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МФ оттегля предложението си
бъдещите втори пенсии от частните
пенсионни фондове да са пожизне-
ни, но да се изплащат от общ пул,
а не от индивидуалните партиди на
осигурените. Това съобщи вчера ми-

ИНТЕРВЮ ОПАСНОСТ

нистър Владислав Горанов. Той
отстъпи ден след брифинг на част-
ните пенсионни фондове, които
бяха категорични, че парите в пар-
тидите са частни и всеки трябва да
прецени как да ги получи. По-рано

Алексей Елисеев
за живота в Беларус
и политиката на
левицата 1 1

Горанов би отбой
за втората пенсия
Промените, които засягат пенсионните фондове, остават

ДОКЛАД

Пиронкова
на 1/4-финал
в Париж след
невероятен обрат
срещу №2 в света

Ефория „Зограф”
представят
в снимки
в Музея на София

и от бизнеса се възпротивиха на
тази идея. Горанов прехвърли про-
блема към Националния съвет за
тристранно сътрудничество. По ду-
мите му двата стълба на пенсионна-
та система не са допълващи се, а

се конкурират взаимно.
Предложенията на финансовото

министерство за изменение на КСО,
които засягат пенсионните фондове,
остават и ще бъдат внесени в МС.

2

Първото заседание на новото Изпълнително бюро на БСП се проведе в Благоевград вчера. Корнелия Нинова призна,
че този район е много емоционален за нея, защото оттам спечели първия си депутатски мандат. Ръководството

даде заявка, че партията ще търси общи опозиционни действия срещу правителството на Бойко Борисов

ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА
Всеки от нас е нечие

дете или има собствени от-
рочета. Затова 1 юни смело
може да се нарече празник
на целия свят. Със сигур-
ност в много страни на
днешния Ден на детето ще
има различни тържества,
карнавали, забавления...
Малките с блеснали очички
и с нетърпение ще очакват
своите подаръци. И умиле-
ните родители ще побързат
да се отчетат я с последен
модел телефон, я с най-нова
електронна джаджа или в

краен случай с разходка в
зоопарка и почерпка.

Разбира се, че децата ни
са супер и няма нищо по-
скъпоценно от тях в живо-
та. Но точно заради това
1 юни не бива да се приема
като пореден повод да ги
затрупаме с никому ненуж-
ни бързооборотни стоки,
които няма как да са истин-
ски показател за големина-
та на нашата иначе безгра-
нична обич. Нека именно на
днешния ден си припомним,
че се чества Международ-

ният ден за ЗАЩИТА на
децата, а не на тяхното
глезене. Мисията ни като
родители и общество е да
ги опазим от нещастия, да
им осигурим крепко здра-
ве и добро образование,
да се погрижим да порас-
нат свестни хора. Поотдел-
но майките и бащите със
сигурност правят всичко
по силите си, а често и
отвъд възможностите, за
да отгледат достойно
бъдеще на България.

Альона
НЕЙКОВА

НЯКОЛКО
ДУМИ
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България e втора
по кражби на
еврофондове 2

Балканите
се превръщат
в цел за
мигрантите 8

Стр. 12

1 7

Снимка БГНЕС

3



ÁÚËÃÀÐÈß

СРЯДА 1 ЮНИ 2016

www.duma.bg
22222

С

арите на “Пирогов” още
не са преведени, а
предложеният от столич-
ната РЗОК договор

Øåôúò íà „Ïèðîãîâ” âèæäà
ðåêåò â äåéñòâèÿòà íà êàñàòà
От НЗОК преведоха парите
за април на всички болници Спешните медици питат за стандарта
Аида ОВАНЕС

СППППП
мативни актове, които практически обезсмис-
лят новия медицински стандарт по спешна
медицина. В методиката за финансиране на
дейности от МЗ не е предвидено финансира-
не на структурите, залегнали в новия стан-
дарт. “Пет месеца безрезултатно очаквахме
изпълнението на обещанията за повишава-
не на заплатите ни, но те са увеличени само
в част от ЦСМП от 6 до 10%, а в почти всички
34 спешни отделения и в ЦСМП София полу-
чихме старите си заплати. Настояваме МЗ да
ни информира в конкретни срокове кога ще
започне прилагането на стандарта по спеш-
на медицина и кога и с колко ще се повишат
реално заплатите ни”, пише в декларацията.

Спешните медици от извънболничната и
болничната спешна помощ се присъединя-
ваме към недоволството на спешните меди-
ци от УМБАЛСМ “Пирогов”, пише в деклара-
ция на специалистите във връзка с политика-
та на МЗ в областта на спешната медицина
през последния месец. “От един месец про-
мените в спешната помощ бяха стопирани, а
дадените обещания за увеличаване на за-
платите ни не бяха спазени. Нормативният
хаос в здравеопазването увеличи натиска
върху структурите на спешната помощ и ние
работим в условия на нарастваща агресия и
хаос”, пише в декларацията. От нея става
ясно, че в средата на април са приети нор-

Коментар на стр. 12

всъщност е протокол, заяви вче-
ра сутрин на нарочна прескон-
ференция директорът на “Пиро-
гов” проф. д-р Стоян Миланов.
По думите му това е форма на
рекет. По думите му, в предла-
гания договор е намален броят
на интензивните легла в лечеб-
ното заведение, които досега
не били лимитирани, но вече
се предвиждало броят им да
бъде 32. “Т.е. касата ще плаща
за 32 легла с постоянна заетост
за цялата година. Какво да пра-
вим с 33-ия пациент, който лег-
не на интензивно легло”, попи-
та проф. Миланов.

За договора той каза, че е
изпъстрен с дивотии, дори име-
ната на лекарите в договора
били различни. “Знам 1800
имена, но нито едно от тях не е
в този договор. Тук има имена
на хора, които не работят в тази

болница. Общо взето само мое-
то име е вярно”, каза Миланов.
В същото време от касата му
съобщили, че няма да преведат
парите на болницата, ако не
подпише договора, което проф.
Миланов определи като форма
на рекет. Заради неплатените
осигуровки на служителите все-
ки ден “Пирогов” плаща по 1500
лв. лихви на НАП, а за 6 дни
това прави един кувьоз, пре-
сметна болничният шеф и под-
черта, че около 700 души от
работещите са със запорирани
сметки.

През болницата годишно
минават поне 250 хил., а около
45 хил. остават за лечение. “Па-
кетът “Спешна помощ” се появи
в пространството и изчезна. Над
50% от хората, които постъпват
в спешното отделение на “Пи-
рогов”, са неосигурени”, каза
Миланов. По думите му все пак
неосигурените в годините са
намалели. Въпреки проблемите
проф. Миланов увери, че болни-
цата няма да спре спешния при-
ем на пациенти. Миланов разка-
за, че преди време потърсили

медицинска помощ двама паци-
енти в една възрастова група и
със сходни неспешни диагнози.
Единият бил приет за консерва-
тивно лечение, тъй като е пре-
ценено, че не е остро заболява-
нето и не е необходима неза-
бавна операция. От касата гло-
били болницата, че приела бол-
ния, вместо да бъде лекуван в
извънболничната помощ. Други-
ят пациент не бил приет в бол-
ница по преценка на лекаря,
който след преглед изписал

лекарства и посъветвал пациен-
та при поява на симптоми неза-
бавно да отиде на преглед. Па-
циентът обаче се оплакал, че
не е приет в болница, и “Пиро-
гов” е глобен за това.

Малко след пресконферен-
цията на директора на “Пиро-
гов” от НЗОК съобщиха, че
100% от парите за април са
преведени на болниците в стра-
ната.

На редовното заседание на
Надзорния съвет на НЗОК в

понеделник било решено да се
преведат авансово парите на
болниците, които са подали за-
явления за сключване на дого-
вори или на допълнителни спо-
разумения, но още не са под-
писали тези договори със съот-
ветната РЗОК. В София напри-
мер от 84 болници все още не
са подписали договор с касата
18, но и техните пари за април
са преведени, уточниха пред
ДУМА от НЗОК.

Пътят към
гурковското село
Димовци е напълно
прекъснат заради
съборен мост.
Обилните валежи от
50 л/кв. метър са
повишили нивото на
реката, а паднали
дървета са затлачили
коритото и са
образували бент.
Мостът е напълно
разрушен, а това е
единственият път към
селото, в което
живеят 12 души.
Вчера община Гурково
започна почистване на
коритото на реката и
възстановяване на
моста

Снимка  БГНЕС

Само ден след брифинга на Асоциацията на
дружествата за допълнително пенсионно осигуря-
ване, която остро възрази срещу промените в Ко-
декса за социално осигуряване, Министерството
на финансите оттегли предложението си вноските
за втора пенсия да се събират в обща сметка.
“Имаме разбиране за качеството на системата,
липса на информираност в обществото и ирацио-
нална реакция на бизнеса по тази тема. Затова
прецених, че тя има нужда от по-широк дебат в
рамките на Националния съвет за тристранно
сътрудничество”, аргументира се пред журналисти
Владислав Горанов и прехвърли проблема към три-
странката. Още преди месец, когато излезе с иде-

Горанов отстъпи от национализацията на вторите пенсии
ята парите от втора пенсия да не се наследяват, и
се получиха остри неготивни реакции, Горанов
заяви, че “е готов на отстъпки”. Тогава и предста-
вителите на бизнеса бяха категорични, че всякак-
ви промени, отнасящи се до пенсионноосигури-
телните фондове, трябва да се дискутират и осъ-
ществяват след приключването на т.нар. стрес-те-
стове. Освен това, Горанов направи предложени-
ето си за общия пул за вноските в навечерието на

Великденските празници и през главата на соци-
алния министър.

Останалата част от предложенията за проме-
ни в КСО ще бъдат внесени в Министерския
съвет. Те касаят въвеждането на правила за
съхраняване от пенсионноосигурителните друже-
ства на документацията, дава им се възможност
да инвестират парите на хората в повече финан-
сови инструменти и др.

България е втора по
злоупотреби с европей-
ски средства, сочи го-
дишният доклад на Евро-
пейската служба за бор-
ба с измамите с еврофон-
дове (ОЛАФ). В него се
посочва, че Румъния,
България и Унгария са
водещите държави по
измами с европари. Спо-
ред доклада общата
сума, раздадена чрез
предполагаеми измами,
е 888 милиона евро. “Ре-
зултатът година по-рано
бе 901 милиона евро, но
въпреки лекото намаля-
ване на сумата тя остава
около 0,6% от целия

ОЛАФ:
БЪЛГАРИЯ E ВТОРА ПО КРАЖБИ НА ЕВРОФОНДОВЕ

бюджет на ЕС от 141
млрд. евро. Измамите са
съсредоточени предимно
при земеделските субси-
дии и подпомагането на
бедните райони”, пишат
от службата.

Близо 1400 случая на
измами са регистрирани
за периода на проверка.
Един от примерите е от-
пускане на 1,3 милиона
евро за модернизацията
на завод за замразени
зеленчуци в България –
най-бедната страна в ЕС,
отбелязват от ОЛАФ. След
като започнало разслед-
ване, следствието устано-
вило, че доставчикът на

новата техника и собстве-
никът на завода са един и
същи човек, който е на-
дул цените на необходи-
мите неща за модернизи-
рането на цеха. При дру-
га схема вносители на
соларни панели от Китай
са излъгали митнически-
те власти на съюза, из-
ползвайки фалшиви доку-
менти. Измамите и греш-
ките са широко разпрост-
ранени в програмите за
усвояване на еврофондо-
ве, констатира службата.

