власти са особено обез-
покоени от обявените стачки в транс-
порта, доколкото те ще продължат до
2 юни, което е само седмица преди
началото на финала на шампионата на
Европа по футбол, посочва в заключе-
ние агенцията.

Демонстрация,
организирана от
трите основни
профсъюза в
Белгия, се
проведе в
Брюксел.
Протестът бе
насочен срещу
антисоциалната
политика на
белгийското
правителство.
Недоволството
е предизвикано
от строгите
икономии и
плановете за
удължаване
на работната
седмица до
над 38 часа

Анализът на откритите
части от тела на пътниците на
разбилия се в Средиземно
море египетски самолет сочи,
че най-вероятно на борда на
машината е имало взрив. Това
заяви пред Асошиейтед прес
египетски специалист, поже-
лал анонимност. Той е част от
разследващия екип в Египет
и участвал в изследването на

В египетския самолет
имало взрив,
твърди експерт

намерените човешки останки
в морга в Кайро.

До момента там са полу-
чени близо 80 части от тела.
Те били толкова малки, че
единственото обяснение
било, че на борда е имало
експлозия. “Не е открита нито
една цяла ръка, крак или
глава”, разказва експертът
пред агенцията.

Китай е все
по-значим партньор
на Русия

Китай става все по-значим
партньор на Русия в световната
политика. Това каза руският
външен министър Сергей Лавров
на среща с китайския си колега
Ван И в рамките на Съвета на
външните министри на страните
от ШОС. “Нашите страни дават
пример за премерен прагматичен
подход към решаването на гло-
балните проблеми”, посочи Лав-
ров.

Лавров и Кери
обсъдиха Сирия

В телефонен разговор руски-
ят външен министър Сергей Ла-
вров и държавният секретар на
САЩ Джон Кери обсъдиха руски-
те предложения за съвместни
операции срещу терористичните
групировки в Сирия. Разговорът
се състоял по инициатива на аме-
риканската страна.

Новият ляв алианс
в Испания набира
преднина

Новият алианс между “Поде-
мос” и “Обединени леви” преди
изборите в Испания на 26 юни зае
второто място в намеренията за
гласуване, показват нови проуч-
вания. Допитване за в. “Ел паис”
показва, че новият ляв алианс ще
измести Социалистическата пар-
тия на трето място, а консер-
вативната Народна партия ще
повтори победата си от декем-
ври, вероятно дори с по-голяма
преднина пред опонентите си.

Палестинците
отказват преки
преговори с Израел

Палестинският премиер Рами
Хамдалах отказа предложението
на Израел за преки преговори
между двете враждуващи страни.
Тел Авив се опитва “да си осигури
време” с несъгласието си да уча-
ства в по-широка мирна конфе-
ренция в Париж относно палес-
тинския въпрос, смята още Хам-
далах. Той направи тези комента-
ри при срещата си с френския
премиер Манюел Валс, който тази
седмица е на посещение в Израел
и Палестина, за да събере подкре-
па за мирната инициатива.

Гръцкият финансов министър
пристига на срещата на

Еврогрупата. Финансовите
министри на страните от

еврозоната трябваше да обсъдят
напредъка на Гърция по

изпълнението на реформите,
необходими за отпускането на

поредния финансов транш
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централата на “Гугъл” във френ-
ската столица Париж вчера сут-
рин започна мащабна полицей-
ска операция, която е част от раз-

Спецакция в централата
на „Гугъл” в Париж
Данъчни и спецполицаи провеждат разследване
за укриване на данъци в размер на близо 1,6 млрд. евро

В края на февруари се появиха ин-
формации, че “Гугъл” е обект на раз-
следване за укриване на данъци във
Франция, но това не беше потвърдено
от финансовото министерство.

Припомняме, че първите подобни
обвинения срещу компанията бяха по-
вдигнати през 2011 година, когато по-
лицията проведе няколко обиска в па-
рижкото й представителство. Информа-
циите от този февруари гласяха, че
френските власти претендират за 1.6
млрд. евро неплатени данъци от ин-
тернет-гиганта. По същото време ком-

панията върна близо 130 млн. паунда
на британското правителство в непла-
тени данъци. Експертите обаче оцени-
ха това споразумение като “прекалено
нищожно за дейността на “Гугъл” във
Великобритания”. Според тях става
въпрос “за хвърляне на прах в очите”.
Тогава френският финансов министър
Мишел Сапен заяви, че подобна сдел-
ка във Франция ще е много трудно
постижима. Миналия декември “Гугъл”
се съгласи да плати 318 млн. евро на
Италия след подобно разследване за
укриване на данъци.

Много компании от Силиконовата
долина, сред които “Фейсбук”, “Гугъл” и
“Амазон”, често понасят критики за това,
че използват сложни схеми за занижа-
ване на корпоративното облагане.

Скоро стана ясно, че от “Фейсбук”
са платили около 4% корпоративни
данъци в световен мащаб през 2014 г.
Според ”Съндей Таймс” социалната
мрежа през 2014 г. се отчита със 123
млн. долара на данъчните институции
извън САЩ въпреки печалби от над
3,4 милиарда през същата година. За
тази цел компаниите се регистрират в
държави, където има най-високи
данъчни облекчения. Тази практика те
обясняват с желание да се постигне
“данъчна оптимизация”.

В
следване за извършени от компанията
данъчни нарушения. В операцията уча-
стват стотина данъчни служители, пе-
тима прокурори и служители от Брига-
дата за борба с тежки престъпления.
Операцията започна в пет часа местно
време, пише в. “Монд”. Чрез свой източ-
ник информацията потвърди и АФП. Към
момента френските власти отказват ко-
ментар по случая.

ДОВЕРИЕТО В КОАЛИЦИЯТА
НА МЕРКЕЛ СЕ СРИВА

Рейтингът на политическия
блок на германския канцлер
Ангела Меркел ХДС/ХСС се
срина допълнително. Общест-
веното одобрение към обеди-
нените Християндемократиче-
ски съюз (ХДС) и Християнсо-
циален съюз (ХСС) спадна до
33%, което е с 8,5% по-малко
от резултата, който консерва-
тивната коалиция получи на
последните парламентарни
избори през 2013 г. Това гла-
сят последните данни на ин-
ститута “Форса”.

Коалицията на Меркел все
пак запазва първото си място

по популярност в Германия.
След нея се нарежда Социал-
демократическата партия
(ГСДП), която е коалиционен
партньор във федералното пра-
вителство на Меркел и има 20%
одобрение. На трето място са
Зелените с 14 процента.

Ангела Меркел като прави-
телствен ръководител има до-
верието на 44% от германците,
което е спад с 2% само за една
седмица. Въпреки това популяр-
ността й е по-голяма от лидера
на социалдемократите и вице-
канцлер Зигмар Габриел, който
има 15% одобрение.

Турция няма да получи обещания безвизов режим за
Европейския съюз от 1 юли тази година, както бе планира-
но първоначално. Това стана ясно след среща на герман-
ския канцлер Ангела Меркел с турския президент Eрдоган
в рамките на световния хуманитарен форум в Истанбул.

Канцлерът е подчертала също, че Турция трябва да
изпълни всички условия, поставени от Брюксел, преди да
бъдат премахнати визите за турски граждани. След среща-
та германският канцлер заяви, че е изразила сериозно без-
покойство от решението на турския парламент за отнемане
на депутатски имунитет.

ТУРЦИЯ НЯМА ДА ПОЛУЧИ
БЕЗВИЗОВ РЕЖИМ ОТ 1 ЮЛИ

ерманският химиче-
ски и фармацевти-
чен гигант “Байер”
е направил предло-

Руският президент Владимир
Путин проведе конферентен теле-
фонен разговор с канцлера на Гер-
мания Ангела Меркел, президента
на Франция Франсоа Оланд и пре-
зидента на Украйна Петро Поро-
шенко, съобщиха от пресслужбата
на руския държавен глава, преда-
де ТАСС.

“Владимир Путин призова за не-
забавното прекратяване на обстре-
лите от страна на украинските
въоръжени формирования срещу
населените места в Донбас. Той е
подчертал, че ключов елемент от
регулирането трябва да стане пре-
кият диалог на Киев с Донецк и
Луганск с цел пълното и всеобхват-
но изпълняване на Минските спо-
разумения от 12 февруари 2015 г.”,

Над 200 гръцки полицаи участват в началната фаза по разчистването на лагера край
Идомени. Бежанците и мигрантите са призовавани да сгънат палатките си и да се качат

на автобуси, за да бъдат откарани до лагери край Солун. В същото време италианската
брегова охрана за едно денонощие спаси в Средиземно море 2600 мигранти

Снимка БГНЕС

Защо „Байер” иска „Монсанто”?
делските суровини и
офертата й да купи “Син-
гента” за около 46,2
млрд. долара бе от-
хвърлена през минала-
та година. Продажбите
за тримесечието, при-
ключило през февруари,
са спаднали с 13% спря-
мо предишната година -
до 4,53 млрд. долара. Це-
ните на царевицата и
соевите семена се пони-
жават през последните
три календарни години,
което се отразява зле на
търсенето на всичко: от
трактори до хербициди.

Eвентуална сделка с
“Байер” ще помогне на
компанията да намали за-
висимостта си от земедел-

ската индустрия, а “Мон-
санто” ще засили бизнеса
със семена на европей-
ския производител, един
от приоритетите на гер-
манската компания.

Вероятното обедине-
ние на двете компании
със сигурност ще увеличи
загрижеността за конку-
ренцията на американ-
ския пазар поради огром-
ната сила на общата ком-
пания и контрола, който
тя би получила върху биз-
неса със семена и препа-
рати за растителна защи-
та. Фермерски групи в
САЩ изказват опасения,
че подобни сливания ще
доведат до по-малък из-
бор и до по-високи цени.

„Нормандската четворка”
обсъди ситуацията в Украйна

посочват още от пресслужбата.
“Отбелязано е, че на партньорите
по нормандския формат е преда-
ден съгласуван с ДНР и ЛНР пакет
от предложения за местните избо-
ри, особения статут, амнистията и
децентрализацията, които би след-
вало внимателно да се разгледат
от Контактната група”, съобщи още
Кремъл.

Малко след провеждането на
разговора в съобщение на прес-
службата на украинския президент
се посочва, че лидерите са подкре-
пили разполагането на полицейска
мисия на ОССЕ в Донбас. По този
повод говорителят на руския прези-
дент подчерта, че че въпросът за
въоръжена мисия на ОССЕ все още
се обсъжда.

Сайтът на украинския център “Ми-
ротворец” публикува подробен списък
на чуждестранните журналисти, акре-
дитирани в Русия, предаде Интерфакс.
293 души, включително и шестима
български кореспонденти в Руската
федерация, с адресите на офисите им,
мейлите и телефонните им номера
фигурират в списъка.

На сайта е обяснено, че това е
списък на “акредитираните чуждест-
ранни журналисти, които си сътрудни-
чат със страната агресор, финансира-
ща международния тероризъм и оку-
пирала част от територията на Украй-
на”. Впечатление прави, че в него
фигурират и имената на украински
журналисти.

По-рано през месец май сайтът
публикува списък с 4 хил. журналис-
ти, акредитирани в Донецката и Лу-
ганската народни републики. Тогава
руското външно министерство и аме-
риканските власти изразиха безпокой-
ство във връзка с публикуването на
личните данни на журналисти.

Припомняме, че сайтът “Миротво-

рец” е създаден към Центъра за из-
следване на престъпленията против
националната сигурност на Украйна.
На него се публикуват данните на т.
нар. сепаратисти или “агенти на
Кремъл”. Личните данни на журнали-
ста Олес Бузина и политика Олег
Калашников, които бяха убити, също
фигурираха там.

Г
жение за покупката на
селскостопанския гигант
“Монсанто” в рамките на
преговорите, които могат
да създадат най-големия
производител на семена
и пестициди в света. Това
стана ясно преди дни.

Предложението дой-
де в момент, когато
върви вълна на консоли-
дация в сектора, като
всичките конкуренти -
“Доу кемикълс”, “Дюпон”
и “Сингента”, се включи-
ха в различни сливания.

“Монсанто” е изпра-
вена пред срив на земе-
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Изборният трилър, както политичес-

ките наблюдатели определиха балота-
жа на президентските избори в Австрия,
приключи и вече е известен новият пре-
зидент на Австрия - проф. Александер
ван дер Белен, участващ като незави-
сим кандидат, издигнат от Зелените. В
неделя двамата кандидати за поста
получиха почти равен брой гласове с
малко предимство за представителя на
крайнодясната Партия на свободата
Норберт Хофер, като разликата в гласо-
вете бе малко над 140 хил. гласа. Вече
всичко зависеше от волята на около 700
хил. избиратели, решили да гласуват по
пощата - с 40% повече, отколкото на
парламентарните избори през 2013 г.
31 026 гласа осигуриха победата на Ван
дер Белен. На фона на неочакваното
сензационно представяне на Хофер на
първия тур, когато той спечели 35%
срещу 21% за Ван дер Белен, очаква-
нията най-вече сред представителите и
привържениците на Партията на свобо-
дата бяха за победа и на балотажа.

На втория тур в гласуването взеха
участие 72,7 процента от имащите пра-
во на глас. За Александер ван дер Бе-

Кампанията в полза на ос-
таването на Великобритания
в ЕС вече доминира с 13
пункта месец преди провеж-
дането на референдума.

Последното допитване на
социологическата агенция
ORB дава на привържениците
на оставането на страната в
ЕС 55%, а на тези, които искат
излизането й - 42. Този про-
цент отразява настроенията
сред онези, които имат наме-
рение да гласуват. Сред оста-
налите проценти също отразя-
ват общата тенденция - 58%
за оставане и 38% против.

Според експерти избира-
телната кампания на евроскеп-
тиците се изтощава и не е в
състояние да отслаби опасени-
ята от финансовите и икономи-
ческите последствия от Брек-
зит. Социологическите проуч-
вания сочат също, че преломът
в мнението на хората е настъ- Бюлетината за референдума

Противниците на Брекзит растат
пил сред две категории изби-
ратели - привърженици на то-
рите и пенсионери, които се
считаха за евроскептици.

В същото време за поре-
ден път британският премиер
Дейвид Камерън предупреди,
че Великобритания ще затъ-
не в “собственоръчно предиз-
викана” рецесия, ако гласува
за напускане на Европейския
съюз на референдума на 23
юни, предадоха АФП и Асо-
шиейтед прес. По думите му
изборът да се напусне 28-
членния съюз ще бъде “само-
разрушителна опция” за Ве-
ликобритания.

Камерън каза това, след
като британското Министерст-
во на финансите публикува
анализ, предупреждаващ за
продължителна рецесия и
очаквана загуба на 820 хил.
работни места, ако гласопо-
давателите гласуват за изли-

зане от EС. Според анализа
напускането на съюза ще до-
веде до спад на цените на
жилищата с 10-18 процента и
ще предизвика необходимост
от повече държавни заеми.

Според документа средни-
те седмични разходи за хра-
на и напитки на едно семей-
ство ще се повишат с 3 про-
цента, или 120 британски
лири (174,06 долара) годиш-
но, а разходите за дрехи и
обувки ще нараснат с 5 про-
цента, или 100 британски
лири годишно.

Подкрепящите излизането
на Великобритания от ЕС
обаче оспорват анализа, за-
явявайки, че протекционист-
ката политика на ЕС вдига
цените.

Сър Саймън Фрейсър, кой-
то е бивш шеф на Форин
офис, смята, че евентуален
Брекзит ще свие възможнос-

тите на Лондон да играе се-
риозна роля в света. Според
някои пък дори мястото на Ве-

ликобритания в Съвета за
сигурност на ООН може да
бъде поставено под въпрос.

Крайната десница
загуби в Австрия

лен, освен привържениците на Зеле-
ните, гласуваха всички, които бяха
твърдо против Австрия да стане първа-
та държава в ЕС с крайнодесен прези-
дент. В обръщението си след  обявява-
нето на името на победителя в прези-
дентската надпревара досегашният
държавен глава, социалдемократът
Хайнц Фишер, който заема поста вече
два мандата, подчерта, че резултатът
от изборите е показал значението на
всеки глас и колко важно е да се из-
ползва правото на гласуване. Фишер
посочи като най-важна задача пред
своя наследник, който ще поеме офи-
циално поста на 8 юли, да действа като
президент на всички австрийци. Той
поздрави както победителя, така и не-
говия конкурент и съобщи, че като част
от предаването на поста ще се срещ-
не с Александер ван дер Белен, а след
това и с Норберт Хофер в двореца
“Хофбург”, за да обсъдят въпроси за
бъдещето на страната.

За първи път в историята на Втора-
та австрийска република президентът
няма да бъде представител на една от
двете големи традиционни партии - Ав-
стрийската социалдемократическа
партия (АСП) и Австрийската народна
партия (АНП), или личност, официално

подкрепена от тях. За първи път също
представител на крайнодясната Пар-
тия на свободата имаше реалната
възможност да заеме високия държа-
вен пост. Кандидатите на двете тради-
ционни партии, участващи в управле-
нието на страната, претърпяха катаст-
рофално поражение на първия тур,
макар то да не бе съвсем неочаквано,
като получиха едва по 11 процента
подкрепа от избирателите. Резултатът
бе една от причините лидерът на АСП
Вернер Файман да подаде неочаква-
но оставка на 9 май от постовете канц-
лер на страната и председател на
партията. Според експерти оставката
му и изборът на Кристиян Керн, бивш
шеф на Австрийските държавни желез-
ници, за негов заместник е подейства-
ло отрезвяващо върху т.нар. гневни,
протестиращи избиратели, които с из-
бора си за Хофер искаха да покажат
червен картон на традиционните пар-
тии и на водената от тях политика.

Социологическите проучвания, на-
правени, след като Керн, известен като
успешен мениджър, зае канцлерския
пост, отбелязаха, че подкрепата за
него е два пъти по-голяма от тази на
подалия оставка Файман, а водещият
дотогава в тях лидер на Партията на

свободата Ханс-Кристиян Щрахе оста-
ва на второ място. След обявяването
на окончателните резултати в изявле-
ние, направено съвместно с вицеканц-
лера и председател на АНП Райнхолд
Митерленер, Кристиян Керн заяви, че
са разбрани тревогите, както и недо-
волството от политиката на управлява-
щите партии на тези избиратели, кои-
то са дали гласа си за Норберт Хофер.
Успешното решаване на мигрантската
криза, социалните проблеми, отстоя-
ването на интересите на Австрия в
рамките на ЕС - това са все сложни
въпроси, на които новият кабинет на
Керн трябва да намери адекватни ре-
шения, за да се преодолее недовери-
ето на гражданите към традиционните
партии, подкрепяни вече от по-малко
от 20 процента.

Според експерти успехът на Ван
дер Белен е победа на ляволиберал-
ния курс, а това е от полза за ново
начало на кабинета на Кристиян Керн.
В същото време не може да се отрече,
че победител в изборния трилър е и
Партията на свободата и нейният ли-
дер Ханс-Кристиян Щрахе. За Щрахе
изборният резултат - 49,7%, който до
неотдавна бе в сферата на мечтите, е
идеалният старт за изборите през 2017
г., а за популистите в Европа - стимул
за по-нататъшни действия.

“След унищожителните емоции на
тези брутални избори страната ни се
нуждае от нов старт без истерия, със
спокойствие, но и с реформи. Ван дер
Белен може да съдейства за това като
един умерен президент”, коментира
издателят на в. ”Йостерайх” Волфганг
Фелнер.

В първото си обръщение след избо-
ра му за президент Александер ван дер
Белен заяви, че в Австрия трябва да се
наложи нова политическа култура, коя-
то да не е ориентирана “към образа си
в средствата за масова информация”, а
към реалните политически проблеми.
Ван дер Белен поема президентския
пост в момент, когато страната е разде-
лена на ляво и дясно, на “за” и “против”
мигрантите, “за” ЕС и “против” центра-
лизиран ЕС. Това разделение бе явно и
на състоялите се президентски избори.
В големите градове гласуваха за Алек-
сандер ван дер Белен, а в провинцията
- за Норберт Хофер; жените дадоха гла-
са си за Ван дер Белен, а мъжете - за
Хофер; младите до 29 години предпоче-
тоха Ван дер Белен, а тези на възраст
между 30 и 50 - Хофер. В обръщението
си новият президент заяви, че няма да
разглежда резултатите от изборите като
разделение на страната, а като две
части, които се допълват.