Генералният директор
на ОЛАФ Джовани Кес-
лер заяви, че не вярва,
че корупцията е широко

разпространена, но има
рязко увеличение на раз-
критите измами след 2013
година, което показва, че
агенцията му насърчава
хората да алармират при
нередности. Миналата го-
дина 187 милиона евро
бяха възстановени чрез
съдебни действия в
страни членки и върна-
ти на Брюксел – спад от
10% спрямо предходна-
та година. Кеслер под-
крепя създаването на
прокуратура към ЕС,
която може да има по-
широки правомощия
при разследване в срав-
нение с тези на ОЛАФ.
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БСП ще търси общи опозиционни
действия срещу правителството на
Бойко Борисов и за изготвянето на
алтернативни леви политики. Това
заяви председателката на партията
Корнелия Нинова след изнесеното
заседание на Изпълнителното бюро
в Благоевград вчера. “Общата опози-
ционна и алтернативна работа не се
базира на формален съюз с партии, а
като подкрепа за политики. Не
търсим механичен сбор, а алтернати-
ва за политики”, подчерта лидерът на
БСП. Търсим съюзник, защото сме
сигурни, че има алтернатива на това
управление, заяви Илияна Йотова. По
думите й правителството е изчерпа-
но, а страната се нуждае от нацио-
нално отговорно поведение и поли-
тики по всички важни въпроси, вклю-
чително охраната по границата и
бежанската криза. “БСП изготвя и
цялостен национален план за разви-
тие на страната, за който се консул-
тира и с експерти извън партията. Той
ще е готов до края на годината”,
прогнозира Корнелия Нинова. Тя
съобщи, че предстои парламентарна-
та група на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ да
внесе и няколко закона за връщане-
то на държавата в икономиката.
Първите два са свързани с управля-
ването на държавни дружества и соб-
ственост, както и за създаването на
държавно предприятие в земеделие-
то. Това дружество ще отговаря за
изкупуването на земеделска  продук-
ция, нейната преработка и продаж-
ба. Нинова добави, че социалистите
предлагат два конкретни закона, ко-
ито са носители на леви политики.
По подкрепата за тях БСП ще преце-

На първото заседание на но-
вия Градски съвет на БСП в Со-
фия бе избрано Изпълнително
бюро от 13 души. Сформирани са
и 6 работни комисии.

За организационната и кадро-
вата дейност ще отговаря пред-
седателят на структурата в район
“Триадица” Христо Проданов, за
местните политики - общинският
съветник в столицата Милка Хри-
стова. За зам.-председател по фи-
нансовата и стопанската дейност
е избран лидерът на социалисти-
те в район “Студентски” Марин
Пенков, а бившият депутат и бивш
заместник-министър на образова-
нието проф. Ваня Добрева е за-
местник-председател по идейно-
то и програмното развитие.

Говорителят на ПГ на БСП
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Жельо Бойчев

БСП организира
общ фронт срещу ГЕРБ
Правителството е изчерпано, а страната се нуждае от национално отговорно поведение,
категорична бе председателката на партията Корнелия Нинова

Павлета ДАВИДОВА ни кой наистина подкрепя лявата ал-
тернатива и е подходящ за общия
фронт.

Първото заседание на новоизбра-
ното Изпълнително бюро е в Благоев-
град поради две причини - емоцио-
нална и рационална, заяви  Нинова.
Тя уточни, че емоционалната е
свързана с първия й депутатски ман-
дат, който спечели именно от Благо-
евград. Рационалните мотиви са
свързани с намерението й за промяна
в работата на ИБ. Нинова бе катего-
рична, че ръководството на партията
ще пътува повече из страната, за да
се запознае с проблемите на местни-
те организации. На първата част от
заседанието бяха поканени и предсе-
дателите на общинските организации
от Благоевградско. Лидерът на соци-
алистите призова местните да споде-
лят проблемите, с които се сблъскват,
и да предложат идеи за възможни
решения и социални политики.

Преди дискусията Нинова и члено-
вете на ИБ, социалисти и симпатизан-
ти на БСП поднесоха цветя пред па-
метника на Димитър Благоев в центъ-
ра на Благоевград.

Бившият кмет на Благоевград Костадин Паскалев
няма да бъде издигнат от БСП за президент на
следващите избори, потвърди Корнелия Нинова. На
предстоящия в събота пленум членовете на НС на
БСП трябва да решат дали да има вътрешнопартийно
допитване, посветено на президентските избори и
кандидатурата за държавен глава. Нинова уточни, че
партията ще реши дали БСП ще издигне широка
лява кандидатура, или ще се спре на партиен кадър.
Нейното лично мнение е в подкрепа на кандидат,
подкрепен от широка лява коалиция. Костадин Пас-

Членовете на Изпълнителното бюро поднесоха цветя
пред паметника на Димитър Благоев в центъра на Благоевград

апазването на съществуващи работни места и
разкриването на нови е най-важният ни при-
оритет и затова в настоящия общински съвет
неотклонно следваме принципната си позиция
да подкрепяме решения, които са свързани с
постигането на тази цел. Така съветниците со-
циалисти от Видин мотивираха гласуването си
на вчерашното заседание на общинския съвет
за продажба чрез търг на частен общински пар-
цел. Става въпрос за терена на автогара “Алек-

БСП в София с ново ръководство

калев уточни, че допитването ще е под формата на
анкетно проучване. Целта е да се определи какъв да
е профилът на кандидата на БСП. Първата част от
допитването ще търси отговор какъв човек си пред-
ставят за държавен глава членовете на партията.
Втората тема е под каква форма да бъде издигната
кандидатурата, а третата - кой би могъл да получи
подкрепата на избирателите, обясни Паскалев. Кон-
кретни имена не са обсъждани. Очаква се тази част
от подготовката за президентските избори да е
приключила към 20 юни.

Костадин Паскалев няма да бъде кандидат за президент

Социалистите във Видин подкрепят
запазването на 80 работни места

Областният съвет и
Общинският съвет на БСП
в Бургас и Българският
антифашистки съюз орга-
низират митинг-поклоне-
ние пред паметниците и
лобните места на парти-
заните от отряд “Народен
юмрук” на 4 юни от 11 ч.
От 10 ч. ще бъде бъде от-
дадена почит пред памет-
ника на загиналите анти-
фашисти край с. Добра
поляна, община Руен.

Всяка година социали-
стите от региона отдават
почит и на загиналите

ЛЕВИТЕ В БУРГАС
ПРАВЯТ МИТИНГ-
ПОКЛОНЕНИЕ
ПРЕД ПАМЕТНИК
НА ПАРТИЗАНИТЕ

ще отговаря за публичните поли-
тики. Бившият кмет на Банкя и
сега лидер на социалистите там
Стефан Василев поема като член
на ръководството анализите и
стратегиите и крайградските рай-
они. Бившият спортен журналист
и бивш пресаташе и член на уп-
равителния съвет на ЦСКА Иван
Ченчев ще отговаря за коалици-
онната политика.

Председателят на БСП в рай-
он “Подуяне” Димитър Данчев ще
отговаря за връзките с бизнеса, а
лидерът на социалистите в “Сре-
дец” Димитър Кунов - за връзките
със синдикалните организации. С
връзките с неправителствените
организации и гражданските
сдружения се заема Румен Геор-
гиев, бивш общински съветник в
София и бивш кандидат за кмет

на район “Лозенец”.
Работата с медиите и социал-

ните мрежи е поверена на начал-
ника на кабинета на евродепутат-
ката Илияна Йотова Надя Младе-
нова, която беше избрана с най-
висок резултат за член на Наци-
оналния съвет на партията от мла-
дежката квота. Другият предста-
вител на младежите е Десислава
Славчева от район “Връбница”,
която ще отговаря за политичес-
кото обучение и крайградските
райони.

“Предстои ни много и здрава
работа оттук нататък. Очаквам да
видя желание и мотивация за
действие от всички избрани ръко-
водители, за да се справим с пре-
дизвикателствата”, заяви предсе-
дателят на софийската организа-
ция на БСП Калоян Паргов.

ЗЗЗЗЗ
сиев”, което ще даде възможност на най-голе-
мия превозвач в областта да закупи при конку-
рентни условия терена и да развие предлагани-
те на гражданите услуги.

Във фирмата работят 80 души и ние не можем
самоцелно или водени от скрити интереси, като
някои наши колеги общински съветници, да се
опитваме да пречим на този или на който и да
е друг работодател, осигуряващ работни места и
развиващ реална дейност, поясняват от БСП.

антифашисти в борбата
срещу хитлерофашизма.
Край село Топчийско на 2
юли 1944 г. са убити 22
партизани от отряд “Наро-
ден юмрук” начело с Яна
Лъскова. През май съща-
та година са разстреляни
десетки техни ятаци от се-
лата Добра поляна, Мре-
жичко, Просеник. На този
ден на мемориалния па-
метник край село Топчий-
ско се събират наследни-
ци на убитите партизани
и ятаци, техни роднини и
сподвижници.

На 2 юни от 18 часа
пред паметника “Братската могила”

в Борисовата градина
ще се проведе

традиционното честване
на Деня на Ботев
и загиналите за

свободата на България.

Очакваме Ви!

ГС на БСП в София

Български антифашистки съюз
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„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА”, ул.
“Студентска” 1, на основание чл.64, ал.1 от ЗДС и
чл.69 от ППЗДС, във връзка с чл.20 от Наредба №7
от 14 ноември 1997 г. за продажба  на движими
вещи - частна държавна собственост, обявява търг
чрез явно наддаване за продажба на движими
вещи:

Лек автомобил - джип “Мицубиши Паджеро”
3,2 TDI, година на производство 2007 г., автома-
тик, дълга база, 6+1 места

- начална тръжна цена - 27 500 (двадесет и
седем хиляди и петстотин) лева без ДДС и депо-
зит - 10% от стойността - 2750 (две хиляди седе-
мстотин и петдесет) лева

- стъпка за наддаване (една) - 500,00 лв. без
ДДС.

 Цена на тръжната документация -1 50,00 лв.с
ДДС.

Срокът за закупуване на тръжната документа-
ция и за осъществяване на огледи е до 08.06.2016
г. включително, всеки работен ден от 13:00 до
15:00 ч. Огледите на място ще се извършват сре-
щу документи за закупена  тръжна документация.

Депозитът следва да се внесе в срок до
13.06.2016 г. по набирателната сметка на ТУ - Вар-
на в “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД, клон -
Варна ,                                                          IBAN:
BG90IABG74793300482100, BIC код: IABGBGSF

Подаването на заявления за участие се
извършва в срок до 13.06.2016 г., всеки работен
ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 15:00 ч. в стая
317 в сградата на Ректората.

Търгът ще се проведе на 14.06.2016 г. от 10:30
часа в стая 109 в сградата на Ректората, ТУ - Вар-
на, ул. “Студентска” 1.

Екип от
познати
лица около
властта
представи
новите
стандарти
вчера с
участието
на зам.-
министър
Диян
Стаматов
(вдясно)

Àêî îãðàìîòÿâàò ðîì÷åòàòà,
ó÷èëèùàòà ùå ñå íàðè÷àò èíîâàòèâíè
Ако пък обучават деца от различни градове, стават национални и ще са държавни

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

Коментар на стр. 12

МАХАТ НА ЮРУШ ДИРЕКТОРИТЕ,
ЗА ДА СЕ ОБНОВЕЛИ КАДРИТЕ

На 2 юни МОН ще обяви конкурси за
директори на общо 153 държавни и общин-
ски училища в страната поради скоростно
пенсиониране на сегашните им титуляри.
Най-много конкурси предстоят в София -
за 10 държавни и 24 общински училища. С
разпореждане на Кунева от 19 май на ре-
гионалните инспекторати бе заповядано до
31 май да освободят всички навършили
стаж и възраст за пенсия. Целта била обно-
вяване според нея. Новите директори ще
встъпят в длъжност на 1 август, когато

влиза в сила новият закон. Освободените
педагози можело да участват в проекти, в
съвети и комисии, защото били най-квали-
фицирани, казаха вчера от МОН. И в пре-
дишни години е имало подобно пенсионира-
не, пък имало и много възрастни директори.
От МОН не обясниха обаче защо не се под-
хожда конкретно към всеки случай, както
искаха инспекторатите, а за 10 дни се гонят
на юруш всички под един знаменател. В
страната има огромен недостиг на учители
и много училища ще пострадат от акцията.

А
Ако едно училище прилага

нестандартни методи при про-
блеми с обхвата на децата и с
грамотността им, включително
с лошото владеене на българ-
ски, то ще се нарича инова-
тивно. Така МОН обяснява що
е иновативно училище, пред-
видено като нов вид в училищ-
ния закон, който ще влезе в
сила от 1 август. Министър
Меглена Кунева представи
вчера проекта за образовате-
лен стандарт за институциите,
който е един от 19-те, предви-
дени в новия Закон за преду-
чилищното и училищното об-
разование. Досега МОН е одо-
брило три стандарта - за учеб-
ния план, за общото образо-
вание и за учебниците, очак-
ва се да бъде одобрен и
четвърти - за предучилищното
образование. Проект за стан-
дарт и за учебната документа-
ция бе представен вчера.

Училище, което ще канди-
датства с проект за иноватив-
но, трябва да докаже, че
въвежда иновативни елемен-
ти в организацията, съдържа-
нието на обучението, в управ-
лението преподаването и пр.
За такива училища ще има
допълнителни средства, а про-
ектите ще одобрява но-
восъздадена в МОН Комисия
за иновативните училища,
състояща се от експерти. Може
да има и само иновативни па-
ралелки в иначе обикновено
училище. Проектът за инова-
тивно училище трябва да бъде
одобрен от учители и родите-
ли, за да не стават децата
обект на експерименти.

Друг нов вид според зако-
на са националните училища.

Велиана ХРИСТОВА

МОН определя в стандарта за
институциите, че те са с висок
капацитет, ще бъдат по статут
държавни и ще изпълняват на-
ционални задачи, валидни за
няколко области. Например на
математическа гимназия може
да се възложи в извънучебно
време да апробира нов елек-
тронен продукт за развитие на
математическа логика. В Со-
фия също може да има нацио-
нални училища, тъй като в
някои от сегашните вече се
обучават деца от различни
области на страната.

Духовните училища пък ще
се откриват от МС по искане
на законно регистрирано ве-
роизповедание. Преди това
искането за откриването им се

оценява от експертна комисия,
назначена със заповед на об-
разователния министър. Пора-
ди свиване на основното об-

разование до 7 клас сегашни-
те основни училища може да
станат обединени до 10 клас
или пък да си останат само до

7 клас, което означава обаче
да освобождават учители, пре-
подавали досега в 8 клас.

Европейският парла-
мент одобри предложе-
нието на Илияна Йото-
ва и други български
евродепутати новата
европейска служба за
гранична и брегова ох-
рана да пази и бълга-
ро-турската граница, а
не само Шенген. “Има-
ше риск от двусмислено
тълкуване на предложе-
нието на Европейската
комисия. Затова по мое
настояване евродепута-
тите одобриха изрично
да бъде записано, че
България, Румъния,
Хърватия и Кипър също
попадат в обхвата на
действие на новата ев-
ропейска гранична по-
лиция”, заяви Илияна
Йотова след гласуване-
то. “Ако бяхме допусна-
ли неясноти в текста,
имаше риск някой чи-
новник да реши, че но-

15 са посегателствата над контрольори в столич-
ния градски транспорт от началото на годината, съоб-
щи временният началник на Центъра за градска мо-
билност Румяна Милова. 57 са нападенията над кон-
трольори, които са регистрирани миналата годи-
на.Припомняме, че в понеделник гратисчия в трамвай
22 нападна контрольори и ги напръска с лютив спрей.

15 КОНТРОЛЬОРИ НАПАДНАТИ В СОФИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА

След нападението пътникът избяга. Пострадалите кон-
трольори са били откарани с линейка в “Пирогов”. Те са
в добро здравословно състояние и вече са си у дома.
Контрольорите са дали показания в полицията. Пред-
вид влизащата в сила нова цена на билетите от днес,
Центърът за градска мобилност е взел мерки за заси-
лен контрол. Общинската полиция ще оказва съдейст-

вие, за да се предотвратят инциденти. Относно по-голе-
мия размер на глобите Милова заяви, че от него трябва
да се притесняват само нередовните пътници. Между-
временно Велизар Енчев от Движение за радикална
промяна “Българската пролет” призова столичани да се
придвижват днес пеша или с колите си, за да бойкоти-
рат новата цена на билета от 1,60 лв.

В НОВАТА
ЕВРОПЕЙСКА
ГРАНИЧНА СЛУЖБА
ВЛИЗА И БЪЛГАРИЯ

вата европейска гра-
нична и брегова охрана
има право да охранява
само шенгенската външ-
на граница на ЕС, а не
външните граници изоб-
що”, подчерта евродепу-
татът от БСП. Според
Йотова това би било
най-лошото развитие за
страните на Балканите,
защото извън защита
остават най-рисковите
за миграционен натиск
външни граници като
българо-турската или
хърватско-сръбската.

Според гласувания
от евродепутатите текст
новата служба ще може
да се задейства спешно
и да бъде разполагана
по границите под мигра-
ционен натиск по пред-
ложение на Европей-
ската комисия и след
одобрение на държави-
те членки в съвета.

Д
Днес официално стартира домейнът на кири-

лица .ею. По този начин се дава възможност да
се създават интернет адреси, изписани изцяло
на български език. От новите опции могат да се
възползват всички институции, общини, компа-
нии и физически лица, които имат желание да
бъдат по-лесно откриваеми в българското интер-
нет пространство.

С .ею кирилицата официално става третата
азбука, която се използва при изписването на
домейни, заедно с латиницата и гръцката азбука.
Това ще позволи на около 300 милиона души по
света да използват родния си език в интернет,
каза Огнян Златев от представителството на
Европейската комисия в България. “За нас е важ-
но, че стартирането на домейна с разширение
.ею на кирилица предоставя възможност на все
повече хора да могат да се възползват от
възможностите, които предлага виртуалното про-
странство, било като възможност за комуника-
ция, за обмен, а и не на последно място за за-
пазване на културната ни идентичност”, обясни
той.

Чрез домейните на кирилица ще се улесни и
достъпът до интернет за българските потребите-
ли, тъй като вече няма да е необходимо на ла-
тински да се изписват специфични букви като Щ,
Ъ, Я или Ю.

Стартира домейнът
на кирилица
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ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ‡ÁÔÓÂÊ‰‡ÌÂ Ò Ó·˘ËÌÒÍÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó Ë ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ Â¯ÂÌËˇ Ò ÌÓÏÂ‡ 111; 112; 113; 114

Ë 115 ÓÚ 28.04.2016 „. Ì‡ Œ·˘ËÌÒÍË Ò˙‚ÂÚ - „‡‰ ¡‡ˆË„Ó‚Ó
Œ ¡ fl ¬ fl ¬ ¿

œÛ·ÎË˜ÂÌ Ú˙„ Ò ˇ‚ÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÔÓ‰‡Ê·‡ Ì‡ ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË, ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘Ë
ÒÂ ‚ ÒÂÎÓ ΔÂ·Ë˜ÍÓ, ÛÎ. ì◊ÂÚ‚˙Ú‡î, Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡:

π
ÔÓ
Â‰

ŒÔËÒ‡ÌËÂ
Ì‡ ËÏÓÚ‡

ƒÂÔÓÁËÚ
Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ

‚ Ú˙„‡

Õ‡˜‡ÎÌ‡
Ú˙ÊÌ‡

ÔÓ‰‡ÊÌ‡
ˆÂÌ‡ ·ÂÁ ƒƒ—

1. œ» Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ
29522.501.401 ÔÓ    – Ì‡
Ò. ΔÂ·Ë˜ÍÓ, ˆÂÎËˇÚ Ò
ÔÎÓ˘ 98 Í‚. Ï, Ú‡ÈÌÓ
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡ ÚÂËÚÓ-
ËˇÚ‡ - Û·‡ÌËÁË‡Ì‡, Õ“œ
- Á‡ Ú˙„Ó‚ÒÍË Ó·ÂÍÚ, ÍÓÏ-
ÔÎÂÍÒ, ÌÓÏÂ ÔÓ ÔÂ‰ıÓ‰ÂÌ
ÔÎ‡Ì - Í‚. 27, Ô‡ˆÂÎ IV-
“”,  ‚Â‰ÌÓ Ò ÔÓÒÚÓÂÌ‡Ú‡ ‚
ÚÓÁË ËÏÓÚ Ò„‡‰‡ Ò Ë‰ÂÌÚË-
ÙËÍ‡ÚÓ 29522.501.401.1
Ò˙Ò «œ 40 Í‚. Ï. œÂ‰Ì‡Á-
Ì‡˜ÂÌËÂ - ÒÂÎÒÍÓÒÚÓÔ‡ÌÒÍ‡
Ò„‡‰‡, ·ÓÈ ÂÚ‡ÊË - Â‰ËÌ.

 4 550 Î‚.  455.00
Î‚

2. œ» Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ
29522.501.400 ÔÓ    – Ì‡
Ò. ΔÂ·Ë˜ÍÓ, ˆÂÎËˇÚ Ò ÔÎÓ˘
608 Í‚. Ï, Ú‡ÈÌÓ ÔÂ‰Ì‡Á-
Ì‡˜ÂÌËÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ -
Û·‡ÌËÁË‡Ì‡, Õ“œ - Á‡
Ú˙„Ó‚ÒÍË Ó·ÂÍÚ, ÍÓÏÔÎÂÍÒ,
ÌÓÏÂ ÔÓ ÔÂ‰ıÓ‰ÂÌ ÔÎ‡Ì -
Í‚‡Ú‡Î 27, Ô‡ˆÂÎ III-“”,
‚Â‰ÌÓ Ò ÔÓÒÚÓÂÌ‡Ú‡ ‚ ÚÓÁË
ËÏÓÚ Ò„‡‰‡ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡-
ÚÓ 29522.501.400.1 Ò˙Ò
«œ 67 Í‚. Ï. œÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜Â-
ÌËÂ - ÒÂÎÒÍÓÒÚÓÔ‡ÌÒÍ‡ Ò„‡-
‰‡, ·ÓÈ ÂÚ‡ÊË - Â‰ËÌ.

 11 330 Î‚  1133.00

 3. œ» Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ
29522.501.386 ÔÓ    – Ì‡
Ò. ΔÂ·Ë˜ÍÓ, ˆÂÎËˇÚ Ò ÔÎÓ˘
3047 Í‚. Ï, Ú‡ÈÌÓ ÔÂ‰-
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡
- Û·‡ÌËÁË‡Ì‡, Õ“œ - Á‡
Ú˙„Ó‚ÒÍË Ó·ÂÍÚ, ÍÓÏÔÎÂÍÒ,
ÌÓÏÂ ÔÓ ÔÂ‰ıÓ‰ÂÌ ÔÎ‡Ì -
329,330, Í‚‡Ú‡Î 19, Ô‡-
ˆÂÎ ’IV - Ú˙„Ó‚Ëˇ Ë ÚÛËÁ˙Ï. 53 935 Î‚.  5393.50

“˙„˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡ 23.06.2016 „. ÓÚ 10.00 ˜‡Ò‡
‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ ÃÎ‡‰ÂÊÍËˇ ‰ÓÏ ‚  „‡‰ ¡‡ˆË„Ó‚Ó, ÛÎ.
ì’ËÒÚÓ —ÏËÌÂÌÒÍËî π 1.

“˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ Á‡ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÓÚ ËÏÓÚËÚÂ ÒÂ
Á‡ÍÛÔÛ‚‡ ÓÚ Í‡Ò‡Ú‡ Ì‡ ÙÓÌÚ ÓÙËÒ‡ Ì‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ‡‰ÏË-
ÌËÒÚ‡ˆËˇ - „‡‰ ¡‡ˆË„Ó‚Ó ‰Ó 16.00 ˜‡Ò‡ Ì‡ 22.06.2016
„. ÒÂ˘Û ÒÛÏ‡Ú‡ ÓÚ 100.00 Î‚.

ƒÂÔÓÁËÚ˙Ú Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ Á‡ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÓÚ ËÏÓ-
ÚËÚÂ Â ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 10% ÓÚ Ì‡˜‡ÎÌ‡Ú‡ Ú˙ÊÌ‡ ÔÓ‰‡ÊÌ‡
ˆÂÌ‡ Ë ÒÂ ‚Ì‡Òˇ ÔÓ ÒÏÂÚÍ‡ IBAN BG 88 SOMB
91303332969601, BIC SOMB BG SF, ÔË Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡Ì-
Í‡ ¿ƒ œÂ˘Â‡ ËÎË ‚ ·ÓÈ ‚ Í‡Ò‡Ú‡ Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ ¡‡ˆË-
„Ó‚Ó ‰Ó 16.30 ˜‡Ò‡ Ì‡ 22.06.2016 „.

ÃÓÎ·Ë Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌ-
ÚË, ÓÔËÒ‡ÌË ‚ Ú˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ, ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú Ì‡
ÙÓÌÚ ÓÙËÒ‡ ÔË Ó·˘ËÌÒÍ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ - „‡‰ ¡‡-
ˆË„Ó‚Ó ‰Ó 16.45 ˜‡Ò‡ Ì‡ 22.06.2016 „.

Œ„ÎÂ‰ Ì‡ ËÏÓÚËÚÂ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡  Ì‡Ô‡‚ˇÚ ‚
ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÍÏÂÚÒÍËˇ Ì‡ÏÂÒÚÌËÍ Ì‡ ÒÂÎÓ ΔÂ·Ë˜ÍÓ
ÒÎÂ‰ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ Á‡ˇ‚Í‡ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ
Á‡ Á‡ÍÛÔÂÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ Á‡ ËÏÓÚ‡, Á‡ ÍÓÈÚÓ ˘Â
Û˜‡ÒÚ‚‡Ú, ‰Ó 15.00 ˜‡Ò‡ Ì‡ 22.06.2016 „.

¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â Á‡ ÌˇÍÓÈ ÓÚ ËÏÓÚËÚÂ Ú˙„ ÌÂ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â,
ÔÓ‚ÚÓÂÌ  ÔÛ·ÎË˜ÂÌ Ú˙„ Ò ˇ‚ÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓ-
‚Â‰Â Ì‡ 08.07.2016 „. ÓÚ 10.00 ˜‡Ò‡, Í‡ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ
‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú ‰Ó 16.45 ˜‡Ò‡ Ì‡
07.07.2016 „.

 «‡ ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ: Œ·˘ËÌÒÍ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ
- ¡‡ˆË„Ó‚Ó, ÚÂÎ. 3552/20-65, ‚˙Ú. 116, 110

œ≈“ Œ œ≈“ Œ¬
 ÏÂÚ  Ì‡  Ó·˘ËÌ‡  ¡‡ˆË„Ó‚Ó

4. œ» Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ
29522.501.387 ÔÓ    – Ì‡
Ò. ΔÂ·Ë˜ÍÓ, ˆÂÎËˇÚ Ò ÔÎÓ˘
373 Í‚. Ï, Ú‡ÈÌÓ ÔÂ‰Ì‡Á-
Ì‡˜ÂÌËÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ -
Û·‡ÌËÁË‡Ì‡, Õ“œ - ÌÂÁ‡-
ÒÚÓÂÌ ËÏÓÚ Á‡ ÊËÎË˘ÌË
ÌÛÊ‰Ë, ÌÓÏÂ ÔÓ ÔÂ‰ıÓ‰ÂÌ
ÔÎ‡Ì - 329,330, Í‚‡Ú‡Î

  7938.00 793.80

5. œ» Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ
29522.501.399 ÔÓ    – Ì‡
Ò. ΔÂ·Ë˜ÍÓ, ˆÂÎËˇÚ Ò ÔÎÓ˘
575 Í‚. Ï, Ú‡ÈÌÓ ÔÂ‰Ì‡Á-
Ì‡˜ÂÌËÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ -
Û·‡ÌËÁË‡Ì‡, Õ“œ - ÌÂÁ‡ÒÚ-
ÓÂÌ ËÏÓÚ Á‡ ÊËÎË˘ÌË ÌÛÊ-
‰Ë, ÌÓÏÂ ÔÓ ÔÂ‰ıÓ‰ÂÌ ÔÎ‡Ì
-  329,330, Í‚‡Ú‡Î 19,
Ô‡ˆÂÎ ’’-329.     8625.00  862.50

19, Ô‡ˆÂÎ ’I’-329, ‚Â‰ÌÓ Ò
ÔÓÒÚÓÂÌ‡Ú‡ ‚ ÚÓÁË ËÏÓÚ Ò„‡-
‰‡ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ
29522.501.387.1 Ò˙Ò «œ 71
Í‚. Ï. œÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ - ÒÂÎ-
ÒÍÓÒÚÓÔ‡ÌÒÍ‡ Ò„‡‰‡, ·ÓÈ
ÂÚ‡ÊË - Â‰ËÌ.

Ñèâàòà áåäíîñò çàñÿãà 2 621 782
áúëãàðñêè ãðàæäàíè
При 36% живеещи в крайна бедност едва
3,5% от бюджета отиват за социални плащания

Светла ВАСИЛЕВА

СССССС
ивата бедност и сива-
та икономика същест-
вуват, макар и да оста-
ват извън рамките на

официалната статистика. По
данни от доклада “Бедни сре-
щу бедни”, представен вчера
в София, 2 621 782 български
граждани са засегнати от си-
вата бедност. Изследването
на Ваня Григорова, икономи-
чески съветник на КТ “Подкре-
па”, е подкрепено от “Колек-
тив за обществени интервен-

ции” и “Солидарна България”.
Сивата бедност засяга

хора, които живеят в матери-
ални лишения, но остават не-
видими за статистиката. В тази
група влизат 600 000 работе-
щи бедни, на толкова ги из-
числява КНСБ; 460 000 здрав-
но неосигурени поради дълбо-
ка бедност, по данни на НАП;
безработни с ниски или ни-
какви доходи 303 678 човека
и 1 300 000 пенсионери с пен-
сия под 300 лв. месечно. Това
са 36% от населението на
България, според експертна-

та оценка на Ваня Григорова.
Числото е близко до посоче-
ното от Евростат, според коя-
то 34,2% от българите живеят
в материални лишения, което
ни отрежда водещо място
сред страните членки по този
показател, чиято средна стой-
ност е 8,2% за ЕС. Макар 36%
от българските граждани да
живеят в крайна бедност, едва
3,5% от бюджета отиват за
социални плащания. На фона
на тези данни оценката, че
социалната система на стра-
ната е твърде щедра, е абсо-

лютно несъстоятелна, заяви
Григорова. Според нея про-
блем е, че липсва контрол на
злоупотребите със социални
плащания. В България не е
правена оценка за подобен
тип нарушения. Във Велико-
британия злоупотребите са
при 0,7%, а в Канада при 0,6%
от получателите им.

Непрекъснат спад в броя
на изплащаните социални
помощи е другата констата-
ция в доклада. През 2008 г.
те намаляват с 1,8%. Огром-
ната разлика идва през 2010

г., когато количеството на со-
циалните плащания пада с
37%. Следващото пиково ре-
дуциране е през 2015 г., ко-
гато намалението е с нови
3,5%. Агенцията за социално
подпомагане води статистика
за количеството плащания, а
не за броя хора, които полу-
чават помощи. “Затова е труд-
но да се каже колко хора у
нас получават социални по-
мощи”, обясни Ваня Григоро-
ва. По отношение на най-ма-
сово получаваната помощ у
нас - детските надбавки, тя
отчете, че малко над 700 000
деца получават такива, но
същевременно 400-500 000
са децата, които не ги полу-
чават.

Един от митовете, които
ни се внушават, е, че Бълга-
рия изплаща прекалено мно-
го помощи на инвалидни.
Според Европейския форум
на хората с увреждания сред-
ният дял на инвалидите в Ев-
ропа е 16%. В България те са
около 12%. Като имаме пред-
вид лошото здравословно
състояние на българското на-
селение и високия дял на
хора, живеещи в материални
лишения, дори е учудващо,
че броят им е под средноев-
ропейските нива. Въпреки
това се очаква въвеждането
на нови рестрикции за хора-
та с увреждания.

С
Стотици хора са отбелязали, че ще присъстват на протест

срещу унищожаването на Фонда за лечение на деца, органи-
зиран във фейсбук.  Демонстрацията ще се проведе днес в 10
ч. пред Министерството на здравеопазването. “Вярваме, че бол-
ните деца и техните семейства имат право на работещ меха-
низъм за подпомагане”, написа една от организаторките На-
дежда Цекулова.

Организаторите приканват всички, които не одобряват случ-
ващото се в институцията от вече повече от месец, да отидат

РОДИТЕЛИ ИЗЛИЗАТ НА ПРОТЕСТ
ЗАРАДИ ФОНДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА

пред министерството. Протестът е срещу “въвеждането на нови
изисквания и процедури по едноличното решение на директора,
без те да са част от действащия правилник; многократното отла-
гане на подпомагането на деца без никакъв обоснован аргумент;
неглижирането на ролята на Обществения съвет, пренебрегване-
то и подмяната на решенията му”. Исканията на протестиращите
са МЗ да оповести намеренията си за промени във фонда и да се
възстанови стриктното спазване на утвърдените процедури и
практики в правилника на институцията.

Щетите от последните наводнения в района
на Габрово се оценяват на 1 млн. лева, информи-
ра кметът на града Таня Христова. Тя смята, че е
добре да бъдат съкратени сроковете за отпуска-
не на помощта за превенция. Също така трябвало
да се увеличат и средствата в Междуведомстве-
ната комисия за възстановяване и подпомагане.
Така според Христова ще се намалят щетите при
евентуални бедствия.

Кметицата обясни, че при бедствия са прину-
дени да ангажират фирми, които работят със соб-
ствени средства. Често пъти ресурсите за възста-
новяването пристигали в населените места чак
след 6-7-8, дори 10 месеца.