Александер ван дер Белен е иконо-
мист, професор в университета в Инсбрук
и във Виена, най-дългогодишният пред-
седател на парламентарната група на
партията на Зелените (1997-2008), като
за известен период преди това е члену-
вал в Социалдемократическата партия.
Има руски и естонски корени. Дядо му е
ръководил Псковска губерния, назначен
от Временното правителство, от март до
юли 1917 г. През 1919 г. част от семей-
ството емигрира в Естония, а впоследст-
вие пристига във Виена, където през
1944 г. се ражда синът Александер.

За първи път президентът на страната не е от традиционните партии

Настоящият австрийски президент Хайнц Фишер (вдясно) се срещна с новоизбрания
държавен глава Александер ван дер Белен, който спечели изборите с 31 026 гласа

Снимки БГНЕС

Маргарита САМСАРОВА,
специално за ДУМА, Виена
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Интервю на
Мая ЙОВАНОВСКА

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ:

БДЖ не могат сами да
погасят задълженията си
Вероятността да не се стигне до съкращения в товарните превози
е много голяма, казва изпълнителният директор на „Холдинг БДЖ”
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ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ е роден през 1967 г.
в София. Завършва МИО и финансов менидж-
мънт в УНСС. Започва работа в “Холдинг БДЖ”
през октомври 2009 г., когато заема поста
председател на Съвета на директорите и
изпълнява тази длъжност до април 2013 г.
През ноември 2014 г. е назначен за изпъл-
нителен директор на “Холдинг БДЖ”.

 Г-н Владимиров, от-
четохте подобряване на
част от финансовите по-
казатели на БДЖ. Същев-
ременно излезе информа-
ция за спад в обема на пре-
возите. Каква е причина-
та?

- За 2015 г. има 5% спад
в превоза на товари и 5%
спад при пътническите пре-
вози в сравнение с предход-
ната година. Спадът в пре-
воза на товари се дължи на
това, че Христо Ковачки ще
извършва превоза на това-
рите си със собствена фир-
ма. Това води до спад с 663
хил. т. Ние обаче сме ком-
пенсирали с 250 хил. т от
други клиенти, така че на-
малението при нас е 415
хил. т, което е 5% от прево-
зените товари. Спадът от 5%
при пътническите превози
се дължи на многото прекъ-
свания заради рехабилита-
ция по трасето. Заради това
качваме пътниците на влак,
след което ги прехвърляме
на автобус и отново на влак.

 Това не ви ли нато-
варва финансово?

- Не, защото разходите
за автобус са по-малко, от-
колкото за цял влак, но се
създават неудобства за кли-
ентите. Спадът в обемите е
съпроводен с чувствително
подобрение на финансово-
то състояние и на двете дру-
жества. Загубата на “БДЖ -
Товарни превози” през 2014
г. е 20 млн. лв., а през 2015
г. - 8 млн. лв. Този резултат
е равен на резултата от
първата година на същест-
вуването на товарните пре-
вози като самостоятелно
дружество. В “БДЖ - Пътни-
чески превози” загубата
през 2014 г. е 12 млн. лв., а
през м.г. - 10 млн. лв. За
групата, където е включен и
холдингът, също е намале-
на загубата със 17 млн. лв.
Първите 3 месеца на годи-
ната са по-добри като фи-
нансов резултат спрямо
същия период на м.г. - за
“Холдинг БДЖ” загубата от
4 млн. лв. пада на 1 млн. лв.
За товарните превози - от 5
млн. на 1 млн. лв., а за
пътническите - от 4 млн. на
1 млн. лв. Това, съчетано с
чувствителното намаляване
на задълженията от края на
2009 г. до началото на 2016
г., показва много по-стабил-
но финансово състояние на
дружеството. Общите задъл-
жения са намалени от 850
млн. на 458 млн. лв., а
задълженията към банки -
от 570 млн. на 245 млн. лв.
Това подобрение на финан-
совия резултат създава
предпоставки за бъдещи
инвестиции.

 От какво идват за-
губите?

- Загубите в БДЖ са на-
следени. Те идват заради
това, че е намалял пазар-
ният дял на дружеството от
времето на социализма. То-
гава железниците са имали

особен статут, всичко се е
возело през тях. След идва-
нето на пазарната икономи-
ка се е засилила конкурен-
цията и оттам започва на-
маляването на приходите. В
същото време железницата
не е реформирана, за да се
намалят неефективностите,
и това води до влошаване
на финансовите резултати.
Неблагоприятно отражение
има и заради голямата
задлъжнялост. Тази криза
трябва да се преодолее.

 Каква тогава е при-
чината другите да отчи-
тат ръст?

- Това са превозвачи,
които са преди всичко
дъщерни фирми на чуждес-
транни компании. Част от
услугите им се догова-
рят извън страната. Те из-
вършват само най-атрактив-
ните превози. Например
германска компания пред-
почита да вози товарите си
с германския превозвач.
Това са неща извън контро-
ла на БДЖ и държавата. Ес-
тествено е в условията на
конкуренция да нямаш
100% пазар. БДЖ е единст-
вената фирма на нашия па-
зар, която вози единични
товари. Те са нерентабилни,
но БДЖ изпълнява социал-
на функция. Например об-
служва общините. А нито
един от частните превозва-
чи не иска да се ангажира
с тях. Това е част от пробле-
ма, свързан с рентабилност-
та на “БДЖ - Товарни пре-
вози”. В цяла Европа по от-
ношение на тези товари се
предвиждат субсидии. Ако и
държавният превозвач се
откаже от тях, те ще се
прехвърлят към тировете. Но
вече е преценено, че тези
товари не трябва да се пре-
возват по пътищата, и зара-
ди това се отпускат субси-
дии. Това трябва да бъде
следваща стъпка и в разви-
тието на “БДЖ - Товарни
превози”. Държавният пре-
возвач трябва да се пребо-
ри да може да вози единич-
ните товари на релси и да
получи малка държавна
подкрепа за този вид услу-
га.

 Има ли становище
от Агенцията за привати-
зация защо не беше пусна-
та процедурата?

- Нямаме ясно станови-
ще от Агенцията за прива-
тизация, което да казва как-
ва е причината. Това, което
излезе в публичното прост-
ранство, че заради задъл-
женията на товарни прево-
зи, или заради състоянието,
в което се намира дружест-
вото, не може да бъде при-
ватизирано, не е вярно. Не
може да се каже и че е за-
щото има опасност облига-
ционерите да запорират дя-
ловете. Задълженията към
облигационерите бяха на-
малени и в момента са 134
млн. лв. Ако хипотетично
дружеството за товарни
превози се продаде на
цена, близка до старата
оценка от 2012 г. от 107 млн.
лв., тези пари ще отидат към
облигационерите и ще ос-
танат към 30 млн. лв. дълг.
Но този дълг е управляем. И

никой няма да запорира
сметките, ако е останала
малка част от дълга. Не това
е причината да няма прива-
тизация.

Освен това състоянието
на дружеството към днешна
дата е доста по-добро, от-
колкото през 2012 г., когато
беше спряна приватизация-
та. Тогава загубата на дру-
жеството беше 14 млн. лв.,
а за м.г. е 8 млн. лв. През
2012 г. задълженията на
“БДЖ - Товарни превози” са
131 млн. лв., в края на 2015
г. са 99 млн. лв., а сега - 95
млн. лв.

 Значи спирането на
приватизацията през 2012
г. е било правилна стъпка.
Защо обаче сега до прива-
тизация не се стигна?

- Имам друго обяснение
защо не може да се случи
приватизацията. То е
свързано с начина, по кой-
то се развиват въобще то-
варните превози в Европа.
Променя се структурата на
индустрията - намалява
делът на тежките индустрии,
а се увеличава този на ус-
лугите. Дори в индустрията
не се возят толкова тежки и
обемисти товари. Засилва
се конкуренцията и за да
бъде печеливша тази дей-
ност, трябва да бъде
извършвана на дълги раз-
стояния. Големите западно-
европейски превозвачи во-
зят на територията на някол-
ко държави и едвам пости-
гат положителни резултати.
Само най-големите, рефор-
мираните и които са въвели
високи технологии, успяват
да излязат на печалба.

 Какво предстои от-
тук нататък с “БДЖ -
Пътнически превози”?

- План винаги е имало.
Той е с приватизация и без
приватизация на дружество-
то. Превключването от еди-
ния сценарий към другия
практически става автома-
тично. Сега ще можем да
направим неща, които досе-
га бяха ограничавани. Иска-
ме да направим смесено
предприятие между “БДЖ -
Товарни превози” и “БДЖ -
Пътнически превози”, което
да осъществява цялостната
ремонтна дейност. В момен-
та кипи усилена подготовка
да се отдели ремонтното
предприятие и то да се за-
нимава само с тази дейност.
Целта е да се обединят
всички депа, машини и
съоръжения и така да се
намалят разходите. А други-
те две дружества да се фо-
кусират само върху транс-
порта.

 Кога ще стане това?
- В момента работна гру-

па уточнява детайлите. На-
дявам се, че от следващата
година това ново ремонтно
предприятие ще бъде факт.

 И министърът, и вие
казвате, че концесията на
Летище София е спасени-
ето както за товарните
превози, така и въобще за
БДЖ?

- С парите от концесията
на Летище София трябва да
бъде погасен остатъкът от
задълженията, основно тези
към банките, което ще до-
веде до намаляване на раз-
ходите за лихви и ще подо-
бри финансовите резултати.
С останалите средства от
концесията трябва да бъде
направена инвестиция в
пътнически превози и да
бъдат закупени нови мот-
рисни влакове. Те могат да

се движат по скоростните
трасета и услугата ще стане
много по-конкурентна. Ще
бъдат преодолени и пробле-
мите с остарелите влакове.

 Накъде ще се върви
по отношение на съкраще-
нията в “БДЖ - Товарни
превози”?

- Първо ще направим
смесеното предприятие, в
което ще отидат част от хо-
рата. Фериботният комплекс
във Варна ще се прехвърли
от БДЖ към НКЖИ. Така 170
човека ще сменят работода-
теля си. Христо Ковачки, за
да осъществява дейността
си, попита дали може да
вземе от нас 160 човека.
Така още 160 служители ще
отидат на друго работно
място. Около 50-60, може до
100 човека, са за пенсиони-
ране. След това ще просле-
дим естественото текучест-
во и вече ще знаем дали
изобщо ще има нужда от
намаляване на персонала.
Вероятността да не се стиг-
не до съкращения в “БДЖ -
Товарни превози” е много
голяма.

 Положителен ли ще
бъде отговорът от ЕК за
държавната помощ за
БДЖ?

- Очакваме положителен
отговор от ЕК, защото сме
подобрили всички парамет-
ри на железницата. Сега да
се говори за фалит на БДЖ
е много пресилено.

 Това е нещо, което
би било добре дошло за
частните превозвачи?

- Много добре би било
за частните превозвачи да
фалира което и да е от две-
те дружества, но това няма
да се случи. Положително-
то през м.г. е, че имаше по-
широк консенсус за рефор-
мите, които трябва да се
извършат в БДЖ. Имаше
консенсус в парламентарна-
та комисия по транспорт
независимо от партийната
принадлежност на депутати-
те. Това е важно условие, за
да се развива добре желез-
ницата. Железницата е на-
ционална ценност. Тя е част
от инфраструктурата и
изпълнява ключови задачи,
свързани и с икономическо-
то развитие на районите, а
в голяма степен изпълнява
и социална функция. Поли-
тически консенсус за
завършване на реформата
би бил изключително ценен.
За да бъдат решени обаче
всички проблеми, трябва да
бъде преодолян най-важни-
ят - задлъжнялостта. В мо-
мента заделяме целия
вътрешен ресурс, за да по-
гасяваме задължения. До
края на т.г. е възможно про-
блемът със задлъжнялостта
на БДЖ окончателно да
бъде решен.

 Ако концесията не се
случи?

- Ще трябва да се търсят
други варианти. Но ако не
се намерят други варианти
в държавата, тъй като БДЖ
вече са изразходвали голям
ресурс, ще бъде много труд-
но. БДЖ не могат сами да
погасят задълженията си. И
още по-трудно би било да
го направят в кратък срок.
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КРИСТИЕЛА
СИМЕОНОВА

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЗСЛЕДНО ИЗ-
ЧЕЗНАЛИТЕ ДЕЦА. Отбелязва се от 2003 г.

предимно в страните
от ЕС по инициати-
ва на Европейска-
та федерация на
безследно изчез-
налите деца и де-
цата жертви на
сексуално насилие.
От 2007 г. Европей-
ската комисия резервира номер 116000 като общ
номер за гореща телефонна линия за съобщава-
не за изчезнали деца на цялата територия на EС
и призова държавите членки да извършат необ-
ходимата подготовка и да го приведат в дейст-
вие. България се включи за пръв път през 2010
г. в отбелязването на Международния ден на
безследно изчезналите деца.

1883 - В НЮ ЙОРК Е ОТКРИТ БРУКЛИНСКИ-
ЯТ МОСТ. Един от най-старите висящи мосто-

ве в света. Из-
граден е над
Ийст Ривър и
свързва райо-
ните на Ню
Йорк Бруклин
и Манхатън.
Дълъг е 1834 м.
За построява-
нето му са из-
разходвани около 15 млн. щ.д. Строителството
продължава 13 години, а при изграждането му
загиват 27 работници. В момента има 6 ленти
за автомобили, пешеходни и велосипедни лен-
ти. По моста е забранено движението на авто-
буси и камиони с тегло над 2,7 т.

1907 - ВЪВ ФИН-
ЛАНДИЯ ЗА ПЪР-
ВИ ПЪТ В СВЕТА
ЖЕНИ УЧАСТВАТ
В ЗАСЕДАНИЕ
НА ПАРЛАМЕН-
ТА. Година по-рано

е прието всеобщо из-
бирателно право, с
което за пръв път в света представителките на
нежния пол получават избирателни права. Избран
е финландски парламент, в който влизат 19 жени.

1963 - В АДИС АБЕБА (ЕТИОПИЯ) Е СЪЗДА-
ДЕНА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА АФРИКАНСКО
ЕДИНСТВО. Една от най-го-

лемите регионални междуна-
родни организации, обхваща-
ща почти всички държави в
Африка (с изключение на Ма-
роко). От юли 2002 г. ОАЕ е
преобразувана в Африкански
съюз. Целите на организация-
та са да насърчава единството и
солидарността между държавите в Африка и да
изкорени всякакви форми на колониализъм. От
30 януари 2014 г. председател на Африканския
съюз е Мохаммед Абдел Азис от Мавритания.

1977 - ПРЕМИЕРА НА ПЪРВИЯ ФИЛМ ОТ
ПОРЕДИЦАТА „МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ”.

Лентата “Нова надежда” на американския
р е ж и с ь о р
Джордж Лу-
кас, както и
следващите
пет епизода,
оказват ог-
ромно влия-
ние върху
съвременна-
та поп-култу-
ра. “Между-
звездни вой-
ни” са трета-
та най-печеливша филмова поредица на всички
времена след “Джеймс Бонд” и “Хари Потър” със
спечелените до момента 4,3 млрд. щ.д.

2001 - УМИРА АЛБЕРТО ДИАС ГУТИЕРЕС,
КУБИНСКИ ФОТОГРАФ (Р. 1928 Г.). Известен

като Алберто Корда. Автор на зна-
менитата фотография на Че Гева-
ра (на снимката), която прави на 5
март 1960 г. по време на погребе-
ние. Никога не получава авторски
права над фотографията или ня-
какво парично възнаграждение.
След революцията в Куба става
личен фотограф на Фидел Кастро.

Анатолий СТАНКУЛОВ

Поевтиняването на
тока на международния
пазар може да стане
причина за поскъпва-
нето му у нас, прогно-
зираха експерти и де-
путати. На пръв поглед
оксиморон, но у нас за
всяка антипазарна ло-
гика се намират “убеди-
телни” доводи, прикри-
ващи я лобизъм, я без-
силие. Производството
на електроенергия у

нас било намаляло с
близо 15%, щото вът-
решното потребление
се свило с 4%, а в чуж-
бина България загубила
катастрофално 59% от
миналогодишните си
пазари, защото евро-
пейските борси предла-
гат по-ниски цени. На-
маляването на вътреш-
ното потребление, от
друга страна, заедно с
по-ниската цена на сво-
бодния пазар в региона
ще намали приходите
във фонда за енергийна
сигурност. А това ще
задълбочи дефицита в
енергийната ни система.
Със средства от фонда
се покриват някои от де-
фицитите в НЕК, затова
сега искат и ЕСО, и
“Булгартрансгаз” да
плащат вноски в него.
Как се стигна дотук?

Вътрешното потреб-
ление спада заради сви-
ване на производството.
Явно икономическият
растеж е само на хар-
тия. Основната причина
за тоталния срив на екс-
порта ни е оскъпяване-
то на всички видове
производство на елект-
роенергия у нас, с което
ставаме неконкурентни.
А оскъпяването е основ-
но заради двойното уве-
личение на добавката
“задължение към обще-
ството”. Тя се вдигна, за
да платим дефицитите
на НЕК заради т.нар.
американски централи.
И сега токът ни на сво-
бодния пазар е над 2
пъти по-скъп от ру-
мънския и редица други.
Защо да купува някой
от нас?

Когато цените на су-

ровините падат, на-
всякъде цената на тока
пада. Само у нас се вди-
га или задържа. Защото
нямаме свободен пазар,
а обслужващ чужди кор-
порации, на които пла-
щаме енергията пъти
по-скъпо. Американски-
те централи също тряб-
ва да плащат 5% вноска
в енергийния фонд, но
понеже договорите ги
пазят от непредвидени
разходи, те отново ще
бъдат поети от НЕК. А
ние ще платим. НЕК
вече обяви, че от 1 юли
готви ново драстично
увеличение на “за-
дължение към общест-
вото”.  Отделно ЕРП
искат увеличение на
тока с 20%. Накрая
всички интереси ще
бъдат защитени, само
нашите - не...

Демокрацията е спа-
сена! Австрийците не
допуснаха крайнодесен
за президент, с облекче-
ние тържествуваха поли-
тици и медии след обявя-
ването на резултатите от
вота. Но изключително
крехката преднина от
0,3%, както и фактът, че
австрийците показаха
червен картон на тради-

ционните партии, не са
повод за радост. Дори
отвъд границите на Авст-
рия те би следвало да са
онази огромна червена
лампа, която да мига
безспир в главите на ев-
ропейските лидери и да
сигнализира, че нещо се
случва. Нещо, което би
имало и твърде страшни
последствия.

Традиционните пар-
тии днес са тотално дис-
кредитирани заради не-
способността да се спра-
вят с кризите, връхлита-
щи една след друга Ев-
ропа. Европейските граж-
дани не чувстват в тях
отзвука на своите тегоби,
не виждат реализирани
на практика обещанията
за по-добър живот. Зато-
ва и залитат по крайни и

националистически дви-
жения - те предлагат ре-
шения, твърде лесни, но
и труднопостижими. Как-
во правят обаче традици-
онните леви и десни,
чиито граници в стреме-
жа към власт и облаги
все повече се размиват,
за да спрат възхода на
тези настроения и да
върнат доверието в себе
си? Нищо - с действията
си, а често и с липсата
на такива, спомагат за
тяхната популярност. За-
щото набързо са забра-
вили кой им е гласувал
доверие. Като френския
президент Франсоа
Оланд, който не е
изпълнил 60% от предиз-
борните си обещания.
Или като германския
канцлер Ангела Меркел,

която с пагубната си за
европейците политика
постоянно губи подкрепа.
Защо вицеканцлерът со-
циалдемократ Зигмар
Габриел приема безро-
потно това? Популистка-
та “Алтернатива за Гер-
мания” не набира сила
току-така. Защо социали-
стите в Испания бяха по-
склонни да сформират
правителство със “Суида-
данос”, отколкото с по-
близката им (така поне
би трябвало да бъде!)
“Подемос”? На тези
въпроси утвърдените
партии трябва да си да-
дат отговори, а не да
си скубят косите от
ужаса “популизъм и
краен национализъм”.
Защото чудовището го
раждат именно те.

ВЕЛИАНА
ХРИСТОВА

От стр. 1

Там празнуват дело-
то на “най-великите си-
нове на македонския на-
род”, както заяви преди
три години една маке-
донска изследователка в
нашия Храм на науката,
дошла тук по покана на
същия научен шеф, кой-
то вероятно разбира “до-

бросъседството” като
отстъпване от изконните
български ценности. Пак
“добросъседство” беше и
поканата към вселенския
патриарх Вартоломей,
който дойде да ни плюе
в лицето. И дитирамбите
за доктрината на Давут-
оглу да ни претопят в
неоосманизма също
бяха “добросъседство”.
Не става така.

Но пък това, което бе

вчера по улиците на
България, не се е случ-
вало наистина от много
години. Много хиляди
народ излезе с цветя, с
трикольора и ликовете на
Светите братя да празну-
ва Нашия си празник във
всички градове и палан-
ки на страната. Толкова
училища не са участвали
в шествието в столицата
отдавна! Има май истина
в това, че българите се

събуждат и започват да
се опълчват срещу нати-
ска на чуждите култури,
на чуждите интереси, на
съзнателния рекет за
обезбългаряване. Започ-
ват да се връщат към из-
конното българско верую
- че светли бъднини
може да има само за
просветената нация. Че
духът значи повече от
меча! Възраждането е
заченато с дух и духов-

ност. Без тях продължава
тъмата.

Трябва да си опазим
духа и духовността! Ви-
наги, а не само на 24
май. Останалото е вто-
рично и имитационно. И
ако България успее да
излезе от сегашното си
състояние на разруше-
на, обезкръвена и обез-
личена държава, по-
ривът това да се случи
ще дойде отдолу...
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ÂÒÚÓ Í‡Á‚‡ÏÂ, ˜Â ·˙Î„‡Ë-
ÚÂ ÒÂ ÓÔÓÒÚ‡˜‚‡Ú Ë ÌË ÒÂ
ÓÚÌÂÏ‡ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚÚ‡. ƒÛ-
ıÓ‚ÌÓÒÚ ÒÂ ÓÚÌÂÏ‡, ÍÓ„‡ÚÓ

Зад фасадата

ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇ. ¬ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ ÔÓÍ‡Á‚‡ÏÂ Â‰Ì‡ Û‰Ë‚ËÚÂÎÌ‡
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ‰‡ ·˙‰ÂÏ ÍÓÓÁË‡ÌË ‚ Ì‡¯ËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË. ÃÌÓ„Ó
ÎÂÒÌÓ ÒÂ ÓÚ‰‡‚‡ÏÂ Ì‡ ÔÓ‰‡Ê‡ÌËÂÚÓ. ¬Â˜Â ˜ÂÒÚÓ ˜Û‚‡Ï Â‰ËÌ
ËÁ‡Á ÓÚ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍ‡Ú‡ ÒÎÓ‚ÂÒÌÓÒÚ: ”‡Û! “Ó‚‡ ‚ÂÓˇÚÌÓ
ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ÌÂ˘Ó Í‡ÚÓ ìÀÂÎÂ ¡ÓÊÂ!î “‡ÁË ÌË ‡‰‡ÔÚË‚ÌÓÒÚ Í˙Ï
˜ÛÊ‰ËÚÂ ÍÛÎÚÛÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË ‚Ì‡Òˇ Â‰Ì‡ ÒˇÌÍ‡ Ì‡ ÒÏÛ˘ÂÌËÂ,
ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÒÏÂ ÔÓÒÚ‡‚ËÎË ÚÂÏÂÎËÚÂ Ì‡ ÒÎ‡‚ˇÌÒÍ‡Ú‡ ˆË‚ËÎË-
Á‡ˆËˇ. ¿Á ÌÂ ÏÓ„‡ ‰‡ ‡Á·Â‡ Ò Í‡Í‚Ó Â‚Ó-ÒÎ‡‚ˇÌÒÍ‡Ú‡
ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇ Â ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÒÚÓÈÌÓÒÚÌ‡ ÓÚ ‡ÚÎ‡ÌÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡.

¬ÂÎËÍ‡Ú‡ ËÒÚÓË˜ÂÒÍ‡ Á‡ÒÎÛ„‡ Ì‡ ·˙Î„‡ËÚÂ ÌËÍÓÈ ÌÂ
ÓÚË˜‡ - ˜Â ÒÏÂ ËÁÓ·ÂÚËÎË ÓÚËˆ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ÍÛÎÚÛÌËˇ ËÏÔÂ-
Ë‡ÎËÁ˙Ï. “Ó‚‡ Â Ù‡Á‡, ËÁÏËÒÎÂÌ‡ ÓÚ Ù‡ÌˆÛÁËÚÂ ‚ ÒÂ‰‡Ú‡
Ì‡ 60-ÚÂ „Ó‰ËÌË, ÍÓˇÚÓ ÓÚ‡Áˇ‚‡¯Â Â‰ÌÓ ÓÔ‡ÒÂÌËÂ, ˜Â ˜ÂÁ
ÍÛÎÚÛ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Ô‡‚Ë Ë ÔÓÎËÚËÍ‡, ÍÓˇÚÓ ‰‡ Ó·ÂÁÎË˜‡‚‡.
ÕÂÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ËÏÂÌÌÓ Ù‡ÌˆÛÁËÚÂ - ÍÓ„‡ ÓÚ Á‡‚ËÒÚ, ÍÓ„‡ ÓÚ
ÒÚ‡ı - ËÁÏËÒÎËı‡ Ú‡ÁË Ù‡Á‡. —Â„‡ ÌËÍÓÈ ÌÂ „Ó‚ÓË Á‡ ÍÛÎ-
ÚÛÂÌ ËÏÔÂË‡ÎËÁ˙Ï, ‡ ÚÓÈ ÚËÛÏÙË‡. “Ó‚‡ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ ÌÂ
Ò‡ÏÓ Ò ÍÓÏÔ˛Ú˙Ì‡Ú‡ Ù‡ÁÂÓÎÓ„Ëˇ, ÌÓ Ë Ò ÔÓ‰‡Ê‡ÌËÂÚÓ,
ÍÓÂÚÓ ÌË Ô‡˘‡ ‰‡ÎÂ˜ ÓÚ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ÒÏÂ Ì‡Ô‡‚ËÎË ÔÓ
‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ —ÓÎÛÌÒÍËÚÂ ·‡Úˇ.

 Ó„‡ÚÓ ˜Ó‚ÂÍ ËÁÎÂÁÂ ËÁ‚˙Ì „‡ÌËˆËÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ, ‚ Â‰Ì‡
√˙ˆËˇ Ì‡ÔËÏÂ, ÌˇÏ‡ ‰‡ ‚Ë‰Ë Ì‡‰ÔËÒË Ì‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍË Ë ÌˇÏ‡
‰‡ ˜ÛÂ ‡Ì„ÎËÈÒÍ‡ Ë ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍ‡ ÏÛÁËÍ‡, ÓÒ‚ÂÌ ‚ ÒÔÂˆËÙË˜-
ÌËÚÂ ‡‰ËÓÍ‡Ì‡ÎË. “Ó‚‡ ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰-
ˆÂÌˇ‚‡ ÍÛÎÚÛÌ‡Ú‡ ËÒÚÓËˇ Ì‡ ‰Û„ËÚÂ. ÕÓ ÒËÏÛÎ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡
ÍÛÎÚÛ‡ Ë Ì‡ ÔÓÒ‚ÂÚ‡ Â ÔÓ-ÓÔ‡ÒÌ‡ ÓÚ ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ ÍÛÎÚÛ‡. ÕÂ
‚ÒÂÍË, ÍÓÈÚÓ ÒÂ Ó·ˇ‚Ë Á‡ ÍÛÎÚÛÂÌ ‰ÂÂˆ, Â Ú‡Í˙‚. »ÒÚÓË˜Â-
ÒÍËˇÚ ÔËÓËÚÂÚ, ÍÓÈÚÓ ËÏ‡ÏÂ, ÌÂ ÌË Á‡Ô‡Á‚‡ ÓÚ ˜ÛÊ‰Ë ‚ÎË-
ˇÌËˇ. ÕÂ ˜Â ÚÂ Ò‡ „ÂıÓ‚ÌË Ë ÓÔ‡ÒÌË. ÕÓ ËÏ‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÏÂÊ‰Û
Ò‡ÏÓ·ËÚÌÓÒÚ Ë Ò‡ÏÓÎË˜ÌÓÒÚ. —‡ÏÓ·ËÚÌÓÒÚ ËÏ‡Ú ÔÎÂÏÂÌ‡Ú‡
ÔÓ ‰ÓÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ . ŒËÌÓÍÓ. ¿ ÌËÂ ËÏ‡ÏÂ Ò‡ÏÓÎË˜ÌÓÒÚ. Õ‡¯Ë-
ÚÂ ÍÌËÊÓ‚ÌË ‰ÂÈˆË ÌÂ Ò‡ ÒÂ ‚‰˙ıÌÓ‚ˇ‚‡ÎË ÓÚ ¿ËÒÚÓÚÂÎ Ë ÓÚ
œÎ‡ÚÓÌ, ‡ Ò‡ ÒÂ ‚‰˙ıÌÓ‚ˇ‚‡ÎË ÓÚ Ì‡¯ÂÚÓ ÎË˜ÌÓ, ÎÓÍ‡ÎÌÓ,
ÒÚÓÈÌÓÒÚÌÓ ÍÛÎÚÛÌÓ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ó - ÓÚ —‚ÂÚËÚÂ ·‡Úˇ, ÓÚ ◊Â-
ÌÓËÁÂˆ ’‡·˙ Ë Ô. œË Ì‡Ò ÌÂ ÒÚ‡‚‡ ‰ÛÏ‡ Á‡ Â‰Ì‡ Ò‡ÏÓ-
ËÁÓÎ‡ˆËÓÌÌ‡ Ï‡ÌËˇ ‰‡ ÒÏÂ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌËÚÂ, ÌÓ ÚÓ‚‡ Ì‡¯Â
ÔÓ‰‡Ê‡ÌËÂ - ÓÚ ÒÎÓ‚ÂÒÌÓ ‰Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌ˜ÂÒÍÓ, ÓÁÌ‡˜‡‚‡ Â‰Ì‡
‰ËÒÍÂÚÌ‡, ÌÓ Ú‡ÈÌ‡ ÔÓÎËÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ‰ÂÎÓÚÓ Ì‡  ËËÎ Ë
ÃÂÚÓ‰ËÈ. ¬ÒˇÍ‡ „Ó‰ËÌ‡ Ì‡¯‡ ‰ÂÎÂ„‡ˆËˇ, ‚Ó‰ÂÌ‡ ˇ ÓÚ ÏË-
ÌËÒÚ˙ Ì‡ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡, ˇ ÓÚ ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ ÔÓÒ‚ÂÚ‡Ú‡, ÓÚË‚‡ ‚
–ËÏ ‰‡ ÒÂ ÍÎ‡Ìˇ Ì‡ Ô‡Ô‡Ú‡. ÕÂ Úˇ·‚‡ ÎË Ô‡Ô‡Ú‡ ‰‡ ‰ÓÈ‰Â
‰‡ ÒÂ ÍÎ‡Ìˇ ÚÛÍ, Ì‡ Ú‡ÁË ‡‚ÌÓÒÚÓÈÌ‡ ÍÛÎÚÛ‡? œ‡Ô‡Ú‡ Ì‡ Â
·ËÎ ì¯ÂÙî ÔÓ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡  ËËÎ Ë ÃÂÚÓ‰ËÈ, ÚÂ Ò‡ ıÓ‰ËÎË ÔË
ÌÂ„Ó, Á‡˘ÓÚÓ Ò‡ ÔÓÔÓ‚ˇ‰‚‡ÎË ÚÓ„‡‚‡ ‚ ‰ËÓˆÂÁ, ÍÓÈÚÓ Â ÔÓ‰
Â„Ë‰‡Ú‡ Ì‡ Ô‡Ô‡Ú‡. ¡‡ÚˇÚ‡ Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÒÎ‡‚ˇÌÒÍ‡ ‡Á·ÛÍ‡, ÍÓˇÚÓ
‡ÁÛ¯‡‚‡ ÏÓÌÓÔÓÎ‡ Ì‡ Î‡ÚËÌËÚÂ. «‡˘Ó ÒÂ„‡ Ì‡¯Ë ‰ÂÎÂ„‡-
ˆËË ÌÂ ıÓ‰ˇÚ ‰‡ ÒÂ ÍÎ‡ÌˇÚ ÔË Ô‡ÚË‡ı‡, ‡ ıÓ‰ˇÚ ÔË Ô‡Ô‡-
Ú‡? “Ó‚‡ Â Â‰ÌÓ ‡Á‰‚ÓÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ‰Ó „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ ‡ÁÏË‚‡
Ì‡¯‡Ú‡ Ò‡ÏÓÎË˜ÌÓÒÚ Í‡ÚÓ ÍÛÎÚÛÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ.

»Ï‡ÎÓ Â ‚˜Â‡ ÒÛÚËÌÚ‡ ÔÓ ‡‰ËÓÚÓ Â‰ÌÓ ‰˙Î„Ó, ÔÂ‰˙Î„Ó
ËÌÚÂ‚˛ Ò ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì‡ Ò˙ÒÚ‡‚ ÓÚ Ï‡ÊÓÂÚÍË. “Ó‚‡ ÎË Â
24 Ï‡È? ’Ó‡Ú‡ ÓÚÒÚ‡ÌË ÌË „ÎÂ‰‡Ú ‡ÍÓ ÌÂ Ò ÔÂÁÂÌËÂ, ÚÓ
Ò˙Ò ÒÌËÁıÓÊ‰ÂÌËÂ. “ÂÁË Ï‡ÊÓÂÚÍË ‰ÓÈ‰Óı‡ ÓÚ‚˙Ì. ƒ˙˘Âˇ
ÏË Ì‡‚ÂÏÂÚÓ ·Â¯Â Ï‡ÊÓÂÚÍ‡ ‚ ¿ÏÂËÍ‡, ‰ÓÍ‡ÚÓ ·Â¯Â Û˜Â-
ÌË˜Í‡. “Ó‚‡ Ó‚˜Â Ë ÔÓ˜ÚË ÁÓÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ ÔÓ‰‡Ê‡ÌËÂ, ÓÒ‚ÂÌ
˜Â ÌË ÍÓÓÁË‡ ÓÚ‚˙ÚÂ, ÚÓ ·Û‰Ë Â‰Ì‡ ÒÌËÁıÓ‰ËÚÂÎÌ‡ ÛÒÏË‚Í‡
ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ËÏËÚË‡ÏÂ. œÓÏÌˇ, Û Ì‡Ò ·Â¯Â
‰Ó¯Î‡ Â‰Ì‡ Ù‡ÌˆÛÁÓÈÍ‡ Ë Í‡Á‚‡¯Â: ì¿Ï‡ ‡Á ÌÂ ËÒÍ‡Ï ‰‡ ˇÏ
ìƒ‡ÌÓÌî, ËÒÍ‡Ï ‰‡ ˇÏ ‚ÂÎËÍÓÚÓ ·˙Î„‡ÒÍÓ ÍËÒÂÎÓ ÏÎˇÍÓî.
Œ·‡˜Â ‚ÂÎËÍÓÚÓ ·˙Î„‡ÒÍÓ ÍËÒÂÎÓ ÏÎˇÍÓ „Ó ÌˇÏ‡. “ÛÍ ÌÂ
ÒÚ‡‚‡ ‰ÛÏ‡ Á‡ ÍÛÎËÌ‡Ëˇ, ˜Â ÔÓ‰‡Ê‡‚‡ÏÂ Ì‡ ÌÂ˜Ëˇ ÍÛıÌˇ.
—Ú‡‚‡ ‰ÛÏ‡, ˜Â ÔÓ‰‡Ê‡‚‡ÏÂ ‰ÓË ‚ ·ËÚÓ‚ËÚÂ ÌÂ˘‡ Ì‡ ˜ÛÊ‰Ë
ÍÛÎÚÛË. œËÏÂÌÓ, ‰ÓÍ‡ÚÓ Â‰ÌË ·˙Î„‡Ë Ô‡ÁÌÛ‚‡Ú “ËÙÓÌ
Á‡ÂÁ‡Ì, ‰Û„Ë ÔËÔ‡‰‡Ú ÔÓ —‚ÂÚË ¬‡ÎÂÌÚËÌ Ë ÌÓ˘Ú‡ Ì‡
‚Î˛·ÂÌËÚÂ. “Ó‚‡ Ó·ÂÁˆÂÌˇ‚‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÌË ÒÚÓÈ-
ÌÓÒÚË, ÚÓ ÌË Ó·ÂÁˆÂÌˇ‚‡ Ë ÔÂ‰ Ó˜ËÚÂ Ì‡ Ò‚ÂÚ‡. ÕˇÏ‡ ÎË
ÌÂ˘Ó ‡ÁÎË˜ÌÓ, ÌˇÏ‡ Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚ.  ÛÎÚÛ‡Ú‡, ÔÓÒ‚ÂÚ‡Ú‡ Ò‡
‡ÁÎË˜ËÂ.

ƒ‚Â ÌÂ˘‡ Ò‡ Ì‡È-ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚ÌË ‚ Â‰Ì‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡ Ú‡‰Ë-
ˆËˇ - ‡ÏËˇÚ‡ Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ. ÕÂ ÏÓÊÂ ‚ÒˇÍ‡ „Ó‰ËÌ‡ ‰‡
ÔÓÏÂÌˇ¯ ÌÂ˘Ó. ÃÓÊÂ ‰‡ ÔÓÏÂÌË¯ ‚ ÏÓ‰‡Ú‡, ‚ ÍÛÎËÌ‡ËˇÚ‡
- ‰‡ ËÏ‡ ÚÛÍ‡ ËÌ‰ËÈÒÍË, ÍËÚ‡ÈÒÍË, ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍË ÂÒÚÓ‡ÌÚË,
‰‡. ÕÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Â Ì‡È-ÛÒÚÓÈ˜Ë‚‡Ú‡, Ì‡È-ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚-
Ì‡Ú‡ ËÌÒÚËÚÛˆËˇ ‚ Â‰Ì‡ ‰˙Ê‡‚‡. ÃÓÊÂ ‰ÓË ÍÓÌÒÚËÚÛˆËˇÚ‡
‰‡ ÔÓÏÂÌˇ¯, ÌÓ ÌÂ Ë ‡ÏËˇÚ‡ Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ. ŒÒÓ·ÂÌÓ Ô˙Í
ÔÓ ˜ÛÊ‰Ë ÏÓ‰ÂÎË. —Â„‡ ‚Â˜Â ÒÚ‡Ì‡ Ú‡Í‡, ˜Â 5 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÓÚ
‰Âˆ‡Ú‡ ÌË ÔÂ˜ÂÎˇÚ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÓÎËÏÔË‡‰Ë Ë ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÒÂ ËÁ-
Ì‡ÒˇÚ ‚ ˜ÛÊ·ËÌ‡, ‡ 50 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ÚÛÍ ‰‚ÓÈÍË Ì‡
ËÁÔËÚËÚÂ Á‡ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚË. “Ó‚‡ Â ÔÓÔ‡ÒÚÚ‡ ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË-
ÂÚÓ, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÔÂÌ‡Òˇ ÓÚ ÒÓˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡. œÂÚ ÔÓˆÂÌÚ‡
ÂÎËÚÌË ‰Âˆ‡, ÍÓËÚÓ Ò ‡ÎÚ˙ÌËÚÂ Ì‡ ·‡˘ËÚÂ ÒË ÓÚË‚‡Ú ‰‡ Û˜‡Ú
‚ ˜ÛÊ·ËÌ‡, Ë 95 ÔÓˆÂÌÚ‡ - ÌÂ‚ÂÊÂÒÚ‚Ó. ≈ÚÓ ÚÓ‚‡ Â Ô‡‰ÂÌË-
ÂÚÓ, ÍÓ„‡ÚÓ Â‰Ì‡ ‰˙Ê‡‚‡ Á‡„Û·Ë Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚ. ÕÂ ÏÓÊÂ ‰‡
ËÏ‡ ÂÎËÚÌÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ ÒÚ‡Ì‡, ÍÓˇÚÓ Â ‚ Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌ‡
ÒÓˆË‡ÎÌ‡ ·ÓÎÂÒÚ.