ЩЕТИ ЗА МИЛИОН
СЛЕД ПОСЛЕДНИТЕ
НАВОДНЕНИЯ
В ГАБРОВСКО

По случай Международния ден на детето в
района на военно формирование 26 400 в

Благоевград се проведе Ден на отворените врати
с показ на въоръжение и бойна техника. Освен

деца, бойната техника разгледаха и ветерани от
запаса и резерва

Снимка БГНЕС
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Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î.35, ‡Î.1 ÓÚ «Œ— Ë ˜Î.46, ‡Î.1 ÓÚ Õ‡Â‰-
·‡Ú‡ Á‡ Â‰‡ Á‡ ÔË‰Ó·Ë‚‡ÌÂ, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ‡ÁÔÓÂÊ‰‡ÌÂ Ò
Ó·˘ËÌÒÍÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó Ë ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ –Â¯ÂÌËÂ π110/
28.04.2016 „Ó‰. Ì‡ Ó·˘ËÌÒÍËˇ Ò˙‚ÂÚ - „‡‰ ¡‡ˆË„Ó‚Ó

Œ ¡ fl ¬ fl ¬ ¿

œÛ·ÎË˜ÂÌ Ú˙„ Ò ˇ‚ÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÔÓ‰‡Ê·‡ Ì‡ ÌÂ‰‚Ë-
ÊËÏ ËÏÓÚ, ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘
Ô˙‚Ë ÂÚ‡Ê Ò˙Ò Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÂÌ ‚ıÓ‰ ÓÚ ÚËÂÚ‡ÊÌ‡ Ï‡ÒË‚Ì‡
Ò„‡‰‡ Ò˙Ò Á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘ 200 Í‚.Ï, Ì‡ÏË‡˘‡ ÒÂ ‚ ÛÂ-
„ÛÎË‡Ì ÔÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ ’’II - «‰‡‚Ì‡ ÒÎÛÊ·‡, ‚ Í‚.22 ÔÓ
ÔÎ‡Ì‡ Ì‡ Ò. –ÓÁÓ‚Ó, ˆÂÎËˇÚ Ò ÔÎÓ˘ 470 Í‚.Ï. ¿‰ÏËÌËÒÚ‡-
ÚË‚ÌËˇÚ ‡‰ÂÒ Ì‡ ËÏÓÚ‡ Â Ò. –ÓÁÓ‚Ó, ÛÎ. ì◊ÂÚËËÌ‡‰ÂÒÂÚ‡î
π2.

Õ‡˜‡ÎÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ÔÓ‰‡ÊÌ‡ ˆÂÌ‡, Ó‰Ó·ÂÌ‡ ÓÚ Ó·˘ËÌ-
ÒÍËˇ Ò˙‚ÂÚ - „‡‰ ¡‡ˆË„Ó‚Ó, Â ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 23 543.00
(‰‚‡‰ÂÒÂÚ Ë ÚË ıËÎˇ‰Ë ÔÂÚÒÚÓÚËÌ ˜ÂÚËË‰ÂÒÂÚ Ë ÚË) ÎÂ‚‡
·ÂÁ ƒƒ—.

“˙„˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡ 20.06.2016 „. ÓÚ 10.00 ˜‡Ò‡
‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ ÃÎ‡‰ÂÊÍËˇ ‰ÓÏ - „‡‰ ¡‡ˆË„Ó‚Ó, ÛÎ. ì’ËÒÚÓ
—ÏËÌÂÌÒÍËî π1.

“˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÒÂ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ ÓÚ Í‡Ò‡Ú‡ Ì‡ ÙÓÌÚ-
ÓÙËÒ‡ Ì‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡Ú‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ Ì‡ „‡‰ ¡‡ˆË„Ó‚Ó
ÒÂ˘Û ÒÛÏ‡Ú‡ ÓÚ 100.00 Î‚.

ƒÂÔÓÁËÚ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 10% ÓÚ Ì‡˜‡Î-
Ì‡Ú‡ Ú˙ÊÌ‡ ÔÓ‰‡ÊÌ‡ ˆÂÌ‡ ÒÂ ‚Ì‡Òˇ ‚ ·ÓÈ ‚ Í‡Ò‡Ú‡ Ì‡
Ó·˘ËÌ‡ ¡‡ˆË„Ó‚Ó ËÎË ÔÓ ÒÏÂÚÍ‡ IBAN BG 88 SOMB
91303332969601,  BIC SOMB BG SF, ÔË Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡
¿ƒ œÂ˘Â‡, ‰Ó 16.30 ˜. Ì‡ 17.06.2016 „.

ÃÓÎ·Ë Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË,
ÓÔËÒ‡ÌË ‚ Ú˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ, ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú Ì‡ ÙÓÌÚ-
ÓÙËÒ‡ ÔË Ó·˘ËÌÒÍ‡Ú‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ Ì‡ „‡‰ ¡‡ˆË„Ó‚Ó ‰Ó
16.45 ˜‡Ò‡ Ì‡ 17.06.2016 „.

Œ„ÎÂ‰ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë ‚ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡
ÒÎÛÊËÚÂÎ ÓÚ ÍÏÂÚÒÚ‚Ó –ÓÁÓ‚Ó ‰Ó 15.00 ˜. Ì‡ 17.06.2016 „.
ÒÎÂ‰ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ Á‡ÍÛÔÂÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌ-
Ú‡ˆËˇ.

¬ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Ó·ˇ‚ÂÌËˇÚ Ú˙„ ÌÂ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â, ÔÓ‚ÚÓÂÌ
Ú˙„ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡ 07.07.2016 „. ÓÚ 10.00 ˜‡Ò‡ ‚ „.
¡‡ˆË„Ó‚Ó, ÛÎ. ì’ËÒÚÓ —ÏËÌÂÌÒÍËî π1.

œÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÓ‚ÚÓÂÌ Ú˙„ ‰‡
ÒÂ ËÁ‚˙¯Ë ‰Ó 16.45 ˜. Ì‡ 06.07.2016 „.

«‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ: ÒÚ‡ˇ π16 ‚ Ó·˘ËÌÒÍ‡-
Ú‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ - ¡‡ˆË„Ó‚Ó, ÚÂÎ. 03552/20-65, ‚˙Ú.
116, ËÎË ‚ ÍÏÂÚÒÚ‚Ó Ò. –ÓÁÓ‚Ó, 03552/24-04.

œ≈“ Œ œ≈“ Œ¬
ÍÏÂÚ Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ ¡‡ˆË„Ó‚Ó

то на сирене. И трите проби от
продуктите на въпросния про-
изводител са показали нали-
чие на немлечни мазнини в
сирене. Засега обаче нямаме
право да знаем кой е наруши-
телят.

В момента юристите об-
съждат това, защото има един
казус, който не ми позволява
да ви кажа имената на фирми-
те, каза Илиев. Докато юристи-
те решават, а потребителите
сме в неведение, инспекторите
продължават да изследват по
пет проби на ден от различни
точки в страната. Пробите се
взимали почти само от търгов-
ската мрежа, за да се избегне
факторът предприятието едва
ли не да каже от коя партида
да се вземе.

Що се отнася до данни на
“Активни потребители” за нару-
шения при сиренето, в агенци-

ялото поголовие на говеда у нас
ще се ваксинира срещу заболя-
ването заразен нодуларен дер-
матит. Това обяви вчера на пре-
сконференция изпълнителният
директор на БАБХ д-р Дамян
Илиев. Очаква се днес да при-
стигнат поредните 100 000 дози
с жива ваксина срещу заболя-
ването, с които ще се покрие
поголовието в цяла Южна Бълга-

Със заповед на преми-
ера Бойко Борисов за за-
местник-министър на зе-
меделието и храните е на-
значен бившият зам.-шеф
на фонд “Земеделие” Сви-
лен Костов, съобщи пра-
вителствената пресслуж-
ба. Той е представен като
бакалавър по горско сто-
панство и магистър по
стопанисване на горите от
Лесотехническия универ-
ситет в София. Започва
кариерата си в Държавен
фонд “Земеделие”, където
заема различни позиции -
от експерт до началник на
отдел “Директни плаща-
ния на площ”. В периода
2011-2013 г. е заместник
изпълнителен директор на
фонда, се посочва в био-
графичната справка, раз-
пространена от пресслуж-
бата. Досега Костов е бил
съветник на министъра на
земеделието и храните.

Особено тежки санкции в случаи на злоупотреби с
вътрешна информация и манипулиране на пазара пред-
лага Министерството на финансите в проект на изцяло
нов Закон за прилагане на мерките срещу пазарните
злоупотреби с финансови инструменти (ЗПМПЗФИ).
Глобите варират от 500 лв. до 5 млн. лв. в зависимост
от нарушението, свързано с незаконно разкриване на
вътрешна информация или пазарна манипулация, както
и в зависимост от това дали деянието представлява
престъпление или не. При повторно нарушение глобите
могат да нараснат до 10 млн. лв.

За юридическите лица и едноличните търговци се
предвижда имуществена санкция в интервала от 1000
лв. до 15 млн. лв. също в зависимост от вида на
нарушението, като при повторното му извършване
глобата може да скочи до 30 млн. лв.

Законопроектът е публикуван за обществено
обсъждане до 10 юни. Той отменя изцяло сегашния
Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови
инструменти. Целта е да се транспонират някои нови
европейски регламенти, като новата регулаторна
рамка ще бъде задължителна и пряко приложима за
България от 3 юли 2016 г.

България е на 50-о място по конкурентоспособност
в света. Това показва Годишникът на световната кон-
курентоспособност на Института за развитие на управ-
лението в Швейцария. Спрямо миналата година, когато
страната ни е била 55-а, това е подобрение с пет позиции.
България обаче продължава да е назад в класацията,
която включва 61 страни от цял свят. Така тя остава
една от най-неконкурентните, като с по-ниски показате-
ли в Европа са само Гърция, Хърватия и Украйна.

Анализът на Центъра за изследване на демокра-
цията, който е официален партньор на Института за
развитие на управлението, показва, че отрицателно
влияние върху конкурентоспособността на българ-
ската икономика продължават да оказват натрупани-
те лоши кредити и фалитът на КТБ. Бизнес ефектив-
ността е показателят, по който България се предста-
вя най-зле - 54-то място. От гледна точка на финан-
сите страната е почти на дъното - 57-о място.

Най-бърз напредък отчитат икономиките на Лат-
вия, Словакия и Словения, като по-добри постижения
от тях имат само Ирландия и Холандия. Анализът
поставя на първо място Хонконг, следван от Швей-
цария, а САЩ, които през последните три години
водеха в класацията, сега са трети. Германия, която
през последните пет години е била част от първите
десет, макар и миналата година на последна позиция,
през 2016 г. отпада от лидерите и вече е на 12-о
място. На последно място по конкурентоспособност
се намира Венецуела. Преди нея е Монголия, а на 59-
а позиция - Украйна.

БАБХ спира предприятие
за млекопреработка
Причината - системни нарушения и измама на потребители, не казват името на фирмата

ята подхождат скептично и на-
мекват за търсене на сензации.
Изненадан съм, че ние не сме
били уведомени, защото проби-
те, за да имат юридическа стой-
ност, трябва да са взети в
присъствието на официален ве-
теринарен лекар, каза Илиев.

И все пак БАБХ ще прове-
ри твърдението на неправител-
ствената организация, обеща-
ва доктор Илиев и признава, че
се използват всякакви трико-
ве за печалба като например
по-кратък срок зреене на сире-
нето. Тука вече говорим за
измама, коментира той.

От средата на март експер-
тите на БАБХ са започнали
активни проверки в търговска-
та мрежа на млечни продукти.
Взети и изследвани са 424
проби за наличие на немлечни
мазнини. От тях 155 - от сире-
не, 153 - от кашкавал, 166 - от

краве масло. Общо 390 са на
продукти, произведени в Бълга-
рия, а останалите са на про-
дукти, произведени в ЕС. Само
в 8 от пробите е намерена
липса на млечни мазнини, ко-
ето е близо 2% от общо из-
следваните.

 Предвиждат се масови
санкции, които ще се опреде-
лят от директора на съответна-
та областна служба. Глобите
ще зависят от констатираните
недостатъци. Според нашето
законодателство те ще вари-
рат от 2000 до 5000 лв., ако са
налице и други съпътстващи
нарушения. Това не е единст-
веното, което ще се предприе-
ме, тъй като ние в случая се
натъкваме на едно несъответ-
ствие между това, което пише
на етикета, и това, което пред-
ставлява самият продукт, ко-
ментира Илиев.