Ч
Проф. Андрей ПАНТЕВ

ˇ ÌˇÏ‡¯. ÕËÂ ˇ‚ÌÓ ÌÂ ÒÏÂ ‡Á‚ËÎË
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÂÁËÒÚÂÌÚÌË Ë ËÏÛÌÌË
ÒËÎË, ÍÓËÚÓ ‰‡ ÌË Ò˙Â‰ËÌˇÚ Ò˙Ò
Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ÍÛÎÚÛ‡, ÌÓ ‰‡ ÌÂ ÌË
Ó·ÂÁÎË˜‡‚‡Ú. ÕËÂ Ò ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ÒÂ
Ì‡Ë˜‡ÏÂ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎË Ì‡ ÒÎ‡‚ˇÌÒÍ‡
ÍÌËÊÓ‚ÌÓÒÚ, ‰ÓË Ì‡ ÒÎ‡‚ˇÌÒÍ‡

Честит празник на българската
просвета и култура и на славянска-
та писменост!

Макар че е обявен за официален
празник през 1990 г., честването на
този най-български ден започва през
Възраждането с училищните търже-
ства, които са били организирани на
11 май - църковния празник на два-
мата свети братя Кирил и Методий.
Имаме много сведения от средата
на XIX в. за службите и празненст-
вата, посветени на него, но изглеж-
да корените на празника са по-стари
- арменски пътеписи описват праз-
ник на българската писменост още
през 1803 г.

Къде са българското образова-
ние, българската култура и българ-
ската писменост днес - двеста годи-
ни по-късно и над сто години, след
като Стоян Михайловски и Панайот
Пипков създават химна “Върви, на-
роде възродени”?

Вместо на кирилица, пишем еле-
ктронни писма и участваме в чата на
развалена латиница, която подигра-
вателно сме нарекли методиевица.
За култура нямаме пари, така че ако
някой посвети живота си на театъра
или българската литература, се об-
рича на апостолски труд, възнагра-
ден с мизерно съществуване. Млади-
те музиканти могат да избегнат тази
нерадостна съдба, избирайки между
имитацията на американския хип-хоп
и родния фолк - пародията на българ-
ския фолклор. Част от читалищата -
тези уникални български културни
институции, са закрити, а останали-
те тънат в недоимък.

През последните 20 години Со-
фийският университет “Св. Климент
Охридски” се опитва да поддържа
най-високо качество чрез инвести-
ции в библиотеки, лаборатории и
апаратура, които повишават качест-
вото, но и изискват финансиране, а
субсидията се разпределяше спо-
ред броя на студентите, независимо
от резултатите. При всеки опит да
обясним този проблем ни се отгова-
ряше: “А другите как се справят?”

Това е същото както ако в една
фабрика се произвеждат обувки с
високо качество, ръчно и от истин-
ска кожа, а в друга - не толкова
добри обувки от изкуствена кожа,
държавата да изкупува обувките на
двете фабрики на еднаква цена и
всеки път, когато фабриката с по-
качествените обувки протестира, че
така ще фалира, да отговаря: “А
другите как се справят?”

Така достигнахме до момента, в
който и “другите” престанаха да се
справят.

Досегашната система на финан-
сиране според броя на студентите
(едва през последните години малка
част от субсидията се разпределя-
ше според качеството) стимулира-
ше задържане на повишаването на
качеството (защото то струва скъпо
и не носи по-голяма субсидия) и
увеличаване на броя на студентите
и на новите специалности, в които
даденият университет няма тради-
ция и капацитет за изследвания и
обучение.

Последните четири правителст-
ва и народните представители
осъзнаха проблема и положиха се-
риозни грижи за стимулиране на
качеството на висшето образова-
ние. Стратегията за развитието на
висшето образование в Република

Проф. АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ:

Íÿìà äà ñìå
èñòèíñêè õîðà áåç
ñòðåìåæ êúì çíàíèå
Слово на ректора на Софийския университет
на тържеството по случай 24 май вчера

България и изменението на Закона
за висше образование от 1 март т.г.
предвиждат размерът на държавна-
та субсидия за висшите училища да
се определя не само въз основа на
броя на студентите, а и според ка-
чеството на обучението и количест-
вото и качеството на научните из-
следвания, като в същото време
броят на студентите, субсидиран от
държавата, се намали.

Софийският университет подкре-
пя изцяло тази реформа и станови-
щето на Управителния съвет на
Съвета на ректорите по този въпрос,
в което се казва:

“Това е революционна промяна
на финансовия модел, която ще
оздрави цялата система на висшето
образование, защото ще стимулира
висшите училища да повишават
качеството в специалностите, в
които са най-добри, и да ограничат
приема в специалностите, в които
нямат достатъчен капацитет. Тази
промяна изисква усилия и вероятно
ще предизвика несъгласието на тези,
които не искат да ги положат. Нови-
ят финансов модел няма алтернати-
ва. Ако не го въведем, университе-
тите, постигнали високо качество,
което им струва по-скъпо, ще се
принудят да го понижат, защото
иначе няма да издържат финансово.
В същото време университетите,
които искат старият модел на фи-
нансова уравниловка да се запази,
няма да избегнат финансовия ко-
лапс поради демографската криза.”

Затова е необходимо министърът
на финансите да подкрепи провеж-
дането на тази важна реформа, както
я подкрепи преди една година при
внасянето на изменението на Зако-
на за висшето образование, с което
се въвежда новият финансов модел.
Стратегията за развитието на вис-
шето образование и Законът за вис-
шето образование предвиждат ре-
формата да се движи с ежегодни
темпове, които ни радват, но които
са неизпълними само с преструкту-
риране на системата. Вътрешните
ресурси на системата, които могат
да се преразпределят в резултат на
преструктуриране, са не повече от
10 на сто, докато стратегията и
законът изискват пренасочване на
средства от брой студенти към сти-
мулиране на качеството в размер на
20 на сто годишно.

Затова през следващите 3 годи-
ни са необходими допълнителни
средства за системата на висшето
образование от поне 10 на сто го-
дишно. Това ще бъде мъдър полити-
чески ход и далновидна инвестиция,
защото иначе реформата ще бъде
спряна от съпротивата на висшите
училища, които не я приемат, а
запазването на статуквото ще стру-
ва на бюджета много повече.

Ако искаме европейска иконо-
мика, имаме нужда от образование
и наука на европейско ниво. Само те
могат да доведат до по-висока про-
изводителност и до иновации, а
поддържането им на досегашното
ниво означава да се примирим за-
винаги с кризата - демографска,
икономическа и духовна.

Нека на празника не се впуска-
ме в повече финансови анализи, а
да си припомним, че тази година е
особена - навършват се 1070 години
от смъртта на Св. Иван Рилски, 610
години от кончината на Св. Киприян
Български, а вероятно и на Св.
Патриарх Евтимий. Навършват се и
1100 години от успението на най-
великия ученик на светите братя -
Св. Климент Охридски, патрон на
най-стария български университет -
Софийския.

Да благодарим на всички, които
въпреки трудностите пазят и разви-
ват българската духовност. Да им
пожелаем дълги години здраве и
творчески сили за доброто на наши-
те деца и на всички нас!

Да пожелаем на българските
учители и преподаватели да постиг-
нат много удовлетворение и успехи
и да работят сред разбиране от
страна на обществото, оценени спра-
ведливо и по достойнство. На хиля-
дите артисти, режисьори, поети,
писатели, художници, музиканти,
читалищни деятели и творци на
родната култура пожелавам да по-
корят нови върхове и да получат
заслужено признание, за да ни рад-
ват и да утвърждават славата на
една страна с традиции, но и с ду-
ховно бъдеще.

А всички ние, българите, люби-
тели на просветата и културата, да
се преклоним пред техния труд и да
не забравяме, че няма да сме истин-
ски хора без стремеж към знание и
любов към словото, изкуството и
духовността.

Идентичността
е различие

Идентичността
е различие

Идентичността
е различие

Идентичността
е различие

Идентичността
е различие

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА



СРЯДА 25 МАЙ 2016

www.duma.bg
11111 44444ÍÀ ÔÎÊÓÑ

П

Провал за първия период
на България в ЕС
Тепърва ще плащаме за тарикатлъка
на чиновници, които префасонираха
заплануваното, за да се изкарат
отличници пред Брюксел

През 2016 г. България все още
продължава да работи по проекти от
първия програмен период (2007-2013)
от присъединяването ни към ЕС, чий-
то най-краен срок беше 2015 г. Крас-
норечив пример за неспособността на
страната ни да се справи са
продължаващите дейности около ин-
фраструктурното строителство, финан-
сирано от Оперативна програма
“Околна среда”.

В края на м. април беше оповестен
третият мониторингов доклад на Коа-
лицията за устойчиво ползване на
фондовете на ЕС. Гражданската ини-
циатива пише “историята” на европей-
ските фондове, които са единственият
инструмент за стопанско развитие на
България. По думите на вицепремие-
ра Томислав Дончев 80% от капита-
ловите разходи в страната идват
тъкмо от тях. Ето защо е важно да сме
внимателни към случващото се с ев-
рофинансирането. След като
продължаваме да сме на дъното на
всички рейтинги в съюза, значи лошо
управляваме тези пари. Къде поради
политически назначения, къде пора-
ди липса на опит, къде поради бърза-
не, надпревара с времето и не-
прекъсната преса за по-висок процент
усвояемост. А някъде и заради дейст-
вия и бездействия на чиновници и
институции, съставомерни по Наказа-

Светла
ВАСИЛЕВА

телния кодекс.
Едва ли някога ще можем напълно

да оценим системните ефекти от тези

над 11 млрд. евро

получени през първия програмен пе-
риод, пишат авторите в третия мони-
торингов доклад за ползване на фон-
довете от ЕС. Проблемът е, че нито
при програмирането, нито по време
на финансовия период, през който
оперативните програми са променяни
многократно, са заложени индикато-
ри или е създадена методика, по ко-
ято да се измери ефектът от осъщест-
вяването им. Единственият начин за
проследяване на ползата от усвоява-
нето е да се сравни заложеното като
цел с постигнатото (виж таблицата).
Критериите са посочени в Национал-
ната стратегическа референтна рам-
ка (НСРР) и дори да не са най-добри-
ят показател, те са избрани от чинов-
ниците, отговорни за програмите.

Изводът, до който стигат авторите
на мониторинговия доклад, е, че
първият програмен период е пълен
провал. Основният показател, по кой-
то се измерва политиката на сближа-
ване - БВП на човек от населението
като дял от средното за ЕС, нараства
много по-слабо от прогнозираното.
Това увеличение дори е по-бавно, ако
се има предвид, че базовата стойност
за ЕС-27 без Хърватия е 36%. На-
предъкът, който България постига в
двете години преди влизането в ЕС
(догонване като увеличение в про-
центни пунктове спрямо средното
ниво на доходи в ЕС по паритетна
покупателна способност), е почти ра-
вен на постигнатото след 2007 г. с
помощта на еврофондовете. За срав-
нение - Полша успява да стопи 18
процентни пункта паритетна разлика,
Румъния - 19. Няма друга страна със
сходно ниво на доходи, която да е на-

преднала толкова малко след присъе-
диняването към ЕС.

От 17 показателя в НСРР са
изпълнени едва 3 - преките чуждест-
ранни инвестиции (заради бума им
през 2007 г., когато достигнаха ре-
кордните 9 млрд. евро), нивото на ико-
номическа активност и делът на насе-
лението със средно образование, ко-
ето няма допълнителна квалификация.
За 18 показател - нарастване на за-
етостта и доходите в слаборазвитите
райони, няма данни, нито е посочено
как следва да бъде изчислен. Има
обаче достатъчно анализи, които по-
казват, че

положението се влошава

вместо да се подобрява.
Причините за неизпълнението ав-

торите на мониторинговия доклад
виждат отчасти в това, че индикато-
рите са писани по стара нашенска
традиция, гледайки в тавана. Лошите
резултати са обясними и с кризата от
2008 г., макар че тя не е виновна за
неизпълнението дори на такива пока-
затели като достъп до ВиК и населе-
ние, обхванато от обучения, тъй като
това са дейности, зависими изцяло от
българските власти.

ОП “Околна среда” ползва финан-
сиране от два фонда - Европейския за
регионално развитие и Кохезионния,
и е третата по размер на средствата
след програмите за “Развитие на сел-
ските райони” и “Транспорт”. Мислена
да осигури пари за изпълнение на
задълженията ни по т.нар. тежки ди-
рективи на европейското екологично
право, тя е насочена към еднотипни и
предварително обречени инвестиции
в секторите води и отпадъци. Про-
блемът е заложен още в Договора на
България за присъединяване към ЕС,
в глава 22 “Околна среда”, където са
дефинирани основните решения - се-
лищни пречиствателни станции за от-
падни води и регионални центрове за
неопасни отпадъци. Според авторите
на третия мониторингов доклад за
ползване на фондовете от ЕС двата
подхода убиват предварително
възможностите за гъвкави и не така
скъпи алтернативи.

Като стратегически цели за перио-
да 2007-2013 г. ОП “Околна среда”
приема засилване конкурентоспособ-
ността на икономиката с оглед пости-
гане на висок устойчив растеж и раз-
витие на човешкия капитал с цел оси-
гуряване на висока заетост, доходи и
социална интеграция. С днешна дата
няма как да се измери приносът на
програмата към тези общо формули-
рани цели, защото никъде не са зало-
жени инструменти за подобно измер-

ване. На база собствени наблюдения и
анализи авторите на доклада стигат
до извода, че приносът й може да бъде
определен като “много малък” - за
първата, и “пренебрежим” - за втората
цел. През 2012/2013 г. с цел да се “спа-
сят” пари обхватът на програмата се
разширява, въвеждат се нови мерки,
свързани с доставката на техника за
борба с горските пожари и наводнени-
ята, нови тролейбуси. Паралелно оба-
че не се добавят индикатори, с които
да се оцени ефективността им.

ОП “Околна среда” няма индикато-
ри за качество, а анализът на количе-
ствените такива сочи, че

разминаването между
заложено и постигнато

е налице. Така например според
първоначалния вариант към 2013 г. в
страната ни трябва да има изградени
65 пречиствателни станции за отпад-
ни води. В края на 2013 г. обаче са
пуснати едва 7, а други 3 са в процес
на технологични изпитания. В края на
2015 г. броят им нараства на 50 - но-
вопостроени и реконструирани. Мини-
стерските чиновници изпадат в пани-
ка, разбирайки, че няма как да се
справят, заради което след бюрокра-
тична абракадабра намаляват инди-
катора от 65 на 45 и на финала изли-
зат едва ли не отличници. Дори Брюк-
сел да затвори очи за нашенските
пируети, има друга опасност. Поради
кратките срокове и надпреварата с
времето построеното през 2014-2015
г. едва ли е с най-добро качество,
което ще наложи извънредни ремон-
ти и ремонти на реконструкциите, а
това неминуемо ще се отрази на це-
ната на водата за хората.

Аналогична е ситуацията с изграж-
дането на депата. От заложени 27, по-
строени са 18. И тук има чиновническо
“пренаписване” на целта в посока за-
нижаването й. В последния вариант де-
пата остават 24. Общият извод е, че
вместо по-добро изпълнение пробле-
мите стават повече и при изграждане-
то на ВиК-инфраструктурата, и при уп-
равлението на отпадъците. Примери за
проблемни проекти са водните цикли
на Банско, Сливен, Плевен (незапоч-
нал), Враца и др., както и регионалните
депа за отпадъци в общините Разлог,
Самоков, Добрич, Стара Загора, Ямбол.

Ползата от техническата помощ за
бенефициентите също не е била голя-
ма, пише в мониторинговия доклад.
Това са средства, предвидени за под-
готовка на проектите, попълване на
формулярите за кандидатстване, про-
веждане на процедури по Закона за
устройство на територията,  ОВОС.
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О
От някоя и друга година насам по

света и у нас излезе мода да се говори
за евроатлантически ценности. Кажи
го, кой гдето седне и гдето стане, за
тях му е приказката. И никой не казва,
джанъм, като какви са те: духовни ли,
материални ли, или са мешани. Комай
е добре да се повърнем назад в исто-
рията, белким разберем какви ценнос-
ти е имало в нявгашните времена.

И така, най-добре са проучени рабо-
тите в земите на Египет и Месопота-
мия. То са били пирамиди и сфинксове,
то са били висящи градини и други
чудесии. Научаваме и нещо друго: то-
гава е имало роби и господари. Роби са
ставали родените от роби, пленниците,
както и людете, неиздължили дългове-
те си. Аристотел нарича робите “инст-
рументум вокале”, ще рече - говорещ
инструмент. Този инструмент е жив
човек, когото можеш да купиш, да про-
дадеш, да биеш и убиеш без никаква
отговорност. Роби са затваряни в мини-
те да копаят руда под ударите на кам-
шика, докато умрат. Техни побратими
са завързвани на галерите, за да гре-
бат с веслата; ако коритото се пре-
обърне, господарят може да се спаси,
но те се удавят.

Ето такива са били робовладелчес-
ките ценности... През следващия строй,
феодализма, селянинът бил закрепос-
тен за земята на феодала, можело е да
го продават, купуват, побийват, но не
и да го убиват. Теглото на нещастните
хора е било голямо, преголямо. Всичко
това е описал прекрасно Гогол в рома-
на си “Мъртви души”.

Минават векове. Иде ред на капита-
лизма. Започва първоначалното натруп-
ване на капитала.

Парите са алфата и
омегата на живота

Печалбата е съкровената цел и
мечта на човека. Маркс пише: “При
двайсет на сто печалба капиталът се
оживява. При петдесет на сто е готов
да си счупи главата. При сто на сто ще
потъпче всякакви човешки закони. При
триста на сто няма престъпление, кое-
то да не е готов да извърши.”

И капиталът на Европа тръгва да
завоюва света, готов да потъпче всички
закони, готов да извърши всички
престъпления. Англия и Франция, Бел-
гия и Холандия, Испания и Португалия,
вкупом или поотделно се юрват като
хищници към континентите извън Евро-
па. Година след година огромни терито-
рии попадат под господството им. Сто-
тици милиони люде са обезправени,
подложени на безмилостна експлоата-
ция - който не слуша или се опита да се
бунтува, тежко и горко му. Сипайското
въстание в Индия е само един от при-
мерите как колонизаторите действат в
такива случаи. Кораб след кораб отна-
сят африкански негри към Америка, за
да превиват гръб из памучните планта-
ции, да слугуват на белите господари.
Който иска да научи нещо за това, нека
прочете трогателната книга на Хариет
Бичер Стоу “Чичо Томовата колиба”.

Със заграбените богатства по света
колонизаторите развиват икономиките
на своите страни, както и науката,
културата и изкуството. Това, поне в
началото, не променя към добро живо-
та на техните народи, които също са
експлоатирани без пощада. След време
обаче и те се облажват, зачервяват

гребени и стават средна класа. На
укорите, че колонизаторите нанасят
беди и страдания на населението в
покорените страни, се чува следното
оправдание: абе, има нещо такова, но
то е нищо в сравнение с доброто, което
им правим, като ги

цивилизоваме и
демократизираме

Може би поради тази наглост Гьоте
възкликва: “Ако мъката е ключ към
радостта, кой би се от нея терзал?”

Такава е била ценностната система
на дивия капитализъм. Каква е тя днес,
наричана евроатлантическа, ще рече -
европейско-американска?

Колонизираните страни след векове
страдания и борби са получили незави-
симост. Но тя е илюзия, защото, изоста-
нали в развитието си, те нямат матери-
ални и духовни сили, за да се развиват
самостоятелно и да вървят напред.
Довчерашните им господари обаче са
готови да им се притекат на “помощ”:
заробват ги икономически, а неформал-
но - и политически. Това не харесваше

който изгаря великият чех.
Ирак бе само началото. След него

прочутата “Арабска пролет” украси с
цветя народите на няколко арабски
страни. Те усетиха хубостта на евроат-
лантическите ценности. Французите
имат шегаджийска приказка: Малко
Хегел, малко ром и малко Ив Монтан.
В случая стана с малко бомбардиров-
ки, с малко подкупи и организиране на
местни банди и с малко трепане на
“диктаторите”. Резултат - в Тунис ста-
наха няколко атентата с доста убити
граждани. В Египет започнаха между-
особици, също с жертви; хаосът там
продължава и сега. В Либия Муамар
Кадафи бе убит по най-жесток начин. И
там продължават битки и кланета, вече
с участието и на ИДИЛ.

Сега е ред на Сирия. Там имаше
мирна опозиция на президента Асад.
Американците и турците я въоръжиха,
снабдиха я с оръжие и я подкокоросаха
да се бие със законната власт. Няма
как, в недрата на Сирия бяха открити
огромни залежи от нефт, който трябва
да потече към правилните места, към
правилните джобове. Само че създаде-

Известно е какви люде населяват кон-
тинента, след като Колумб го открива.
Известно е също, че Съединените аме-
рикански щати са изградени върху
костите на милиони индианци и още
толкова бизони. Знае се и войната за
независимост от англичаните. Сетне?...

Сетне Америка тръгва да се разши-
рява. А това става с много моркови и
с много тояги. След Американо-мекси-
канската война (1846-1848 г.) амери-
канците анексират Тексас, Ново Мек-
сико, Калифорния, Невада. Принужда-
ват Испания да им отстъпи Флорида,
където вече са настанили свои войски.
През 1893 г. анексират Хавайските
острови. Иде ред на Филипините, Пуер-
то Рико, Панамския канал, на острови
из безбрежния океан. Днес повечето от
посочените територии са “независими”,
потънали в желязната прегръдка на
Чичо Сам. Известна е и “цивилизацион-
ната” роля на Щатите в Латинска Аме-
рика. Два века подземните й и надзем-
ни богатства хранеха на ниска цена
щатската икономика. Два века там не
можеше да управлява дълго време
правителство, което не служи на аме-
риканците. Да не говорим как бяха
превърнали Куба в свой заден двор, в
бардак, в който се ширеха хазартът,
проституцията и опиатите.

Евроатлантически
ценности ли?

Налудничавата идея на САЩ, световните борци за свобода и
демокрация, е да управляват света най-малко хиляда години

Никола СТАТКОВ

на ония страни, някои от тях скочиха и
викнаха: не ви щем ни меда, ни живото!
И започнаха да водят независима поли-
тика, потърсиха и помощ от други, бла-
горазположени към тях държави. Ударе-
ни, най-вече икономически, богаташите
от Европа и Щатите решиха да накажат
непослушните.

Пръв усети гнева им Ирак. Подкуп-
ните медии захванаха да оповестяват,
че тази страна трупа всякакви страшни
оръжия и е заплаха за света. Някои се
хванаха на тая лъжа, други - не. Това
нямаше никакво значение. Няколко
държави начело с Америка нападнаха
Ирак. Бяха избити стотици хиляди ирак-
чани, президентът Саддам Хюсеин бе
обесен. Предизвикани, започнаха люти
битки между сунити и шиити, всеки ден
има атентати, всеки ден загиват хора.

България, барабар Петко
с мъжете

изпрати войници да помагат на агресо-
рите. Загинаха няколко наши момчета.
Майката на едното от тях заяви от
телевизионния екран, че се гордее със
сина си, паднал за България. Тази бедна
и нещастна жена повярва на нашите
управници, на лъжите им, с които те
слугуват на началниците си на Запад.
И на собствения си джоб... Ако беше
жив Ян Хус, би се обърнал към тая
българка с думите: “О, свещена просто-
та!” Тях е промълвил той, когато едно
тъпо бабе хвърля съчки в огъня, на

ният от Америка и Турция ИДИЛ не се
задоволява с това да се бие с редов-
ната войска в Ирак и Сирия и да заво-
юва територии, ами подхвана създате-
лите си с атентати. И те взеха да се
почесват там, дето не ги сърби. И както
личи, ще стане като в приказката: лев
даваш да се хванеш, два - да се пус-
неш. Западняците без охота взеха да
бомбардират джихадистите, но мисля,
че може да стане като в една друга
приказка:

късно е, чадо,
мандалото падна

Обикалял съм арабските страни, те
наистина бяха управлявани от диктато-
ри, но какво от това: народите им
живееха добре, момичетата ходеха с
минижупи, университетите бяха пълни
със студенти, които не изяждаха Кора-
на с кориците... Обратното ставаше и
става в някои приятелски на Щатите
страни като Саудитска Арабия и Катар,
но за тях от страна на борците за
свобода и демокрация - ни дума, ни
вопъл, ни стон.

Накрая да отроним някоя и друга
дума за Щатите, най-могъщата и силна
държава в света, чиято налудничава
цел е да ръководи и управлява света
най-малко хиляда години, каквато беше
мечтата на един ефрейтор и нереализи-
ран художник - Адолф Хитлер. Няма да
говоря за това дали се сбъдна мечтата
му, сега думата ми е за Америка.

От своя ден Първи човекът живее с
качества като трудолюбие, любов,
любознателност, благодарност, състра-
дание, великодушие, готовност да по-
могне на другите и пр. Преимуществе-
но тези качества определят днес отно-
шенията между хората в модерните
страни, където стандартът е висок и
добруването на хората - голямо. Уви,
не са само качествата. От своя ден
Първи човекът живее и с пороци като
злоба, омраза, завист, лицемерие, угод-
ничество, предателство и пр. За жа-
лост във външната си политика държа-
вите забравят за качествата, обичайно
използват пороците, например като
алчността, да завоюват чужди земи и
народи. Това рядко става с открита
груба сила, както е било в миналото.

Днес е времето на “милостта” и “гри-
жата” за другите, обявени за цивилиза-
ционни ценности. Те се предлагат со
кротце и со благо. Е, ако обгрижваният
дип не ще да се наслаждава на благо-
датта, иде ред и на малко кьотек. Та-
кава е обичайната практика по света.
А Сенека казва: “Няма лекарство там,
където порокът е превърнат в обичай.”

Както се види и разбира, ценности-
те, нявгашните и днешните, евроатлан-
тически, са еднакви и различни: едни
времена, други времена. Така или ина-
че, позволявам си да кажа на хората
да не забравят една голяма поука от
“Илиада” на Омир. Тя е: не вярвайте на
данайците, дори когато ви носят даро-
ве. И се попривардвайте...
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Б
Беше 18 февруари 1993 година. С

голям концерт в Народния театър “Иван
Вазов” се отбелязваха 120 години от
обесването на Васил Левски. На гене-
ралната репетиция решихме с режи-
сьора Александър Морфов аз сама да
преценя какво да съкратя от поемата
“Левски” на Иван Вазов, което често
се прави, за да бъде по-стегната худо-
жествената програма и да се вмести в
предвиденото време. Не трябваше да
се нарушава идейно-съдържателно и
емоционално внушението на творбата.
Лиших изпълнението си от следния
текст: “Говореше често за бунт, за бор-
ба/ кат за една ближна обща весел-
ба...”, но запазих в същия смисъл редо-
вете: “...говореше тайно за ближний
преврат,/ за бунт, за свобода, за
смъртта, за гробът/ и че време веч е да
въстане робът;/ че щастлив е оня, кой-
то вдигне пръв/ народното знаме и
пролее кръв...” и т.н.

След два дни във в. “Дума”
(20.02.1993 г.) се появи редакционна
бележка със заглавие “Публиката вика:
имената!”, в която се търсеше коя “нече-
стива ръка с одобрението на нечия не-
честива съвест си е позволила да цен-
зурира великото творение“. Заболя ме.

На всичко отгоре самочувствието
ми за самото изпълнение беше висо-
ко, а и толкова спонтанно ме аплоди-
раха! Написах опровержение. Не беше
поместено във вестника, а излезе като
бележка коментар със заглавие “Джу-
ни Александрова е съкратила Вазова-
та поема Левски.” (23.02.1993 г.) Бях и
умъчнена, и раздразнена, и... бясна.

По онова време в. “Дума” беше
левият вестник, свързан с Българската
социалистическа партия. Една сутрин
по телефона най-неочаквано ме
потърси Георги Първанов, тогава за-

Министър Танева отговори,
че обезщетението от 1072 лв.
е било стойността на живот-
ните в първите огнища. Сред-
ната оценка за една крава
под селекционен контрол е
над 2000 лв., обясни Танева.
Цените се определяли от спе-
циална комисия, която оценя-
ва щетите. Това ставало на
базата на наредба, като се
ползвали и цените на САПИ.
От думите й стана ясно, че
МЗХ планира отпускане на
държавна помощ “de minimis”
на животновъдите с напълно
унищожени стада вследствие
на установена зараза с ноду-
ларен дерматит. Това реше-
ние обаче трябва да се вземе
от УС на ДФЗ.

“За да се получат обезще-
тения, животните трябва да
имат паспорти, а те нямат в
по-голямата си част. Про-
блемът идва от това, че в
БАБХ няма готови формуляри,
за да бъдат представени тези
паспорти и земеделските сто-
пани да могат да получат
обезщетения”, заяви проф.
Бъчварова. По думите на ми-
нистъра всеки стопанин има
задължението да регистрира
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В клопката на опасната болест...
животните си в системата на
БАБХ. Министър Танева оба-
че призна за казаното от
Светла Бъчварова, че това е
един

проблем, наречен
„заден двор”

Когато заради заболяване-
то бяха създадени областни-
те епизоотични комисии, по-
молих кметовете на населе-
ните места за установяване на
ферми и на животни, които не
са регистрирани в системата
на БАБХ. Стопаните на живот-
ни от т.нар. “заден двор”, кои-
то нямат регистрация, няма
как да получат обезщетения,
каза министърът.

Второто, което ме притес-
нява, каза Бъчварова, е, че
между ветеринарите и живот-
новъдите има едно взаимно
разбиране и процес, че те
опазват животните. А в също-
то време БАБХ възлага имен-
но на ветеринарите да унищо-
жават животните, обяви депу-
татът. Бъчварова попита защо
когато се осъществява дезин-
фекция на фермите, се възла-
га на външни фирми да го
правят, а когато трябва да се

умъртвяват животни, го
вършат ветеринарните докто-
ри, които са партньори на
животновъдите. “По този на-
чин се разрушава доверието,
което трябва да съществува
във ветеринарните институ-
ции. И е факт, че те с нежела-
ние го правят”, заяви депу-
татът.

Проф. Бъчварова повдигна
въпроса, че със заповед на
БАБХ се унищожават живот-
ните, които имат признаци на
заболяването, а докато върви
ваксинацията, не може да се
уточни дали животните са
болни, защото 10-20 дни са
носители на този вирус. Полу-
чава се едно объркване и ако
сте проследили, има напре-
жение, особено в южната част
на България, каза депутатът.

Проф. Бъчварова заяви
още, че трябва да се помисли
за създаването на кризисен
щаб, който да се занимава
превантивно с проблемите
при здравеопазването на жи-
вотните. “И да имаме готови
решения при възникване на
проблеми. За да се изпълня-
ват решения като за криза, а
не като за инцидент”, заяви в
заключение тя.

Защо този път да не се
доверим на достойнството?
За президент ни трябва личност, която ще отстоява всеотдайно българските интереси

Джуни
АЛЕКСАНДРОВА

местник-председател на БСП. След
като се представи, извини се за непри-
ятностите, които имам, и ме увери, че
Партията няма нищо общо с тези пре-
стрелки. Един жест, но той беше
допълнителен щрих към моите симпа-
тии към личността Първанов.

В следващите години той продължи
да се изкачва по великолепната стълба
на Смирненски. Изрече: “Аз съм пле-
бей по рождение и всички дрипльовци
са мои братя. О, колко грозна е земята
и колко нещастни хората!” Вярвах му,
макар че с времето дочувах някои
вестникарски клюки. Не! Това не може
да бъде! Все още звучеше неговата
закана: “О, вие там горе, вие...” И
продължавах да вярвам. Изнизаха се
десет години. Доволна бях, че имахме
относително успешен държавник.
Такъв изглеждаше в моите очи.

“Аз ще седя на последния ред.”

Възлова реплика на Президента!
Да, ама не, както казваше често

един журналист.
И ето, че Търпението започна да

му изневерява. Амбициите му надделя-
ха над разума. Вместо да остане сред
“братята си по рождение” и отново да
го посочат като пръв сред тях, той реши
да ги предаде. Не си даваше сметка за
поредното разочарование, което те
трябваше да преживеят, за накърне-
ното им достойнство, за злорадството
у някои... Ей така, с лека ръка загърби
ОТГОВОРНОСТ, ВЯРНОСТ, БЛАГО-
ДАРНОСТ, дори собствения си автори-
тет. Във въздуха жужукат нови сметки,
планове, влизане, излизане в парла-
мент, в Министерския съвет и т.н. Не
зная колко ще са хората, чието дове-
рие занапред може да спечели.

Защо пиша тези редове?!
Предстоят ни президентски избори.

Познаваме всички настоящия прези-
дент. Да му прости Господ всички не-
домислени постъпки, съзнати и не-
осъзнати забежки в ущърб на Бълга-
рия, на хората; лакейство, което ни
унижава. Е, това е и въпрос на възмож-
ности.

Защо този път не се доверим на
надпартийна личност, еманципирала
се от партии, образована, с опит, жи-
вяла достойно, недопуснала зависимо-
сти, показала стремеж към обектив-
ност?

Личност, която ще отстоява българ-
ските интереси.

Личност, чието сърце и разум все-
отдайно да служат на Родината ни, на
всички нас. Да продължим историята
на Вазовата “Една българка”.

Приятели, мислете!
За мен тази личност е МАРГАРИТА

ПОПОВА.

Статистиката е красноречива - от 167 проекта за техниче-
ска помощ 59 са спрени, или 35,33%. 45 общини са предста-
вили проекти и за инвестиции, и за техническа помощ. От тях
13, или 28,9%, имат прекратен поне един проект. На 4 общи-
ни, или 8,9%, са прекратени и двата вида проекти - това са
Кърджали, Кюстендил, Сопот и Димитровград. София е специ-
фичен случай с 2 реализирани и 3 прекратени инвестиционни
проекта и с един реализиран и един прекратен - за техниче-
ска помощ. 81 от всички 167 проекта за техническа помощ,
или 48,50%, са на общини, които не са кандидатствали с
инвестиционни проекти. От тях 59, или 35,12%, са приключи-
ли, а 22, или 13,09%, прекратени. Окончателен и задълбочен
анализ би показал пълната картина на загубените средства и
липсите за природата и хората в тези общини.  Ситуацията с
проектите за депата е аналогична. В края на 2015 г. от 20
инвестиционни проекта приключили са едва 2, спрян е един,
останалите 17 са в процес на изграждане.

Като единствен и безспорен успех на ОП “Околна среда” за
2007-2013 г. авторите на доклада отчитат спасяването на фи-
нансирането. Според тях не е възможно да се направи оценка
на екологичните ефекти от вложените средства. Социалните
ефекти ще могат да се анализират, след като общините проме-
нят такса “битови отпадъци” и  “канализация”. “Изпълнението на
проектите от тежката инфраструктура се провали. Първоначал-
но заложеното в плановете беше неизпълнимо, поради което
през 2012 г. те бяха променени в посока занижаване. Изпълне-
нието на “големите проекти” също се провали. Корупцията при
финансиране на проекти по ОП “Околна среда” остава непо-
клатима през целия период”, е заключението на експертите от
Коалицията за устойчиво ползване на фондовете на ЕС.

Колкото и властта да се хвали с високата усвояемост на
европарите, очевидно е, че това не е достатъчно, защото
крайната цел не са процентите, а по-добрият живот на хората.
През първия програмен период той не се състоя.

Провал за първия период...
От стр. 14

Снимка БГНЕС
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АТЕЛИЕТА ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ
ПОДГОТВЯТ ПАК В „СЕЗОНИ” кратки

Íàøè è ÷óæäåñòðàííè
àâòîðè ñ ïðåìèåðè â ÍÄÊ

Калифорнийският професор Атанас
Раденски, Георги Томов, Йенс Кристиан
Грьондал, Януш Рудницки и Марлене
Стрерувиц ще се срещнат с читатели
на Пролетния базар на книгата

Атанас Раденски
е един от най-успели-
те български учени в
САЩ. Той е професор
в университета Чап-
ман в Ориндж, край
Лос Анджелис. Раден-
ски е първият българ-
ски информатик, удо-
стоен с научната сте-
пен доктор на мате-
матическите науки, и
първият, избран за
професор по инфор-
матика в Софийския
университет. Присти-
га в България, за да
представи романа си
“На парти при прези-
дента”, издание на
“Изида”. Без да е ав-
тобиографичен, в не-
го се отразява голя-
ма част от видяното
от професора при
сблъсъка на един
български универси-
тетски преподавател
с порядките в Амери-
ка. Авторът ще да-
ва автографи днес,
25 май, от 16 до
18 ч., на Пролетния
базар на книгата, на
щанд 211, втори етаж,
западно крило на
НДК. “На парти при
президента” ще има
премиера на  26 май
в СУ. Прочутата кали-
форнийска импресио-
нистка Карън Уин-
търс е дала съгласие
нейната картина “Гра-
динско парти” да бъде
използвана за кори-
цата на романа.

Хитовият сборник
с разкази на Георги
Томов “Всичките дни”
на издателство “Сие-
ла” ще бъде предста-
вен официално на
Пролетния базар на
книгата. Премиера-
та е насрочена за
27 май от 18 ч. на
сцена ляв полуетаж в
НДК. Сборникът съ-
държа 13 майсторски
написани разказа,
всеки от които е под
редакцията на близки
приятели на автора -
известни писатели,
журналисти, превода-
чи и издатели. Ав-
торът на “Кривата на

Атанас Раденски

Марлене Стрерувиц

Йенс Кристиан Грьондал

Георги Томов

Януш Рудницки

щастието” Иво Иванов
е категоричен: “Има
шепа хора на този
свят, на които е
връчена особена от-
говорност, облечена
в дрехите на рядка
дарба. Отговорността
да разкажат света, в
който съществуваме,
така, че да ни помог-
нат да открием соб-
ственото си място в
него. Георги Томов е
един от тези хора.
Невъзможно е да ус-
тоите на героите му и
зашеметяващо раз-
нородните фабули,
които обитават...”