съобщи вчера директорът й
д-р Дамян Илиев. Контролният
орган ще се самосезира по
изнесените от Асоциация “Ак-
тивни потребители” данни за
злоупотреби при производство-

ВСИЧКИ ГОВЕДА У НАС ЩЕ СЕ ВАКСИНИРАТ
СРЕЩУ НОДУЛАРЕН ДЕРМАТИТ

До 30 млн. лева глоба за
манипулиране на пазара

Поскъпването на вода-
та в Смолян е с 11 стотин-
ки за един кубик, съобщи
вчера управителят на ВиК-
Смолян инж. Мариян Нико-
лов, цитиран от БНР. По
думите му разликата не е
така фрапираща, както
беше обявено. Водата ще
бъде по-скъпа в райони,
където е гравитачна, тъй
като разходите там са по-
високи. В момента в Смолян цената на водата е 2,27
лв. на кубик. “Това е доставка на вода, отвеждане на
обратната вода и пречистване на обратната вода. С
новите цени, като влезнат в сила, същите хора ще
заплащат по 2,38 лв. на кубик. Не е толкова драстич-
но увеличението”, каза Николов. Новите цени влизат
в сила от днес.

Бивш зам.-шеф в ДФЗ
стана зам.-министър

Свилен Костов

50-И СМЕ ПО
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
СРЕД 61 ДЪРЖАВИ

Както стана известно
още миналата седмица,
новият заместник-ми-
нистър ще отговаря за
прилагането на общата
политика по рибарство на
ЕС и определянето на
националните приоритети
в сектора, както и за
оптимизиране на позем-
лените отношения, гаран-
тиращи ефективността на
земеползването и увели-
чаване на доходите от
земеделска дейност.

2,38 ЛВ. ЩЕ ПЛАЩАТ
ЗА КУБИК ВОДА В
СМОЛЯН ОТ  ДНЕС

Ц рия. В рамките на месец успях-
ме да осигурим първо 150 000
ваксини, след това - 175 000
ваксини. Утре разпределяме
още 100 000 ваксини, посочи д-
р Илиев. Очакванията на БАБХ
са до края на седмицата да при-
ключи договарянето на нови 350
000 ваксини, за да се покрие
цялото поголовие в страната.

“В проект е животните, кои-

то са били малки или неродени,
да бъдат ваксинирани на 6-ме-
сечна възраст”, каза още ди-
ректорът на БАБХ. Най-важното
в момента е фермерите да из-
ползват репеленти против кръво-
смучещи насекоми, докато трае
изграждането на имунитет на
кравите. Имунитетът се създава
за 28 дни след ваксинацията,
уточни експертът.

Българската агенция по
безопасност на храните (БАБХ)
спира дейността на млекопре-
работвателно предприятие за-
ради системни нарушения и
измама на потребителите,
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Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 35, ‡Î. 1 Ë ˜Î. 8, ‡Î. 9  ÓÚ «Œ— Ë ˜Î. 46, ‡Î. 1 ÓÚ
Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ Â‰‡ Á‡ ÔË‰Ó·Ë‚‡ÌÂ, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ‡ÁÔÓÂÊ‰‡ÌÂ Ò Ó·˘ËÌ-
ÒÍÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó Ë ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ –Â¯ÂÌËÂ π 109/28.04.2016 „. Ì‡
Œ·˘ËÌÒÍË Ò˙‚ÂÚ - „‡‰ ¡‡ˆË„Ó‚Ó

Œ ¡ fl ¬ fl ¬ ¿
œÛ·ÎË˜ÂÌ Ú˙„ Ò ˇ‚ÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÔÓ‰‡Ê·‡ Ì‡ ÌÂ‰‚ËÊËÏ ËÏÓÚ,

˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ ÒÂ ‚ „‡‰ ¡‡ˆË„Ó‚Ó, ÛÎ. ì—Î‡‚Ë
ƒË¯ÎˇÌÓ‚î π 40¡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘ œ» Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 06207.501.88
ÔÓ Í‡‰‡ÒÚ‡ÎÌ‡Ú‡ Í‡Ú‡ Ë Í‡‰‡ÒÚ‡ÎÌËÚÂ Â„ËÒÚË Ì‡ „‡‰ ¡‡ˆË„Ó‚Ó,
Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò Á‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-43/19.10.2012 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ
‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√  , ÌˇÏ‡ ËÁ‰‡‰ÂÌ‡ Á‡ÔÓ‚Â‰ Á‡ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡    –, ÔÎÓ˘
Ì‡ ËÏÓÚ‡ - 369.00 (ÚËÒÚ‡ ¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ Ë ‰Â‚ÂÚ) Í‚. Ï.

“‡ÈÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ - Û·‡ÌËÁË‡Ì‡;
Õ‡˜ËÌ Ì‡ Ú‡ÈÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ - Á‡ Ú˙„Ó‚ÒÍË Ó·ÂÍÚ, ÍÓÏÔÎÂÍÒ;
—Ú‡ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 29522.501.1902; ÌÓÏÂ ÔÓ ÔÂ‰ıÓ‰ÂÌ ÔÎ‡Ì -

Í‚‡Ú‡Î 115, Ô‡ˆÂÎ ’;
√‡ÌËˆË Ë Ò˙ÒÂ‰Ë - 06207.501.9528; 06207.501.1832;

06207.501.87; 06207.501.763; 06207.501.764.
¿ÍÚÛ‚‡Ì Ò ‡ÍÚ π 1/11.04.2016 „. Á‡ ÔÓÔ‡‚Í‡ Ì‡ ‡ÍÚ π 322/06.01.2016

„. Á‡ ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ.
Õ‡˜‡ÎÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ÔÓ‰‡ÊÌ‡ ˆÂÌ‡ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 9225.00 (‰Â‚ÂÚ ıËÎˇ‰Ë

‰‚ÂÒÚ‡ ‰‚‡‰ÂÒÂÚ Ë ÔÂÚ) ÎÂ‚‡ ·ÂÁ ƒƒ— .
“˙„˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡ 21.06.2016 „. ÓÚ 10.00 ˜‡Ò‡ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡

ÃÎ‡‰ÂÊÍËˇ ‰ÓÏ ‚  „‡‰ ¡‡ˆË„Ó‚Ó, ÛÎ. ì’ËÒÚÓ —ÏËÌÂÌÒÍËî π 1.
“˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÒÂ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ ÓÚ Í‡Ò‡Ú‡ Ì‡ ÙÓÌÚ ÓÙËÒ‡ Ì‡

Ó·˘ËÌÒÍ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ - „‡‰ ¡‡ˆË„Ó‚Ó ‰Ó 16.00 ˜‡Ò‡ Ì‡ 20.06.2016
„. ÒÂ˘Û ÒÛÏ‡Ú‡ ÓÚ 100.00 Î‚.

ƒÂÔÓÁËÚ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 10% ÓÚ Ì‡˜‡ÎÌ‡Ú‡ Ú˙ÊÌ‡
ÔÓ‰‡ÊÌ‡ ˆÂÌ‡ ÒÂ ‚Ì‡Òˇ ÔÓ ÒÏÂÚÍ‡ IBAN BG 88 SOMB 91303332969601,
BIC SOMB BG SF, ÔË Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡ ¿ƒ - œÂ˘Â‡ ËÎË ‚ ·ÓÈ ‚ Í‡Ò‡Ú‡
Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ ¡‡ˆË„Ó‚Ó ‰Ó 16.30 ˜‡Ò‡ Ì‡ 20.06.2016 „.

ÃÓÎ·Ë Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ Ò  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË, ÓÔËÒ‡ÌË ‚
Ú˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ, ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú Ì‡ ÙÓÌÚ ÓÙËÒ‡ ÔË Ó·˘ËÌÒÍ‡
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ - „‡‰ ¡‡ˆË„Ó‚Ó ‰Ó 16.45 ˜‡Ò‡ Ì‡ 20.06.2016 „.

Œ„ÎÂ‰ Ì‡ ËÏÓÚ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ
Ì‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ - „‡‰ ¡‡ˆË„Ó‚Ó ÒÎÂ‰ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ Á‡ˇ‚Í‡
Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ Á‡ÍÛÔÂÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ‰Ó 15.00 ̃ ‡Ò‡
Ì‡ 20.06.2016 „.

¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â ÌˇÏ‡ ÔÓ‰‡‰ÂÌË Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡, ÔÓ‚ÚÓÂÌ
ÔÛ·ÎË˜ÂÌ Ú˙„ Ò ˇ‚ÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡ 06.07.2016 „. ÓÚ 10.00
˜‡Ò‡.

»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ: Ó·˘ËÌÒÍ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ - ¡‡ˆË„Ó‚Ó
“ÂÎ. 3552/20-65, ‚˙Ú. 116, 110

œ≈“ Œ œ≈“ Œ¬
 ÏÂÚ  Ì‡  Ó·˘ËÌ‡ ¡‡ˆË„Ó‚Ó

а се носи наказателна
отговорност за участие
в картели, поиска пред-
седателят на Комисия-

КЗК поиска затвор
за участие в картели
До месец ще се разбере има ли забранени ценови споразумения на пазара на горива

Д
Председателят
на Комисията
за защита на
конкуренцията
Петко Николов

Започва изграждане-
то на резервен газопро-
вод на подводната връзка
между системите на
България и Румъния по
дъното на река Дунав,
съобщиха от държавната
компания “Булгартранс-
газ”. Българският газопре-
носен оператор и ру-
мънският “Трансгаз” са
сключили договор с обе-
динение между дружест-
вата “Хабау” и “ИНСПЕТ”
АД за реализацията на
строежа. Не се съобщава
защо е необходимо това,
както и каква ще е цената
на подсигуряващото съ-

Над 94% от топлофицираните абонати в София
вече са с отчетени показатели за консумираното
количество топлина през сезон 2015/2016 г. Това
сочат данните на третия по големина топлинен
счетоводител “Нелбо” след обявяване на двете
безплатни дати за посещение в столицата.

От компанията очакват, че броят на неотчетени-
те ще е едва 2% при излизане на изравнителните
сметки, обясни Боряна Колева, изпълнителен ди-
ректор на “Нелбо”. Tя посочи, че във Враца обита-
емите имоти, които все още не са отчетени, са
около 2%. В Перник отчет не е направен в 17% от
жилищата. Причината за по-високия процент е
незнанието на част от клиентите, че въпреки склю-
чения договор за фиксирана цена за разхода за
отопление и топла вода, следва да се направо
годишно отчитане. Изравнителните сметки и в два-
та града вече са предоставени на абонатите.

Всеки неотчетен клиент на топлинния счето-
водител може да заяви индивидуален платен от-
чет. Изравнителните сметки на столичните або-
нати ще бъдат предадени до 5 юли на домоупра-
вителите. Срокът за обжалване е 30 дни от дата-
та на получаване на сметките от упълномощения
представител в сградата.

та за защита на конкуренцията
(КЗК) Петко Николов. Според
него трябва да започне дебат
по тази тема. От седем години
КЗК апелира това да влезе в
Наказателния кодекс, заяви
вчера на пресконференция Ни-
колов.

От началото на годината
КЗК е образувала 10 производ-
ства за картел и се е произнес-
ла с 10 решения. По този пока-
зател българската комисия била
най-активна сред антимонопол-
ните органи в ЕС, твърдят от ве-
домството.

По картела за горивата до
момента са направени 7
претърсвания, като се очаква в
началото на юли комисията да
обяви дали ще претендира за
нарушение срещу разследва-
ните петролни компании за

евентуален картел на пазара
на горива, или не. По-рано КЗК
се застрахова с обяснението, че
картелното споразумение на
пазара за горива е трудно за
доказване.

КЗК е на финала на проуч-
ването, като се анализират ко-
респонденцията, цените на го-
ривата и дали в момент на кри-
за на пазара търговците не са
се договаряли за цените. Раз-
следването е срещу “Лукойл

България”, “Шел България”,
“Ромпетрол България”, “Еко
България”, “ОМВ България”, “Пе-
трол” и “НИС Петрол”.