Българското изда-

ние на романа “Тиши-
на през октомври”,
получил изключител-
но висока оценка как-
то от страна на чита-
телите, така и от кри-
тиката, ще бъде пред-
ставено на 28 май от
15 ч. в литературния
клуб “Перото”. Ав-
торът е един от най-
значимите съвремен-
ни датски писатели -
Йенс Кристиан Грьон-

дал, който пристига в
България за премие-
рата. “Тишина през
октомври”, който “Ко-
либри” издава в пре-
вод на Ева Кънева, е
съвършено изплетен
разказ за любовта,
изолацията и надеж-
дата, за преоценката
на миналото и опити-
те за самоидентифи-
кация, за сложните
отношения в рамките
на двойката и различ-
ните схващания за
предаността. Този из-
дателски проект е фи-
нансиран с подкрепа-
та на програма “Твор-
ческа Европа” на Ев-

ПОЧИНА ИЗВЕСТНИЯТ
СРЪБСКИ АКТЬОР
БАТА ЖИВОЙНОВИЧ

На 83-годишна възраст почина
известният сръбски актьор Вели-
мир Бата Живойнович. Той си оти-
де от този свят в белградската
болница “Свети Сава”, където се
намираше на лечение от няколко
седмици. Велимир Бата Живойно-
вич е роден на 5 юни в Корачица,
Сърбия. Има над 300 роли в кино-
то, театъра и телевизията. Заради
опасност от гангрена на 10 май
кракът на Бата Живойнович бе
отрязан над коляното. Тежкото
решение за ампутация бе взето
единодушно от лекарски конси-
лиум и потвърдено от семейство-
то му, след като стана ясно, че
това е единственият начин за за-
пазване живота на Бата. След
операцията актьорът се намира-
ше в реанимация, където бе по-
ставен на командно дишане. Жи-
войнович страдаше от диабет,
имаше и проблеми със сърцето.

Вечер, посветена
на цигуларя
Васко Абаджиев

Агенция “София прес” и
Съюзът на българските журнали-
сти канят на разговор “Защо за-
бравихме Васко Абаджиев?” на
26 май, четвъртък, от 18 ч. в
галерията на агенцията на ул.
“Славянска” 29 в столицата (до
мавзолея на Александър Батен-
берг). Събитието е по повод
90 години от рождението на ге-
ниалния цигулар и 60 години от
последния му концерт в родина-
та. Ще прозвучат негови записи.
Водещ ще бъде Александър Абад-
жиев, съавтор на книгата “Забра-
веният велик Васко Абаджиев”.

Откриват изложба
в галерия „Българи”

Столичната галерия “Бълга-
ри” (бул. “Княз Ал. Дондуков” 73)
представя Аглика Гайтаникова и
Стефан Чурчулиев с изложбата
“Пътеписи” - акварелни импресии,
пречупени през личната естети-
ка на двамата автори, впечат-
ления, събрани от пътуванията
им през изминалата година в
Индия. Откриването е на 26 май
с вернисаж от 18 до 20 ч.

ропейската комисия.
Среща с полския

писател Януш Рудниц-
ки и  представяне на
българското издание
на сборника с негови
разкази “Смъртта на
чешкото куче” ще се
състои днес, 25 май,
от 18 ч. в рамките на
Пролетния базар на
книгата. Организатори
са Полският институт в
София и издателство

“СОНМ”. Книгата е
част от проекта “Раз-
казът - един прене-
брегнат жанр”, под-
крепен от програмата
“Творческа Европа” на
ЕК. Водещ на среща-
та е Калоян Прамата-
ров, редактор в изда-
телството. С писателя
ще разговаря проф.
дфн Правда Спасова,
преподавателка по
философия и естетика
в НХА, преводачка
на книгата. Рудницки
описва реалността на
емигранта и човека от
малкия град, озовал
се в мегаполис, както
и на несретния писа-

тел, стъпка по стъпка,
отхвърляйки всякакви
социални конвенции.
Неговите герои из-
глеждат прости, но
чувствителни. Те гово-
рят за обикновените
неща по необичаен
начин.

По покана на из-
дателство “Гея-Либ-
рис” от 26 до 28 май в
София ще пристигне
известната австрийска

писателка Марлене
Стрерувиц. Ще бъде
представена книгата й
“Точки на пресичане”
(превод от немски Ли-
лия Рачева-Стратие-
ва) от поредицата “Ду-
нав - обединени в ли-
тературата”, финанси-
рана с подкрепата на
програма “Творческа
Европа” на Европей-
ската комисия. На
26 май от 18 ч. е сре-
щата в ляв полуетаж
на НДК, а на 27 май
от 14 ч. - в зала 1, Рек-
торат, заедно с Ав-
стрийската библиоте-
ка на СУ “Св. Климент
Охридски”.
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Превод от италианския печат
Соня АЛЕКСАНДРОВА

ЛИНА ВЕРТМЮЛЕР:

Белите очила напомнят
летен празник
За мен награди са всички филми, които успявам
да направя, споделя именитата режисьорка

Първият фестивал на
италианското кино в
София ще бъде открит,
както ДУМА писа, на
31 май с документалния
филм на Валерио Руиц за
знаменитата режисьорка
Лина Вертмюлер “Зад
белите очила”. По този
повод представяме със
съкращения интервю с
прочутата дама, публику-
вано в италиански медии.

С хилядите бели очила

Вертмюлер и режисьорът Руиц в работен момент

Винаги съм изпитвала симпатия към очилата, започва
разговора Лина Вертмюлер. Преди притежавах от всички
цветове. Един ден, както в най-добрите любовни истории,
стана моята фатална среща - тази с белите очила. Те са
слънчеви, точно като за плаж, и напомнят летен празник.
И така си поръчах пет хиляди.

 Г-жо Вертмюлер,
хареса ли ви докумен-
талният филм, посветен
на вас, “Зад белите очи-
ла” на Валерио Руиц?

- Да, разбира се.
 Какво ви подтиква

да работите толкова
често с Валерио?

- Израснала съм в све-
та на киното преди много
години и изминах същия
път като Валерио (започ-
нах да сътруднича с Фе-

лини, от когото и досега
пазя най-хубави спомени).
Предаването на щафета-
та е фундаментално в на-
шите среди. Младите имат
нужда от надежда, че рас-
тат под зоркото око на по-
опитни режисьори. Спра-
ведливо е, че когато ста-
нат утвърдени автори,
трябва да се отнасят по
същия начин с младите,
които тепърва започват.
Проблемът на съвремен-
ното италианско кино е,
че, за съжаление, големи-
те имена са все по-малко.

В сравнение с времето,
когато аз започвах, мла-
дите са лишени от авто-
ри, от които могат да се
учат.

 Какво изпитвате,
като гледате на екрана
цялата си кариера?

- Проследяването на
творческия ми път в един
филм не ме трогна толко-
ва много. Това нерядко се
среща в нашия занаят и
не съм чувствителна на-
тура към този тип неща -
нормални и чести. Много
ми стана приятно обаче
да чуя онова, което ста-
рите ми колеги споделят
пред камерата на Вале-
рио (във филма има изказ-
вания на София Лорен,
Джанкарло Джанини,
Мартин Скорсезе, Харви
Кайтъл и др.). Всички те
са много любезни и обич-
ливи, а това не може да
не развълнува.

 Вие сте първата
жена, получила номина-
ция за “Оскар” за най-до-
бра режисура за “Седем-
те хубавици” (1975). Раз-
кажете нещо за емоции-
те си по този повод.

- Емоциите, както може-
те да си представите, бяха
много силни и положител-
ни, беше наистина неверо-
ятно удовлетворение. Ис-
кам обаче да поразсъжда-
вам върху факта, че бяха
необходими 35 години, до-
като през 2010 г. една
жена получи този “Оскар”
- Катрин Бигълоу за “Вой-
ната е опиат”. Едни каз-
ват, че академията е по-
скоро затворена и небла-
горазположена към “жен-
ското” кино, други смятат,
че не е имало големи ре-
жисьорки, заслужаващи
наградата. Аз мисля, че
истината е по средата.
Причините, поради които
са все още въздържани не
само да дават, но дори и
да номинират авторки за
статуетката за най-добра
режисура, са, от една
страна, в голямата стой-
ност на някои режисьори,
повечето мъже, а от дру-
га - и в известния консер-

ватизъм на журито. То не
иска да признае една
жена да държи първенст-
во в режисурата.

 Във вашите най-из-
вестни филми често
сблъсквате тиковете и
клишетата на две соци-
ални класи, които са на
изчезване - буржоазия-
та и пролетариата.

- Класови конфликти
винаги е имало и ще има.
Все още съществува как-
то буржоазията, така и
пролетариатът. Променя
се само начинът, по кой-
то ги определят.

 Привидно не сте
войнствена, но винаги
сте размахвали шпагата
и наляво, и надясно. Ня-
кои хора, разпознали се
във вашите най-гроте-
скни герои, са ви пожиз-
нени неприятели.

- И да ги е имало, не
съм разбрала.

 Към кои от ваши-
те герои сте най-
привързана?

- Нямам предпочита-
ния към персонажи или
филми. Всички те са мои
деца.

 Вие сте голяма ан-
тиконформистка. Днес
виждате повече конфор-
мизъм или антиконфор-
мизъм?

- Труден въпрос. Ако
говорим в артистичен
план, изкуството поради
своята натура е антикон-
формистко.

 Харесва ли ви
съвременната италиан-
ска телевизия?

- Гледам я. Много неща
са приемливи.

 Работили сте с
Фелини и сте били една
от неговите големи при-
ятелки.

- Федерико беше едно
чудо - човешко и артис-
тично.

 Паоло Сорентино
ли е новият Фелини?

- Не ми изглежда. Това
е съвсем друг свят.

 Италианското кино
все още ли е в състоя-

ние да разказва настоя-
щето?

- Мисля, че да. Киното
винаги разказва за стра-
ната си. Или поне се
опитва.

 Режисирали сте
най-важните ни актьори
- като София Лорен...

- Една чудесна жена и
актриса. Да благодарим
на Господ, че я имахме и
все още я имаме.

 ...Нино Манфреди,
Моника Вити, Уго Тоня-
ци, Стефания Сандрели,
Марчело Мастрояни...

- Израснах в дома на
Марчело, бяхме много
свързани и неговата
съпруга Флора беше най-
скъпата ми приятелка. За
всеки от тези гиганти
може да се напишат ро-
мани. За мен те са част от
семейството ми.

 Какви са отноше-
нията ви с интернет и
новите технологии? Ми-
налата година заснехте
първия филм на 4k за
РАИ.

- Използвам ги, но по-
вече наблюдавам. Някои
неща ми се струват инте-
ресни, други много по-
малко.

 Положението на
жената днес по-добро ли

е в сравнение с онова
преди 30-40 години?

- Разбира се, че е по-
добрено. Всичко е проме-
нено.

 Какво ще кажете
за новото поколение в
политиката? Харесва ли
ви Матео Ренци (итали-
анският министър-пред-
седател - б.пр.)?

- Струва ми се интели-
гентен. Способно момче.

 Госпожо Вертмю-
лер, не мислите ли, че за-
служавате “Оскар” за ця-
лостно творчество?

- Малко вярвам на от-
личията. За мен награди
са всички филми, които
успявам да направя.

 Над какво работи-
те сега?

- Да, аз винаги работя.
Пиша. Понякога нахвърля-
ното върху листа става
филм, друг път - не. Но
пиша непрестанно. Ключът
към всичко е разказът.



СРЯДА 25 МАЙ 2016

Очаквайте

ÆÈÂÎÒ 11111 99999

www.duma.bg

- Знаеш ли, моето куче е стана-
ло страшно мързеливо?!

- Как така?
- Ами преди, като искаше да се

разхожда, ми носеше нашийника
си, а сега идва с ключовете от
колата!

ВЛАДИМИР ПОПОВ, поет
ГЕНОВЕВА ДИМИТРОВА,
кинокритик, журналист
Проф. ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА,
литературовед
ИГОР МАРКОВСКИ, журналист
КАЛИН СЪРМЕНОВ, актьор
МЕТОДИ САВОВ, алпинист,
покорител на Еверест
НАЙДЕН НАЙДЕНОВ,
треньор по волейбол
ПЕТЪР СТОЯНОВ, президент
на Република България (1997-2002)
СВЕТЛАНА ТАКЕВА,
член на НС на БСП
ТОДОР ВЕЛЕВ, историк и поет

25
Преполовение. Трето намиране честната

глава на св. Йоан Кръстител
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БЪЛГАРИЯ СПЕЧЕЛИ ПЕСЕННИЯ
КОНКУРС НА „ОТКРИТИЕ 2016”

Тикетпортал. В стила на Ми-
лена концертът ще мине под
мотото “Да изкъртим мрака
заедно”.

Васко Кръпката, Митко
Кърнев, Буги Барабата,
Шеки, “Бандата на Пецата”,
“Обратен ефект”, “Уикеда”,
“Конкурент”, “Епизод” и
“Fyeld” са сред първите гру-
пи, които организаторите от
“Mr. Rock Music” обявиха като
част от специалните гости,
сред които е и носителят на
награди от международни и
национални конкурси, светов-
но признатият цигулар Тодор
Николаев. И други легенди
ще се включат в концерта.
DJane Monique пък подготвя
специални визуални ефекти
и лазерно шоу.

Милена Славова е една
от емблематичните фигури на
българската рок сцена. Дис-
кографията на Кралицата на
рока, както често я наричат,
включва 7 албума: “Миле-
на+Ревю” (1989), “Ха-ха”
(1991), “Скандалът” (The

Милена Славова
ще изкърти мрака
Кралицата на родния рок организира голям концерт
по повод своята 30-годишнина на сцената

Scandal, 1993), “Дъ best +”
(1999), “Sold” (1994), “10” (с
“Ревю”, 2002) и “13” (2015).
Певицата е съоснователка на
музикалната легенда “Ревю”,
която още през 1988 г. се
превръща в една от знакови-
те групи в историята на съвре-
менната българска музика.
В същата година на сцената
се появява и “Нова генера-
ция”, а в страната ни е поста-
вено началото на пост пънк и
ню уейв движението. От 1993
до 1999 г. Милена живее в
Англия, където продължава
да твори и изнася концерти.
След завръщането й в Бълга-
рия “Ревю” се събира в ори-
гиналния си състав, но през
2002 г. Милена напуска гру-
пата окончателно, като на
пазара излиза албумът “10”,
част от който са емблема-
тични и до днес песни. През
2015 г. се появява и тавата
“13”, в която са включени
хитовете “Моите ангели”,
“Куклата Мици”, “Чворолино”
и още 10 парчета.

В рамките на програмата “Мигри-
ращото тяло” на ДНК - пространство
за съвременен танц и пърформанс,
утре, 26 май, ще гостува един от най-
големите майстори на буто - Кацура
Кан. Проектът се реализира съвмест-
но със София хартиен арт фест.

Кацура Кан е световно признат
като соло изпълнител. През послед-
ните 30 години работи с т.нар.
“танцьори от малцинствата” на-
всякъде по света - в отдалечени
места на Африка, Европа и Юго-
източна Азия. Проблемът с малцин-
ствените взаимоотношения в Бал-
канския регион става фокус на
работата му през 2001 г. Понастоя-
щем Кацура Кан изследва Beckett
Butoh Notation във Франция и Сан
Франциско. Основател е на
Contemporary Dance Conference в
Китай (2012) и Мексико (2014).

Буто е японски танцов театър,
роден в контекста на времето след
Втората световна война. Името на
тази японска модерна танцова
форма произлиза от фразата ankoкu
butoh - танц на абсолютната тъмни-
на. Мрачният тон и настроение се
дължат на спомените за Хирошима.
Формата се развива от Казуо Оно,
Оно Йошито и Татсуми Хиджиката.
Характеризира се с висока степен
на контрол на тялото.

онсултантска къща “От
игла до конец” спечели
първо място на “PR приз
2016” в категорията “CSR

Дана РУСЕВА

Мирела Димитрова е носителката на Гран
при от 25-ото издание на европейския младежки
поп-рок конкурс “Сарандев”, който се проведе в
Добрич. Русенката, която се представи във втора
възрастова група (16-19 г.), впечатли журито с
изпълненията на песните “Както съм била” от
репертоара на Нели Рангелова и на португалска-
та звезда Дулсе Понтеш. Мирела, заедно със
сестра си Пресияна, са и финалисти на тазго-
дишното издание на “България търси талант”.

И в трите възрастови групи - 11-15 г., 16-19 г.
и 20-30 г., бяха дадени първа и повече от две втори
и две трети награди, както и поощрителни.

“Най-важното е, че община Добрич успя да
възстанови този наистина изключително пре-
стижен конкурс. Особено за по-големите възра-
сти, защото детски конкурси има навсякъде.
Това е голям успех. Повярвайте ми, трябва да
сте много щастливи в Добрич, че “Сарандев” го
има, че беше възстановен”, каза председате-
лят на журито Хайгашод Агасян, като добави,
че конкуренцията между изпълнителите е била
голяма и участниците са подбрали добър репер-
тоар.

“Не мога да не адмирирам и изключителните
звукови качества на обновената зала в Мла-
дежкия дом, озвучаването е на космически
висоти, просто е удоволствие. Прекрасни усло-
вия за пълноценна изява на всички кандидати”,
подчерта Агасян.

Мирела
Димитрова

получава
престижната

награда

Русенка получи
Гран при „Сарандев”

ИЗВЕСТНИЯТ
БУТО ТАНЦЬОР
КАЦУРА КАН
ГОСТУВА В ДНК

Световно признатият изпълнител
е поканен за програмата

“Мигриращото тяло”

„От игла до конец”
с престижен приз

Екипът на Консултантска къща “От игла до конец”
(от ляво на дясно): Силвия Тодорова,

проф. д.н. Любомир Стойков и Лилия Желева

ККККК
проект - бизнес сектор”. Престиж-
ното отличие е за проекта “Кампа-
ния за профилактика на детското
зрение”, реализиран за българска-
та марка очила Kwiat. Инициатива-
та получи голямата награда в най-
оспорвания сегмент на призовете
в конкуренция с 10 проекта (от
общо 69, разпределени в 12 кате-
гории), представени от водещи аген-
ции и пиар отдели на големи
български и международни компа-
нии. Второто място в категорията
заслужи проектът “Приеми бъде-
щето”, реализиран от Мтел и All
Channels Communication, а на тре-
то се класира “От любов към
живота - Avon срещу рака на гърда-
та” на All Channels Communication

за Avon България.
В словото си при получаването

на наградата проф. д.н. Любомир
Стойков, управител на Консултант-
ска къща “От игла до конец”, под-
черта, че за него призът е с още
по-голяма стойност, тъй като е в
категорията “Корпоративна соци-
ална отговорност”, която е сърце-
то на пиара, най-съществената
част от публичната комуникация и
индикатор за хуманността и етич-
ността на връзките с обществе-
ността. Проф. Стойков изрази бла-
годарност към своя екип, към
Kwiat и към журито на БДВО и
обяви, че посвещава наградата на
всички свои студенти по пиар и
комуникации.

“PR приз 2016” се организира
от Българското дружество за
връзки с обществеността (БДВО)
с председател Радина Ралчева.

Снимка DOBRICHUTRE.BG

Снимка BULFOTO

банди и изпълнители у нас.
Шоуто “30 години Rock`n`Roll”
ще е едно от най-значимите
музикални събития на годи-
ната, билетите за което
(включително и 60 ВИП паса)
са в продажба в мрежата на

РРок кралицата на българ-
ската музика организира го-
лям концерт по повод своята
30-годишнина на сцена. Ми-
лена Славова събира на
26 май от 20 ч. в зала “Уни-
версиада” най-големите рок
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ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЛАВЯНСКОТО
ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

Той беше голям българин, посветил живо-
та си на своята Родина, на своите студенти,
на богатата научна обществена дейност и
на славянското единство.

Човек, който винаги с чест и достойн-
ство е следвал своя висок идеал - служил на
добри каузи, на такива добродетели като
истината, любовта и мъдростта.

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

Историкът не
оценява с „Да” и „Не”
85 години от рождението на акад. Илчо Димитров

Доц. д-р
Елка ДРОСНЕВА

... Като да не е
истина. Нашият
Илчо на 85  годи-
ни? На 3 юни... Че
той си отиде на 71
на 11 март 2002
година!

Не! Не си оти-
де! С нас е! Гово-
рим, а той ни е ко-
ректив само и един-
ствено от Небето, в
което искаме да
повярваме. Корек-
тив ни е, уви, не
толкоз чуваем. И
много ни липсва -

Илчо - Човекът, Гражданинът и Ученият,
който съумяваше да ни предаде ненатрап-
чиво своите

уроци по История
и Достойнство

В младините си беше мъж, когото не
можеш да не забележиш, стига да имаш
“умение светът да ти прави впечатление”.
След четвърт век пак не можеше да не го
забележиш, все поради същото: ходеше
вече бавно и достолепно, но продължа-
ваше да е земен, обаятелен, приветлив,
със същите добри, тъжни или позасмени
и отзивчиви очи, с умението си да внася
спокойствие, топлота. Когато си отиде, оси-
ротяхме...