За забранени ценови спо-
разумения се проверяват и че-
тири търговски вериги за хра-
нителни стоки - “Кауфланд”,
“Лидл”, “Билла” и “Метро”.

През 2015 г. са образувани
общо 726 производства, съоб-
щи Николов. Наложените от
КЗК глоби са за 25 млн. лв., а

докладът на КЗК за миналата
година вече е в парламента. 9
млн. лв. отчита КЗК от наложе-
ни глоби за тази година за не-
лоялна конкуренция.

Огромната част от решения-
та на КЗК - 85%, се потвържда-
ват от съда, което създава прав-
на сигурност за бизнеса у нас,
каза Николов. Само 4% от де-
лата са в полза на обжалващи-
те постановленията на КЗК, 11-
12% от казусите са върнати за
ново разглеждане.

940 жалби са постъпили
миналата година по ЗОП. 85%
от постановленията на КЗК се
потвърждават в съда по стано-
вища за обществените
поръчки.

През миналата година при-
оритет в антитръстовата сфера
за комисията е бил сектор
енергетика. Осем решения са
постановени в сферата на еле-
ктричеството, като наложените
глоби на ЕРП са също в значи-

телни мащаби през 2015 годи-
на. 14 млн. лв. глоба е наложе-
на на дружество за това, че то
отказва шест години да снабди
цех с ток. Разпоредено е вед-
нага да се предприемат мерки
за снабдяване на цеха с ток.
Очаква се решението на съда.

И през тази година търгов-
ските вериги нямало да са спо-
койни, защото комисията “ще им
диша във врата”. Ръст в нелоял-
ната конкуренция през минала-
та година отчита още комисия-
та. 43 нарушения е установила
КЗК в сферата, а наложените
глоби миналата година са в
размер на 4 млн. лева. Най-че-
стите нарушения са имитация
на марка. Прочутият казус е
санкцията за “Юбер”. Наложе-
на е и санкция на фирма за про-
изводството на кроасани. Из-
ползвани са неправомерно като
рекламни лица тенисистите ни
Григор Димитров и Цветана Пи-
ронкова от фирма за бисквити.

авършени са всички работи по тестовете за
състоянието на основното оборудване в V блок
на АЕЦ “Козлодуй”, на чиято основа ще се
направи обосновка за модернизацията на яд-

ПРИКЛЮЧИЛИ
СА ТЕСТОВЕТЕ ЗА
ОСТАТЪЧНИЯ ЖИВОТ
НА V БЛОК НА АЕЦ

ЗЗЗЗ
реното съоръжение, за да може то да получи нов
лиценз за работа. Приключва и изготвянето на разче-
тите за необходимите мерки, за да се внесе докумен-
тацията от АЕЦ “Козлодуй” в Агенцията за ядрено ре-
гулиране (АЯР). Това съобщи Дмитрий Пашевич, първи
заместник изпълнителен директор на “Русатом Сървис”
по време на Осмия международен ядрен форум
“Атомекспо 2016”, провеждащ се в Москва, цитиран от
“Медиапул”. Компанията има договори с АЕЦ “Козло-
дуй” за обследването на двата реактора и оценката на
остатъчния им жизнен ресурс, за да може ядреният
оператор да иска нови лицензи за работа. На V блок
разрешителното изтича през ноември 2017 г., на VI -
през октомври 2019 г.

По предишни обявени предварителни оценки на
“Русатом” българската ядрена централа може да ра-
боти още 30 години. По последни данни това ще стру-
ва около 360 млн. евро, като модернизацията ще става
паралелно в рамките на плановите ремонти на двата
блока ВВЕР-1000. По V блок всички работи са приклю-
чили. По VI блок договорът бе подписан тази година.
В график сме и по двата договора и се надяваме да
приключим в срок, каза Пашевич.

Руско-българският консорциум трябва да прецени
още колко време може да издържи корпусът на реак-
тора и какво от останалото оборудване трябва да се
смени така, че мощността да работи. Точно колко още
години ще може да работи V блок, ще стане ясно през
третото тримесечие на 2016 г. По предварителни дан-
ни корпусът на реактора е в много добро състояние,
а това е най-определящото за преценка на остатъчния
експлоатационен ресурс, тъй като цялото друго обо-
рудване може да се подмени както сега, така и в
процеса на бъдещата работа на ядрената мощност,
обясни преди време Евгений Салков, генерален ди-
ректор на “Русатом Сървис”.

АЕЦ “Козлодуй” ще повиши мощността си не само
с модернизацията на двата си реактора, но и като
въведе още тази есен ново по-ефективно и по-евтино
руско гориво, което ще се използва по-дълго време от
сегашното и ще пести на българската компания около
10 млн. лв. годишно. Това стана ясно от думите на Олег
Григориев, търговски вицепрезидент на руската ком-
пания ТВЕЛ, която има договор с АЕЦ “Козлодуй” за
доставка на свежо ядрено гориво до 2020 г.

“В момента се работи по подготовката на техниче-
ската документация за одобряване на въвеждането на
новото гориво от АЯР. Първата партида за експери-
ментално ползване бе доставена миналата година,
приключил е първият тест, предстоят още два”, каза
Григориев. Изпълнителният директор на АЕЦ “Козло-
дуй” Димитър Ангелов, който също участва в изложе-
нието, уточни, че намеренията са при плановия ре-
монт на VI блок на ядрената централа през септември
вече да бъде извършено първото частично зареждане
с новото ядрено гориво. Догодина това трябва да ста-
не и с V блок, добави Григориев.

ЩЕ СЕ СТРОИ РЕЗЕРВНА ПОДВОДНА ЧАСТ
ОТ ГАЗОПРОВОДА С РУМЪНИЯ

оръжение. Изпълнителят
на резервното трасе е из-
бран от румънския парт-
ньор в проекта за между-
системната газова връзка
по тамошното законода-
телство. Австрийската “Ха-
бау” заедно с холандска-
та “Ахак” бяха избрани в
началото на април тази
година от “Булгартранс-
газ” за извърш-ването на
подводния 2,1 км пробив
по дъното на реката, с
който имаше около две го-
дини и половина перипе-
тии. Съгласно подписания
договор трасето трябва да
стане готово за 119 дни

срещу близо 4,5 млн. евро.
Дали заради сложната
геоложка структура се
налага резервен газопро-
вод, не става ясно. Още то-
гава двата газови опера-
тора са подписали и дого-
вор за изграждане на ре-
зервен газопровод от пре-
хода под река Дунав за
междусистемно свързване
на газопреносните систе-
ми на двете страни. Впос-
ледствие “Трансгаз” е про-
вел процедура и е избрал
за изпълнител обедине-
ние, водено от ИНСПЕТ, с
асоцииран партньор “Ха-
бау Пи Пи Ес Пайплайн

системс”. Плановете са из-
граждането на резервния
газопровод да приключи
за 214 дни, считано от
откриването на строител-
ната площадка на бъл-
гарска и румънска тери-
тория до подписване на
Констативен акт обр. 15
за строежа на територи-
ята на България и прото-
кол за приемане на те-
риторията на Румъния.
Дължината на прехода е
2,1 км, а максималният
капацитет на интерко-
нектора е 1,5 млрд. куб.
м годишно, колкото и на
основната тръба.

НАД 94% АБОНАТИ
НА ПАРНОТО В СОФИЯ
ВЕЧЕ СА ОТЧЕТЕНИ
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НАТО използва украин-
ската криза, за да възроди
образа на Русия като “голе-
мия враг”, без който Али-
ансът не може да съществу-
ва. Това заяви в интервю за
“Росийская газета” постоян-
ният представител на Русия в
Северноатлантическия али-
анс Александър Грушко, ци-
тиран от ТАСС.

Руският дипломат конста-
тира “остър завой в полити-
ката и военното строителст-
во на НАТО” и твърди, че
пактът “се чувства абсолютно
некомфортно при липса на
голям противник”. Образът на
големия противник се из-
ползва с цел “връщане на
НАТО в центъра на световна-
та политика”, като “доказа-
телство, че няма други начи-
ни за гарантиране на сигур-
ност освен “натоцентризма”,
базиран върху стратегичес-
ко обвързване на Европа със
САЩ”, посочва още Грушко.

В новия вариант на стра-
тегията за европейското ко-
мандване на въоръжените
сили на САЩ “пише черно
на бяло, че задачите на това
командване са да прокарват

Едва 494 от 163 000 души, търсе-
щи убежище в Швеция през 2015 г.,
са успели да си намерят работа, по-
казват данни на шведската агенция
по заетостта и на агенцията по миг-
рацията, пише “The Local”. Когато
човек пристига в Швеция с валидни
документи за самоличност и подаде
молба за убежище, обикновено полу-
чава правото да работи, дори и без
разрешение за заселване.

Само една трета от мигрантите в
трудоспособна възраст са получили
такова през изминалата година.

Според статистиката безработи-
цата сред родените в Швеция граж-
дани в страната е 4,7%, докато сред
жителите на страната, родени в чуж-
бина, тя е 14,9 на сто.

алканските страни се превръ-
щат от транзитни в целеви дес-
тинации за мигрантите и трябва
да се справят с предизвикател-

БАЛКАНИТЕ СЕ ПРЕВРЪЩАТ
В ЦЕЛ НА МИГРАНТИТЕ

Б
В Швеция няма
работа за бежанци ката заетост сред мигрантите.

“Страните от Западните Балкани
се възприемаха като транзитни, но
лека-полека се превръщат в дестина-
ции по подразбиране”, заяви Муйжни-
екс, като изтъкна необходимостта от
политики на интеграция и инклузивно
образование в региона.

Като особено голямо предизвика-
телство комисарят изтъкна именно то-
лерантността в образователната сис-
тема, като припомни за съществува-
щите проблеми с ромските и други
малцинства в това отношение.

Представителят на Съвета на Ев-
ропа похвали бежанските центрове в
Хърватия, а специално за България
изтъкна, че има “бавно подобрение” в
условията за прием на бежанци. Той
описва държавата ни като “изненада-
на от големия брой идващи хора”.

ствата на интеграцията. Това заяви ко-
мисарят за човешките права на Съве-
та на Европа Нилс Муйжниекс, цити-
ран от “Болкан Инсайт”. Муйжниекс
публикува свой доклад относно про-
менящите се тенденции на миграци-
онната вълна към Европа и предизви-
кателствата при интеграцията на бе-
жанците.

Според него основни проблеми са
липсата на курсове по езици в при-
емащите страни, липса на съобразя-
ване в образователните им системи с
нуждите на децата мигранти, услож-
нените процедури по обединяване на
бежански семейства, дългите такива
за получаване на гражданство и нис-

Връща ли се
Студената война

интересите на САЩ “от Грен-
ландия до Каспийско море и
от Северния ледовит океан
до Леванта”. Поражда се
въпросът къде са САЩ и къде
е Каспийско море. И къде
Русия може да прокарва соб-
ствените си национални ин-
тереси?”, пита представите-
лят на Москва. Според него в
отговор Русия наистина за-
силва военната си мощ, но
прави това на собствена те-
ритория. Същевременно
“многобройните мерки, осъ-
ществявани днес от САЩ и
съюзниците им в Европа, ук-
репват конфронтационния
модел. Не искам да кажа, че
имаме студена война в отно-
шенията с НАТО, но Али-
ансът минава към схеми за
гарантиране на сигурност от
времето на Студената война.
И това буди тревога, защото
към днешна дата става дума
не само за политика, но и за
военно строителство”, под-
чертава Грушко.