Денонощия няма да ми стигнат да
разказвам за този изумителен човек. Ще

построяването и победата на социализ-
ма. И бяха написали отлични работи, но
ги нямаше следващите 30 години. При
един неразвит въпрос поставяме оценка
“Добър” (4). Наложи се да поощрим тези
деца - бедата не беше в тях, а във форму-
лировката на темата. И решихме да ги
оценяваме с “Много добър” (5). Защото
имаше и кандидати, които пълно и отлич-
но са развили темата до въпросната 1988
г. Трябваше да ги уважим и тях. Но с ви-
соки оценки скандал не бива, та взорът
беше отправен към пороя двойки. Ужас
ни обземаше при мисълта, че в най-теж-
кия случай “висшестоящите” ще поискат
да повторим изпита - ние, проверяващи-
те, сме навикнали на какво ли не, ама
децата, ами родителите и учителите им?!
Изпита спаси министър Илчо Димитров.
Нямам представа какви битки е водил, но

Не беше от хората, които искат да помнят
и натякват добрините си - все едно дали
ги е правил по линия на науката или на
човешките взаимоотношения. По време
на измисления процес срещу Тодор Жив-
ков камерите обичаха да показват

„министъра от времето
на Тодор Живков”

как седи и непрекъснато нещо си запис-
ва. Попитах го след години как са го до-
пуснали в залата. Рече ми, че отишъл,
представил се като историк по нова и
съвременна българска история, какъвто
всъщност беше, казал, че иска пропуск, и
му го дали. Господи, колко лесно било!
Лесно ли?! Ама трябва да си Илчо, който
е историк, от тия, дето разбират колко
важен извор е споменът и колко е важно
точно историк да записва съвременност-
та. Историкът има друго мислене.

Акад. Илчо Димитров

опитам с няколко епизода, пропускайки
дори българистиката, на която толкова
много отдаде. И подкрепата му, която по-
лучих за радиоолимпиадата по история
на България по програма “Христо Ботев”
на БНР.

 Драматичното през 1974 г. партий-
но (или факултетно?) събрание. Състу-
дент от горния курс беше ударил два
шамара на изпитващия по марксистко-
ленинска философия, за да защити мо-
миче от курса си от попълзновения на

изпитващия. “Отговорните
фактори” се размахаха на-
всякъде. Твърдяха, че сме
с антипрояви по линия на
марксистко-ленинската фи-
лософия, антипартийни, ан-
тисоциалистически и ан-
тидържавни. На събрание-
то, водено от Николай Ген-
чев, той реши да смекчи си-
туацията и изрече нещо за
младите хора, които все още
не знаели “какво и как”. Дру-
ги ни бяха насмели като за
световно. Илчо се взриви и
насмете приятеля си Нико-
лай. Бурята стихна благопо-
лучно за нас, студенцията
борбена. Повече не видях
избухващ Илчо.

 Министърът спасява
кандидатстудентския изпит
(1988). Всеки от тези изпи-
ти беше същинска драма
за без малко цялото
българско общество. Изтег-
лената по всички правила
тема гласеше в тази неслу-
чайна година “Изграждане
на социалистическото об-
щество в България”. Из-
питът беше пред провал -
порой от слаби оценки.
“Горе” интерпретацията
беше като в случая с пона-
пляскания философ мерак-
лия: новите млади отрича-
ли били социализма! Про-
веряването приключихме
навреме, с омекотяване на
критериите: много от деца-
та знаеха, че през 1958 г.
VII партиен конгрес отчита

съм сигурна, че ги е водил. Тръпнехме в
очакване да позвъни и да ни каже какво
правим нататък според височайшето ре-
шение на жужащия от идеологически съо-
бражения кошер. Министърът звънна в
уговореното време и зададе един-единст-
вен въпрос: Има ли достатъчно изкарали
да попълним обявения от държавата при-
ем? Имаше, имаше, та оставаха и под
чертата. Веднага съобщи за комисията,
че повторение на изпита няма да има.
Останалото пое върху себе си - имаше
най-сигурния аргумент от първоизточни-
ка. Историк, нали? Колкото повече време
минава от 1988 г. насам, толкова повече
се убеждавам, че министър Илчо Димит-
ров с намесата си спаси не само изпита.
Спаси душите и сърцата, съдбините дори,
на почти половин България. Той беше

Човек с гражданска позиция

България и нейните хора му бяха по-
важни от временния му министерски пост.

 Тази странна 1989 г., или Русе. Со-
фия гъмжеше от слухове какво има да
става на пленума на ЦК на БКП. Но ние
бяхме в Русе, на конференция за кръгли
годишнини на Захарий Стоянов и Никола
Обретенов. Илчо беше научен ръководи-
тел. Умееше да ръководи строго научно,
но и много земно, и пожела присъстващи-
те потомци през няколко научни доклада
да се качват на трибуната, за да ги видим.
Качи се по някое време млад мъж с му-
стачки и замълча. Илчо тръгна да го
насърчава: “Представете се, представете
се! Не се притеснявайте!”. Мъжът се поус-
михна и рече: “Казвам се Захари Стоя-
нов.” Огромната зала избухна в искрен
смях и бурни аплодисменти - бяхме раз-
брали началното му притеснение. Бил
лекар, на 36 г. Илчо обичаше да съпре-
живее цялата научна изява, не да си
тръгне след основните доклади и след
своя собствен, обичаше да си побъбри на
вечерята с колегите. Но този път, след
закриването, в кулоарите ни поднесе из-
виненията си: служебната кола трябваше
спешно да го върне в София, понеже на
другия ден почваше пленумът.

След приетата оставка на Тодор Жив-
ков единствен призова да не хулим и
отричаме. Някой да го чу?! След години
епизодът беше изчезнал от паметта му.

 Един магис-
трант. Момчето
беше завършило
в друго висше учи-
лище, беше из-
държало успешно
кандидатмагист-
рантски приемен
изпит при нас в
програмата по
нова и съвремен-
на българска ис-
тория. Каза ми, че
интересите му са
към следдеветос-
петемврийските
времена. Поста-
вих му задача да
изчете спомените
на Илчо Димит-

ров. Лицето му се изкриви в болезнена
гримаса: “Тоя няма да го чета!” “Напротив!
Ще го изчетете! Вие сте чували чрез
пропагандата в ученическото си време
само за министъра от правителството на
Жан Виденов. Ако искате да се изградите
като добър специалист, ще изчетете кни-
гата и още как!” Момчето разбра, че с мен
на глава няма да излезе. Само след сед-
мица, като свършиха часовете, намери на-
чин да остане насаме с мен. И ми каза:
“Много ви благодаря, че ме заставихте да
изчета тези спомени! Ама това бил съвсем
друг човек!” После момчето защити док-
тората си в нашата катедра. Познайте до
три пъти дали днес има работа по специ-
алността си. Утехата ми е, че поне веднъж
годишно се чуваме. И си се радваме вза-
имно.

 Някога в 23 аудитория. В четвърти
курс, учебната 1975-1976 г., всички се
учехме и за учители. Част от изискванията
бяха да учим учениците как да оценяват
събитията, което ни вкарваше в ужас.
Нашите преподаватели се стараеха да
ни образоват, но хаосът в главите ни беше
целокупен. И приплакахме на преподава-
теля по методика на обучението по исто-
рия доц. Йордан Шопов (отиде си като
проф. д.и.н.) - не можем да учим някого на
нещо, на което не сме специално учени.
Беше отзивчив човек и обеща да ни до-
веде някого. След седмица го доведе -
самия Илчо Димитров! Не помня цялата
лекция, но помня отчетливо един епизод,
сякаш ми се е случил вчера. Гостът стигна
до конкретни примери, беше избрал
ВОСР. И заразказва... Ама че скука! От
него бяхме чели бисерно “скандални” из-
следвания. И заключи, че това е блестя-
що събитие. Беше по-скучно и по-против-
но от уводна статия във в. “Работническо
дело” от началото на 50-те години. Какво
му ставаше?! После се развихри. И така
представи противоположния образ на
онази революция, която никой по време
на и след Горбачовото преустройство,
даже след 10 ноември 1989 г. не беше
кадърен да стори.

И заключи, че “Историкът не може да
оценява само с “Да” и “Не”. Историкът
разчита на изворите си и търси Истината”.
Което в превод на по-разбираем език
означава да огледа нещата от всички
страни. И да балансира изводите си.

защото за нас е жив, а и защото не мис-
лехме, че някой ден ще се пресели в
Небесата. И все очакваме да се завърне
във Факултета.

В студентското ми време през първата
половина на 70-те години на отминалото
столетие четеше само спецкурс за коле-
гите от специализация архивистика. Ние,
останалите, страшно им завиждахме. Но
имахме предимството да четем невероят-
ните му изследвания върху Деветосептем-
врийския преход. Така и узнавахме тезите
му, скандализирали обществеността и
науката. Тогава се чудех, понякога се по-
чудвам и сега, какво толкоз беше скан-
дално в твърдението му, че правителство-
то на Константин Муравиев не е фашист-
ко, а само буржоазно, нали и Народният
съд го беше провъзгласил за нефашист-
ко?! Да не си говорим за перипетиите на
буржоазната опозиция в интерпретация-
та на Илчо. Той търсеше и искаше да
види живите й хора, срещаше се и разго-
варяше с тях, записваше спомените им.
Така осъществяваше дълга си на историк
и желанието си историкът и човекът в него
да проумеят какво са преживявали хора-
та и какво им се е случвало - на тях и на
Родината, в ония времена.

Така навлизаше в студентското ми
време доц. д-р Илчо Димитров, отпосле
професор и академик, ръководител на Ка-
тедрата по история на България, министър.
Какъвто и пост да заемаше в партията и
правителството, той си оставаше Нашият
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умерен вятър от запад-северозапад ще
продължи да нахлува хладен въздух.
Очаква се значителна облачност. На мно-
го места в страната ще има превалява-

ния, на места придружени от гръмотевици. В
Северна България валежите ще са по-интензив-
ни. Атмосферното налягане ще остане по-ниско
от средното за месеца. Облачно време ще преоб-
ладава и над Черноморието. На много места ще
има превалявания. Ще духа умерен до силен
вятър от югозапад. Максималните температури
на въздуха ще са между 18 и 20 градуса, на водата
- 17-18. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.
Облачно, с превалявания ще бъде времето и в
планините. Ще духа силен северозападен вятър.
Максималната температура на 1200 м ще е 13
градуса, на 2000 м - около 5.

Променливо ще остане времето в четвъртък иПроменливо ще остане времето в четвъртък иПроменливо ще остане времето в четвъртък иПроменливо ще остане времето в четвъртък иПроменливо ще остане времето в четвъртък и
петък. Очакват се краткотрайни превалявания.петък. Очакват се краткотрайни превалявания.петък. Очакват се краткотрайни превалявания.петък. Очакват се краткотрайни превалявания.петък. Очакват се краткотрайни превалявания.
Температурите леко ще се повишават.Температурите леко ще се повишават.Температурите леко ще се повишават.Температурите леко ще се повишават.Температурите леко ще се повишават.

максималнимаксималнимаксималнимаксималнимаксимални

19°/21°19°/21°19°/21°19°/21°19°/21°

26        27
максималнимаксималнимаксималнимаксималнимаксимални

19°/23°19°/23°19°/23°19°/23°19°/23°

21
ÑàíäàíñêèÑàíäàíñêèÑàíäàíñêèÑàíäàíñêèÑàíäàíñêè

“≈À≈÷
ÕÂÂ¯ÂÌË ÔÓ-
·ÎÂÏË ÓÚ ÏËÌ‡-
ÎÓÚÓ ̆ Â Ì‡ÔÓÏÌˇÚ
Á‡ ÒÂ·Â ÒË.  ‡È-

Œ¬≈Õ
¬ÂÏÂ Â ‰‡ ÒÂ
ÓÚ‰‡‰ÂÚÂ Ì‡ Á‡-
ÒÎÛÊÂÌ‡ ÔÓ˜Ë‚Í‡,
‡·ÓÚ‡Ú‡ ̆ Â ÔÓ˜‡-

21 Ï‡Ú - 20 ‡ÔËÎ

21 ‡ÔËÎ - 21 Ï‡È

¡À»«Õ¿÷»
 ËÔËÚÂ ÓÚ Ú‚Ó-
˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ë
Â Ì Ú Û Ò Ë ‡ Á ˙ Ï .
¬ÒË˜ÍÓ, Ò ÍÓÂÚÓ

22 Ï‡È - 21 ˛ÌË

–¿ 
Õ‡ÒÚÓÂÌË ÒÚÂ
Ì‡ ÓÏ‡ÌÚË˜Ì‡
‚˙ÎÌ‡. ŒÒ˙˘ÂÒÚ-
‚ÂÚÂ ‰˙Î„Ó ÓÚ-

22 ˛ÌË - 23 ˛ÎË

À⁄¬
ŒÚÒÚÓˇ‚‡ÈÚÂ ‰Ó-
Í‡È ÔÓÁËˆËËÚÂ
ÒË, ˘ÓÏ ÒÚÂ Û‚Â-
ÂÌË ‚ Úˇı. ÕˇÏ‡-

23 ˛ÎË - 23 ‡‚„ÛÒÚ

ƒ≈¬¿
ƒÂÌˇÚ ÒÂ Ó˜ÂÚ‡-
‚‡ Í‡ÚÓ Ì‡È-ÛÒ-
ÔÂ¯ÌËˇ ‚ ÔÓÒÎÂ‰-
ÌÓ ‚ÂÏÂ. œÓÁË-

24 ‡‚„ÛÒÚ - 23 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë

¬≈«Õ»
ƒÓ‚ÓÎÌË ÓÚ
Ò‚˙¯ÂÌ‡Ú‡ ‚ ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÌÓ ‚ÂÏÂ
‡·ÓÚ‡, ˘Â ÒÂ

24 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë - 23 ÓÍÚÓÏ‚Ë

— Œ–œ»ŒÕ
ƒÂÌˇÚ Â ËÁÔ˙Î-
ÌÂÌ Ò ÏÌÓ„Ó ÔÓ-
Î Ó Ê Ë Ú Â Î Ì Ë
ÂÏÓˆËË Ë ÌÓ‚Ë

24 ÓÍÚÓÏ‚Ë - 22 ÌÓÂÏ‚Ë

—“–≈À≈÷
ÕÂ ÛÌË‚‡ÈÚÂ,
ËÏ‡ ‰ÌË, ‚ ÍÓË-
ÚÓ ÌÂ˘‡Ú‡ ÌÂ
‚˙‚ˇÚ. œËÂÏÂ-

23 ÌÓÂÏ‚Ë - 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë

22 ‰ÂÍÂÏ‚Ë - 20 ˇÌÛ‡Ë

21 ˇÌÛ‡Ë - 19 ÙÂ‚Û‡Ë

–»¡»
ÕÂ ÒÂ ÔÂÚÓ‚‡-
‚‡ÈÚÂ Ò ËÁÎË¯-
ÌË ‡Ì„‡ÊËÏÂÌ-
ÚË. ŒÚ‰ÂÎÂÚÂ

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú

Î‡„‡ÌÓ Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂ Ò Î˛·ËÏ
˜Ó‚ÂÍ.

ÚÂ ÔË˜ËÌ‡ ‰‡ ÒÂ ‰˙ÊËÚÂ ÔÓ-
‡ÊÂÌ˜ÂÒÍË.

ÓÚ‰‡‰ÂÚÂ Ì‡ Á‡ÒÎÛÊÂÌ‡ ÔÓ-
˜Ë‚Í‡.

Á‡ÔÓÁÌ‡ÌÒÚ‚‡, ÓÚ ÍÓËÚÓ ˘Â
ËÏ‡ÚÂ ÔÓÎÁ‡ ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ.

ÚË‚ÌË ÏËÒÎË ËÁÔ˙Î‚‡Ú Ò˙ÁÌ‡-
ÌËÂÚÓ ‚Ë.

¬ŒƒŒÀ≈…
ÕÂ ÒÂ ÔÓ‰‰‡‚‡È-
ÚÂ Ì‡ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓÚÓ
‚ÎËˇÌËÂ Ì‡ ÓÍÓÎ-
ÌËÚÂ. –‡‰‚‡ÈÚÂ ÒÂ

Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡ ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
·ÎËÁÍË ıÓ‡.

 Œ«»–Œ√
ƒÌÂÒ Â Í˙ÒÏÂÚ-
ÎËÈÒÍËˇÚ ‚Ë
‰ÂÌ. Œ·ÒÚÓˇÚÂÎ-
ÒÚ‚‡Ú‡ ÒÂ Ì‡ÂÊ-

ÌÓ ‚ÂÏÂ Â ‰‡ ÒÂ Á‡ÂÏÂÚÂ Ò
Â¯‡‚‡ÌÂÚÓ ËÏ.

ÚÂ „Ó Ë ÌÂ ÒÂ ÚÓ‚‡ÂÚÂ Ò
˜ÂÌË ÏËÒÎË.

‚ÂÏÂ Á‡ ÒÂ·Â ÒË, ÔÓ„ÎÂÁÂ-
ÚÂ ÒÂ.

Í‡. Œ·˙ÌÂÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡
Á‰‡‚ÂÚÓ ÒË.

ÒÂ Á‡ı‚‡ÌÂÚÂ, ˘Â ÒÂ Û‚ÂÌ˜‡Â
Ò ÛÒÔÂı.

С Изгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи за

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜-
‚‡ »ÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÂÌ 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 - ËÌÙÓ-
Ï‡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. 85

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‡Î-
Ì‡ ÂÏËÒËˇ

20.00 ì◊‡ÒÚ ÓÚ ÏÂÌî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 65

21.30 ìMasterChefî - ÍÛÎËÌ‡ÌÓ
¯ÓÛ, Ò.2

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

23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ

00.00 ì»Á‚˙Ì Ë„‡Ú‡î - ÒÂË‡Î,
Ò. 5, ÂÔ. 13

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

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

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

‚ÓÚî/Ô./ - ÒÂË‡Î

05.15 ì◊‡Ò˙Ú Ì‡
Ã Ë Î Â Ì
÷‚ÂÚÍÓ‚î -
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Õ“¬ /Ô/

05.00 ÕÓ‚ËÌË

05.05 ìÃÓ‰Ì‡

ÔËÒ˙‰‡î

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î06.20 ì«‰‡‚ÂÈ, ¡˙Î„‡Ëˇî -
ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ Ì‡ Õ“¬

09.30 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«‚ÂÁ‰ÌË ÒÚ‡Ê‡ÌÚËî (ÔÂ-
ÏËÂ‡) - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
Õ“¬

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 ìÃÓÚË‚î - ÒÂËÂÌ 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/

ìƒÓ·Ó ÛÚÓî

09.00 ÕÓ‚ËÌË

09.10 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó

ÛÚÓî

09.30 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚Ó!î

11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

12.00 ÕÓ‚ËÌË

12.15 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

13.20 ì“‡·ÎÂÚÍ‡î

13.55 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

15.00 ÕÓ‚ËÌË

15.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

16.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî

17.00 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË

18.45 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî

19.50 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

21.00 ¬ÂÏÂ

21.35 —ÂË‡Î: ìΔÛÓ‚î

23.25 ì¬Â˜ÂÌËˇÚ ”„‡ÌÚî

00.00 ìœÓÎËÚËÍ‡î

01.00 ÕÓ˘ÌË ÌÓ‚ËÌË

01.15 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

02.05 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

02.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

03.40 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî

04.35 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

ÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñ
20

‰‡Ú ÒÔÓÂ‰ ‚‡¯ËÚÂ ÊÂÎ‡-
ÌËˇ.

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

10.30 «‰‡‚ÂÚÓ ÓÚ·ÎËÁÓ «‰‡‚-
ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘
Ã‡Ëˇ ¿Ì‰ÓÌÓ‚‡

11.20 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚ ÙËÎÏ
/3742 ÂÔËÁÓ‰/

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

ˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌˇ /Ô/
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 ¡ÎÛÒ˙Ú Ì‡ ‡Á„ÌÂ‚ÂÌËˇ

˜Ó‚ÂÍ /”‰Ë ¿Î˙Ì/ ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /—¿Ÿ,
1997„./, ÂÊËÒ¸Ó ¡‡-
·‡‡  ÓÔ˙Î

14.55 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.10 —‚ÂÚËˆËÚÂ Ú‚ ÙËÎÏ /66

ÂÔËÁÓ‰/
16.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò »ÌÙÓ-

Ï‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
16.10 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
16.25 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.40 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.50 œÓ Ò˙‚ÂÒÚ Ú‚ ÙËÎÏ /12,

ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÂÔËÁÓ‰/
17.45 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ: –Â-

ˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌˇ /Ô/
17.55 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò »ÌÙÓ-

Ï‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
18.40 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ Ò ƒËÏËÚ˙

÷ÓÌÂ‚ »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

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

20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò »ÌÙÓ-
Ï‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ

20.50 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.05  ‡‰ËÙÂ Ú‚ ÙËÎÏ /13 ÂÔË-

ÁÓ‰/
22.25 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÊË‚Ó /—¿Ÿ/
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò »ÌÙÓ-

Ï‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
23.25 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
23.30 Õ‡„‡‰Ë Á‡ ËÁÍÛÒÚ‚Ó

ì—ÚÓˇÌ  ‡Ï·‡Â‚î 2016
- ˆÂÂÏÓÌËˇ ÔÓ ‚˙˜‚‡-
ÌÂÚÓ
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гледайте

кратки

Националите
се събират утре

Селекционерът на националния
отбор Ивайло Петев събира утре
повиканите футболисти за лагер
преди участието в турнира “Кирин
Къп” в Япония (3-7 юни). В петък от
19.30 ч. националите ще ритат на
Националния стадион в благотвори-
телен демонстративен мач срещу
деца, лишени от родителски грижи.

Галин Иванов си
търси отбор в Дубай

Галин Иванов и агентите около
него усилено работят за намиране-
то на нов отбор. 28-годишният на-
падател замина за Дубай, където
започна преговори с един от мест-
ните тимове. Бившият младежки
национал качи снимка в социалните
мрежи от емирството. Нападате-
лят напусна втородивизионния тур-
ски Самсунспор и разглежда запит-
вания от Близкия изток, Казахстан
и Турция. Левски също има интерес
към него. Той получи първа повиква-
телна за националния отбор, като
е включен в списъка на Ивайло Пе-
тев за турнира „Кирин Къп”.

Божинов пред
трансфер в Китай

Нападателят на Партизан Ва-
лери Божинов е пред трансфер в
Китай, пише сръбският hotsport.rs.
Българинът е най-високоплатени-
ят играч на “гробарите”, а местни-
те медии припомнят, че Божинов
вече е намекнал, че може да напус-
не при добра оферта. Такава вече
имало от китайски отбор, а напу-
скането му ще съвпадне с планира-
ното подмладяване, което ще до-
веде до продажбата на поне 8 от
настоящите играчи на тима. Фено-
вете на Партизан предложиха 30-
годишният нападател да получи
ръководен пост в клуба и така да
остане в Белград. Той е голмайстор
на “гробарите” за сезона.

Славия пусна
бразилец да си ходи

Славия се раздели с бразилеца
Диего Фераресо. Двете страни се
разбраха договорът да бъде раз-
трогнат по взаимно съгласие. Бра-
зилецът пристигна при „белите“
преди 2 години от Локо Пд. Диего
беше основен играч, но през тази
пролет загуби титулярното си
място при Александър Тарханов.

Делев напуска Берое

Спас Делев няма да остане в
Берое след края на сезона. 26-го-
дишният нападател има договор
до юни 2017 г., но ще напусне още
това лято заради конфликт с фе-
новете. Те са бесни и от отказа
му да доиграе сезона в мачовете
с шампиона Лудогорец и вицешам-
пиона Левски. Този сезон той има
29 мача и 4 гола за Берое.

По БНТ HD
17.00 Пътят към
УЕФА Евро 2016

(12-и епизод)
ПО РИНГ

13.00, 20.00 УЕФА
Шампионска лига

13.30, 22.00 УЕФА Лига Европа
21.30 Серия А (обзор)

Димитър Бербатов се завърна
на терена при победата на ПАОК
с 2:0 като гост срещу Паниониос
в мач от плейофите в гръцкото
първенство. Българинът не беше
играл за “черно-белите” повече
от 3 месеца заради контузия, но
се появи на терена в 75-ата мин.
като смяна на Димитриос Пел-
кас.

3 минути след появата му сло-
вакът Робърт Мак оформи успе-
ха на ПАОК.

Стефанос Атанасиадис (27)
откри. ПАОК има 7 т. и с Панати-
найкос водят в класирането в
плейофите за местата в евротур-
нирите. След 3 кръга АЕК има 5
т., а Паниониос 1.

БЕРБАТОВ ПАК
В ИГРА ЗА ПАОКБългарин отново стана част от

шампионския купон на Барсело-
на 2 десетилетия след Христо
Стоичков. Юношата на каталун-
ците Джошкун (Йоско) Теменуж-
ков бе част от парада на “Камп
Ноу”, и то като един от шампиони-
те в клуба през годината.

“Това чувство! То ме мотивира
да постигна мечтите си”, написа
българчето в социалните мрежи
до снимките от купона. Близо
50 000 фенове аплодираха ката-
лунците, спечелили титлата и
Купата на краля през сезона, а
покрай тях бяха представени и
момчетата от юношеския тим, в
който играе юношеският нацио-
нал на България. Те са също
шампиони, макар и на областта.

БЪЛГАРЧЕ ПРАЗНУВА С БАРСЕЛОНА

Изпълнителният директор на Левски Константин Баждеков и спортният
директор Георги Иванов - Гонзо поднасят цветя на мемориала  “Могилата”

по случай 102-рата годишнина от създаването  на “синия” клуб

Джошкун (Йоско) Теменужков
бе част от парада на Барселона на “Камп

Ноу”, отбелязал дубъла на каталунците

Левски стана
на 102 години

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

Правят компромис за ЦСКА, гневи се Баждеков

С
„Само можем да се гордеем, че Левски е на 102 години и днес сме се

събрали да сведем глава пред създателите и да ги почетем. Те са създали
клуба и идеята Левски, която вече толкова време съществува. Тя продължа-
ва да се почита и се надявам, че още много векове ще бъде почитана.
Щастлив съм, че от деца до старци са се събрали без никаква организация,
само със своето чувство и любов към този велик клуб. Щастлив съм, че
продължаваме традициите и дано да е така занапред. Феновете винаги тряб-
ва да очакват, че Левски ще се бори за най-призовите места и да се пред-
стави достойно във всички турнири. Надявам се всеки да си е направил
изводите за представянето си и от юли да покаже ново лице”, каза още
изпълнителният директор на „сините“.

Футболистите и ръково-
дителите на Левски по тра-
диция честваха годишнината
от създаването на “синия”
клуб. В честването на 102-
рия рожден ден на “синия”
отбор на “Могилата” до 22-ро
СОУ участваха и ветерани,
юноши от школата и фенове.

Изпълнителният директор
на Левски Константин Баж-
деков призна, че е от БФС
правят компромис за ЦСКА.
Той обаче настоява да се
спазват законите и наредби-
те за лицензиране.

“Събрали сме се да праз-
нуваме, нека не говорим за
ежедневието, но после с Ге-
орги Иванов отиваме на сре-
ща в БФС да обсъждаме
новия формат на първенство-
то. Да видим кой друг ще
отиде в този почивен ден.
ЦСКА не ги коментираме и
няма да ги коментираме, за-
щото те в момента са с не-
изяснена структура. Не знам
под каква форма могат да
кандидатстват за лицензира-
не в първенството. Усещах,
че ще им се прави компро-
мис, дано не съм бил прав.

За Левски обаче е много
важно какъв ще е форматът
за новия сезон, кой ще вземе
лиценз съгласно действащи-
те закони в България. Важно
ни е да знаем каква ще е
групата, за да можем да си
направим организация за
абонаментните карти и би-
лети за следващата кампа-
ния. Мачовете почват след
почти един месец. Трябва да
сме наясно, а няма нищо
конкретно. Нека видим какви
са резултатите от проучване-

Владимир НИКОЛОВ

то, ние сме си дали предло-
женията, не знам дали ще ги
отчетат. Дано разумът над-

делее и започнат да се спаз-
ват законите и наредбите за
лицензиране. Само с ком-

промиси не може да се
продължава напред”, катего-
ричен бе Баждеков.

МЪРИ СТОИЛОВ:

ившият треньор и играч на Левски Станимир Стоилов
разкритикува остро начина на управление на отбора
през последните години. Пречка за завръщането му
при “сините” са били действията на шефовете, чиято

НА „ГЕРЕНА” НЯМАТ СТРАТЕГИЯ
на едно място да съществуват едновременно орел, рак и
щука. Това веднага води до някакъв проблем. Футболистите
и треньорите може би имат най-малка вина в случая. Не
приемам и футболистите да се изказват за треньори и така
нататък. Когато ги питат, на 99% те извъртат нещата така, че
да им е удобно. Вината винаги е някъде другаде“, добави
първият български треньор, класирал отбор в групите на
Шампионската лига.  „Ако е имало разговори с мен, то не са
били такива, за които да кажеш, че са били сериозни. Цяло-
то управление на клуба е сбъркано. С мен много трудно
може да се намери решение, когато става въпрос за Левски.
Или нещата се правят по моя начин, който считам за прави-
лен, или мен просто ме няма. Не искам после да се червя и
да обяснявам. Нормално ли е да махат треньора, а спортният
директор да каже, че се е борил за оставането му? То тогава
не трябва ли и той да си ходи?“, попита риторично хасков-
лията, класирал и Астана в Шампионската лига.

БББББ
дейност той нарече “говорилня, в която всички действат един
през друг”. „В Левски не за първи път се сменят треньорите
за последните 6-7 години. Може би минаха вече 10 промени.
Проблемът е, че няма стратегия, няма план, или пък има, но
не се следва. Всеки ден има ново „да“, ново „не“, никой не
знае какво се случва. В България сме много тънкообидни, а
аз сега говоря като фен – за мен няма разлика дали ще съм
на скамейката или на „Герена“ сред феновете. Това го каз-
вам като мое мнение. Не приемам и изказване от типа „ама
тия пречат“. То така винаги някой ще пречи. Няма левскар,
който да не го боли, когато нещата не вървят. Няма лош и
добър левскар“, каза Стоилов в интервю за Bulgaria On Air.

„Виждам едно управление, което е говорилня. Не може
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Българче
празнува
с Барселона
на „Камп Ноу”

гледайте

ПО ЕВРОСПОРТ 1
ТЕНИС

10.15, 11.45, 18.45,
22.00 “Ролан Гарос”

КОЛОЕЗДЕНЕ
15.30, 23.00 Джиро

д’Италия (ХVII етап)
ПО ЕВРОСПОРТ 2

ТЕНИС
12.00, 22.35 “Ролан Гарос”

ПО РИНГ
КАНАДСКА БОРБА

14.30, 16.30 ЕП в Румъния

Поредната среща между
Българския футболен съюз и
представители на клубовете,
желаещи да участват в новия
формат на първенството, се
проведе навръх Деня на Ки-
рил и Методий. Футболната
централа беше представена
от заместник изпълнителните
директори Павел Колев и
Антон Попов и члена на
Изпълкома Наско Сираков.

От другата страна бяха
хората от различните клубо-
ве. ЦСКА бе представен от
синдик Дора Милева и от
Милко Георгиев. От Левски
на срещата бяха изпълнител-

Стойка Петрова (54 кг) и Деница
Елисеева (57) си осигуриха най-малко
бронзови медали от Световното първен-
ство по бокс за жени в Астана. Европей-
ската шампионка от 2014 г. в кат. до 51
кг Петрова надигра на 1/4-финал Сиа-
на Сагатаева (Рус) по точки с неедино-
душно решение на съдиите – 2:1 гласа.

2 медала за боксьорките ни в Астана

БФС умува пак
за „А” група
ФИФА и УЕФА нямат вариант за обединението
между 3 клуба, катгоричен е футболен шеф

Снощи на Национал-
ния стадион “Васил
Левски” ЦСКА и
Монтана играха исто-
рически финал за
Купата на България.
“Червените” се бориха
за 20-и трофей, но за
първи път като ама-
тьорски отбор. Опаш-
карят в “А” група,
който ще играе плейоф
с Поморие за оставане
в елита, пък за първи
път излезе във финал
за купата. Преди мача
феновете на “армейци-
те” организираха
шествие от Народния
театър до стадион
“Васил Левски”.

ният директор  Константин
Баждеков и спортният дирек-
тор Георги Иванов - Гонзо.
Шампионите от Лудогорец
бяха представени от
изпълнителния директор Ан-
гел Петричев и старши тре-
ньора Георги Дерменджиев.
Трифон Попов представлява-
ше Литекс, Георги Марков -
Ботев Пд, а  Атанас Узунов -
Локо Пд. Имаше и други фут-
болни хора на срещата,
продължила малко повече от
100 минути. Участниците в
нея се въздържаха от комен-
тари. Днес в БФС се очаква
да бъдат внесени нови доку-
менти от ЦСКА. Синдикът на
ПФК ЦСКА Дора Милева

отказа всякакви коментари.
“Не мога да коментирам.
Няма да коментирам слива-
нето на три клуба, благода-
ря”, лаконична бе Милева по
повод информациите за обе-
динението на Чавдар Етро-
поле, Литекс Ловеч и ЦСКА.

Заместник изпълнител-
ният директор на БФС Па-
вел Колев коментира обе-
динението.

“Доколкото знам, в края
на миналата седмица имаше
среща между представител
на ЦСКА и нашия изпълни-
телен директор Борислав
Попов. Детайли от тази сре-
ща не мога да ви кажа, за-
щото не съм присъствал.

Обсъждани са някакви вари-
анти за бъдещето на ЦСКА и
футболният съюз е поел ан-
гажимент на базата на
допълнителни документи,
които обаче все още не са
внесени, да даде становище
дали по нашите регулации и
по регулациите на УЕФА и
ФИФА този вариант е възмо-
жен. До този момент няма
нищо внесено черно на бяло
в деловодството на БФС.
Среща между Бойко Бори-
сов, Гриша Ганчев и Бори-
слав Михайлов не е имало.
Доколкото знам, господин
Ганчев не е присъствал на
срещата. Имало е предста-
вители на ЦСКА, прези-
дентът на футболния съюз е
присъствал на тази среща.
Нека да получим нещо, чер-
но на бяло, и ще запознаем
веднага колегите от ФИФА и
УЕФА. Сега всичко е на фаза
хипотези. Не виждам опция
за подобен вариант в регу-
лациите на ФИФА и на
УЕФА”, заяви Павел Колев.

Марин МИЛАШКИ

Уволниха шеф
на ФИФА

Помощник генералният секре-
тар на ФИФА Маркус Катнер
(Гер) е отстранен от длъжност,
след като продължило дълго
вътрешно разследване разкри
финансови нарушения при
изпълнението на функциите му.
Катнер, който е финансов дирек-
тор на ФИФА, изпълняваше вре-
менно и длъжността генерален
секретар на ФИФА, след уволне-
нието в средата на септември
2015 г. на Жером Валке. Първата
жена - генерален секретар на
ФИФА, сенегалската дипломат-
ка Фатма Самура, ще поеме
функциите си в средата на юни.

Наш юноша с трофей
за Еспаньол

Юношеският национал Матео
Стаматов продължава да подоб-
рява играта си след завръщане-
то от контузия и демонстрира
отлична форма. 17-годишният
талант вдигна купата на турни-
ра за юноши в Маринян, Франция,
след като на финала със съот-
борниците си от Еспаньол се на-
ложиха с 2:1 срещу Абиджан (Кот
д’Ивоар). Играещият като ляв
бранител или ляв халф Стама-
тов се разписа за 2:0 срещу
Парма, а Еспаньол спечели всич-
ките си срещи в турнира.

Цвети играе
с шведка в Париж

 Цветана Пиронкова (№102 в
света) ще играе днес с Йохана
Ларсон (Шв, №62) във II кръг на
“Ролан Гарос”. На старта плов-
дивчанката постигна престиж-
на победа над Сара Ерани (Ит,
№18) с 6:3, 6:2. Шведката пък
надигра Магда Линет (Пол, №84)
с 6:3, 4:6, 7:5.

Лазаров и Андреев
бият в Русе

Александър Лазаров и Адриан
Андреев се класираха за II кръг на
турнира по тенис на клей от
сериите “Фючърс” на ITF (награ-
ден фонд $10 000) в Русе. Лазаров
елиминира на старта поставе-
ния под №7 Александър Игошин
(Рус) с 6:2, 7:5 за 82 минути. 18-
годишният българин ще играе за
място на четвъртфиналите сре-
щу Теодор-Дачан Крачун (Рум),
който отвя Калоян Вълчев с 6:0,
6:2. Младата надежда Андреев,
който играе с “уайлд кард”, запи-
са престижна победа при дебю-
та си в основна схема на състе-
зание на ITF. 15-годишният софи-
янец спечели с 6:3 първия сет
срещу Уго Дейен (Бол), който се
отказа при 1:1 във втория сет.
Във II кръг юношата ще срещне
водача в схемата Рубен Рамирес
Идалго (Исп).

Елисеева пък спечели с 3:0 срещу
Махсати Хамзаева (Азербайджан). Утре
нашите момичета ще боксират за място
на финалите. И двете печелят за първи
път медали от световни първенства. Ка-
тегориите и на двете обаче не са олим-
пийски.  В Рио де Жанейро за титлите
ще се състезават боксьорки в кат. до 51,

60 и 75 кг, като олимпийски визи от
Астана ще спечелят първите 5 състеза-
телки във всяка от категориите. Страна-
та ни има само една олимпийска квота
досега - на световната шампионка от
Джуджу 2014 Станимира Петрова, коя-
то обаче в Астана отпадна още на стар-
та в новата си категория до 51 кг.

25-годишният Григор Димитров отпадна за
трети пореден сезон още на старта на “Ро-
лан Гарос”, след като отстъпи срещу Виктор
Троицки (Сърб, №24) с 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 3:6.
След поражението Гришо призна, че про-
блемът му на корта е психически и той не
успява да намери разрешение на ситуациите.
“Загубих увереност в себе си. Не е никак
лесно да се изправиш пред медиите, след
като си загубил подобен мач, подобен ос-
порван двубой. Предишните години успявах
да спечеля тези сблъсъци и това дава на
човек самочувствие, мотивация и всичко ос-
танало. Аз обаче загубих много от тези неща.
И преди ми се е случвало подобно нещо, но
сега определено е различно. Понякога е
даже плашещо. Все пак съм настроен поло-
жително и съм щастлив, че мога да продължа
да работя и да работя здраво. Работата нико-
га не ме е плашила. Това, което ме плаши, е
фактът, че не мога да намеря начин да се
измъкна. Многото поражения винаги са ме
мотивирали - в момента обаче не е така”,
призна Димитров, който е бивш №8 в света,
но в момента е едва 36-и.

Григор Димитров:
Губя увереност

Снимка СПОРТАЛ

След загубата почетният гражданин на Хасково бе засечен от папараци
да се разхожда с новата си изгора, 37-годишната Никол Шерцингер,

по улиците на Париж. Певицата пристигна специално от САЩ,
за да го подкрепя на “Ролан Гарос”, но отново не му донесе късмет

Фенове на ЦСКА се събраха преди финала с Монтана за
Купата на България пред Народния театър “Иван Вазов”

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА
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