Днес НАТО се опитва да

пренесе конфронтационните
схеми върху акваторията на
Черно море, отбелязва още
той. “Наскоро турският пре-
зидент Реджеп Ердоган за-
яви, че не трябва да се до-
пусне превръщането на Чер-
но море в “руско езеро”. Но в
НАТО прекрасно разбират,
че Черно море никога няма
да се превърне в “натовско
езеро” и ние ще предприе-
мем всички необходими мер-
ки, за да неутрализираме
възможните заплахи и опити
за силов натиск върху Русия
по южното направление“,
подчертава руският предста-
вител в НАТО.

Междувременно генерал-
ният секретар на Алианса
Йенс Столтенберг на съвме-
стна пресконференция с пол-
ския президент Анджей Дуда
във Варшава заяви, че е по-
стигната договореност за ак-
тивизиране на военното
присъствие на НАТО в Източ-
на Европа. “Това ще бъде
международно присъствие”,

подчерта той. “Ние обсъжда-
ме точните цифри и места за
това увеличение на войските
на НАТО. Ще вземем оконча-
телно решение след среща-
та във Варшава. Позволете
ми да бъда ясен: ще има
повече войски на НАТО в
Полша, за да се изпрати
недвусмислен сигнал, че на-
падение на Полша ще се
счита за нападение над це-
лия Алианс”, посочи Стол-
тенберг.

Малко по-рано в интервю
за британския в.”Файненшъл
таймс” генералният секретар
на пакта заяви, че разходите
за отбрана в европейските
страни ще нараснат чувстви-
телно през тази година. „Из-
правени сме пред несигур-
ност, заплахи и проблеми със
сигурността повече от всяко
предишно поколение. Необ-
ходимо е укрепване на един-
ството, мощта и стабилност-
та”, допълни ръководителят
на Алианса в интервюто, ци-
тирано от ТАСС.

Увеличаваме разходите за отбрана на
европейските страни в НАТО, заяви Столтенберг

Швейцария отваря
трудовия си пазар
за нас

Трудовият пазар на Швейца-
рия отваря днес за български и
румънски граждани. Приключи
преходният период от седем го-
дини за ограничения в достъпа
до трудовия пазар в страната.
Тези, които изпълняват условия-
та за доказване на правото на
заселване, ще могат да започ-
нат работа в Швейцария.

Будапеща подсилва
оградата
по границата

Властите в Будапеща съоб-
щиха, че са започнали “допълни-
телно укрепване на антимигра-
ционната ограда по границата
със Сърбия”. Тази мярка се налага
поради увеличен миграционен
натиск на сръбско-унгарската
граница след закриването на не-
легалния гръцки лагер в Идомени.

Талибаните
настъпват

Броят на вътрешно разселе-
ните хора в Афганистан достиг-
на 1,2 милиона души, съобщиха
от “Амнести интернешънъл”.
Данните показват удвояване на
вътрешните бежанци от 2012 г.
насам. Същевременно се появи
информацията, че талибаните са
убили 16 души и държат десетки
заложници в провинция Кундуз в
северната част на страната.

КНДР не успя да
изстреля ракета

Северна Корея претърпя не-
успех при нов ракетен тест,
съобщи южнкорейското отбрани-
телно министерство. От ведом-
ството са засекли опита за из-
стрелване на балистична раке-
та. Това е трети провален тест
в Северна Корея. Възможно е
бойното средство да се е взри-
вило още в самата си мобилна
установка и при инцидента да
има пострадали.

4,1 по Рихтер
разлюля Италия

Земетресение с магнитуд 4,1
по скалата на Рихтер бе регис-
трирано в района на град Терни,
на границата на областите Ла-
цио и Умбрия в Централна Ита-
лия. Трусът е бил на дълбочина
15 км и се е почувствал осеза-
телно от живеещите в околни-
те райони. Не се съобщава за
пострадали и материални щети.
Трус с магнитуд 6,2 по скалата
на Рихтер пък бе регистриран в
Тихия океан недалеч от японски-
те острови Окинава.

Най-малко 17 войници загинаха при
голям пожар в армейски склад за

боеприпаси в централния индийски щат
Махаращра. Деветнайсет души са

ранени. Огънят е станал причина за
серия взривове. Евакуирани са най-малко

1000 жители на селата в района на
склада, който е един от най-големите в

страната. Сред 17-те загинали военни
има поне двама офицери

Снимка БГНЕС

Вувузели се включиха в антиправителствените протести в македонската столица Скопие. Късно в понеделник
македонските депутати създадоха комисия, която ще разследва отговорността на президента Иванов за

обявената от него амнистия на 56 лица. В края на миналата седмица Иванов отмени амнистията за 22 души.
За останалите президентът каза, че може да подадат молби и тяхната амнистия също ще бъде анулирана
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Близо 46 млн. души по све-

та живеят в робство, като най-
голям е броят им в Индия, но
най-масово е явлението в Се-
верна Корея. Това показва
третият доклад “Световен ин-
декс на робството”, цитиран от
Ройтерс. Индексът се изготвя
от базираната в Австралия
правозащитна организация
“Уолк фрий фаундейшън”.

Броят на хората, родени в
робство, превърнати в сексро-
би, поставени в робска зависи-
мост заради дългове или под-
ложени на принудителен труд,
се е увеличил на 45,8 млн.,
след като през 2014 г. те са
били около 35,8 млн.

Основателят на “Уолк фрий”
Андрю Форест отбелязва, че
увеличението от почти 30% се
дължи на подобреното събира-
не на данни. Той обаче изразя-
ва опасения, че положението
се влошава поради глобалната
миграция, която прави хората
по-уязвими на всякакви форми
на робство.

Форми на съвременно роб-
ство се наблюдават във всич-
ките 167 държави в индекса,
но Индия е страната с най-
голям брой роби – около 18,4
млн. при население от 1,3 млрд.
души. Северна Корея обаче
оглавява класацията по кон-
центрация на феномена – все-
ки 20-и севернокореец, което
прави 4,4% от 25-милионното й
население, живее в робство.

България се нарежда на 32-
ро място в света и на пето в
Европа по процент от населе-

Азия, която осигурява нискок-
валифицирана работна ръка за
производството на облекла, за
хранителната промишленост и
технологиите, живеят две тре-
ти от хората в робство.

Около 58% от хората в
робство са съсредоточени в пет
държави: Индия, Китай, Пакис-
тан, Бангладеш и Узбекистан.
Страните с най-висок процент
поробени хора от населението

46 млн. са съвременни роби
Положението в България се е влошило драстично - от 73-то
се е качила на 32-ро място в Световния индекс на робството

Тревога буди и броят на децата в света, поставени в робска зависимост. Експлоатацията
на детски труд е едно от предизвикателствата пред съвременния свят

нието, живеещо в условията
на съвременно робство. Класи-
рането ни е сигнал за влоша-
ване на ситуацията, тъй като
при предишния доклад от 2014
г. сме били на 73-то място в
света. Близо 30 хил. души у
нас днес живеят в такива ус-
ловия.

Индексът за 2016 г. се ос-
новава на анкети с около 42
хил. души, извършени от аген-
цията за маркетингова и соци-
ологически проучвания “Галъп”
на 53 езика в 25 държави. За
добиването на данните са из-
ползвани различни допълващи
се методики.

Според Международната
организация на труда (МОТ) 21
млн. души в света са жертва
на принудителен труд, но това
число не взема предвид всич-
ки форми на робство.

“Бихме искали индексът да
бъде призив за действие. До-
сега не съм видял реакцията от
страна на правителствата или
бизнеса, необходима за огра-
ничаване на робството”, отбе-
лязва Форест, като подчерта-
ва, че полага усилия да гаран-
тира, че в неговата минна ком-
пания няма каквито и да било
форми на робство.

Глобалният индекс на роб-
ството има за цел да измери
разпространеността на робст-
вото в 167-те най-населени
държава, нивото на застраше-
ност на хората от поробване и
правителствените усилия за
справяне с това.

Според индекса за 2016 г. в

обаче са Северна Корея, Узбе-
кистан, Камбоджа, Индия и
Катар.

Най-малко действия за пре-
махване на робството предпри-
емат правителствата на Север-
на Корея, Иран, Еритрея, Ек-
ваториална Гвинея и Хонконг.
В другия край на спектъра се
нареждат Холандия, САЩ,
Великобритания, Швеция и
Австралия, чиито лидери пола-

гат най-много усилия за борба
с робството.

Макар Европа да показва
най-ниска регионална разпро-
страненост на робството, тя е
източник и дестинация за при-
нудителен труд и сексуална
експлоатация. Какво ще е от-
ражението на масовия приток
на мигранти и бежанци, бягащи
от войни и бедност, предстои
да узнаем, отбелязва индексът.

Френските профсъюзи започнаха
редица стачки, които засягат летища-
та, влаковете и метрото. Работниците
се присъединиха към продължаващите
вече седмици протести срещу трудова-

Атакуваха претенден-
та за кандидат-президент
на САЩ Бърни Сандърс.
Противникът на Хилъри
Клинтън беше заплашен
от няколко души по време
на предизборен митинг в
Оукланд, Калифорния.
Агенти на Сикрет сървис
се намесиха, за да защи-
тят кандидата за прези-
дентската номинация и да
неутрализират бързо на-
падателите. Задържани са
четирима. Според Асоши-
ейтед прес нападателите
са били активисти за пра-
вата на животните, но не
е ясно защо са нападнали
Бърни Сандърс.

Лидерите на ЕС, които подкрепят
утопични илюзии за обединена Европа,
са загубили контакта си с народите си
и рискуват да загубят надпреварата с
евроскептичните популисти, решени да
разрушат съюза, заяви председателят
на Европейския съвет Доналд Туск,
цитиран от Ройтерс. “Призракът на раз-
падането преследва Европа... Една ви-
зия за федерация не ми се струва най-
добрият отговор на това”, добави той.

Туск ще председателства срещата
на високо равнище на лидерите на ЕС
следващия месец, броени дни след като
Великобритания ще гласува на рефе-
рендум дали да напусне съюза. Той
отправи критиките си в реч пред кон-
серватори от ЕС, сред които и много

Украинският пилот
Надежда Савченко, коя-
то прекара две години в
ареста в Русия, преди да
бъде освободена минала-
та седмица, положи клет-
ва като депутат в парла-
мента на Украйна.

Вчера тя каза в Киев,
че приоритет за нея ще
бъде борбата за освобож-
даването на други
задържани в Русия укра-
инци, които са разглеж-
дани от Украйна като
политически затворници.

Миналата седмица
Савченко се върна в Ук-
райна като герой, след
като тя беше осъдена на
повече от 20 години за-
твор и впоследствие по-
милвана от руския прези-
дент Владимир Путин.

Нито едно мюсюлманско семейство не бива
да се занимава с контрол на раждаемостта или
със семейно планиране, категоричен е турският
президент Реджеп Тайип Ердоган, цитиран от
Ройтерс.

В реч по повод 563 години от превземането
на Константинопол (сега Истанбул) от турците
той отново призова благочестивите мюсюлма-
ни да имат повече деца.

“Ние ще се множим, ще увеличаваме потом-
ците си. Говорят за планиране на населението,
контрол на раждаемостта. Никое мюсюлманско
семейство не може да има такъв подход”, заяви
Ердоган в реч в Истанбул, излъчена по телеви-
зията. “Никой не може да се намесва в работите
на Бог”, заяви президентът на Турция.

Полша се отказва от
“Газпром” и страната
няма да продължи дого-
вора за руски доставки,
след като сегашният из-
тече през 2022 г., съоб-
щава Ройтерс. Полската
държавна газова компа-
ния PGNiG купува до 10,2
млрд. куб. м руски газ
годишно. Варшава вече
получи 10% отстъпка за

Националното управление на Румъния за борба с
корупцията повдигна обвинения в подкуп на 77 лека-
ри онколози. “Една от компаниите за внос и продажба
на фармацевтични продукти, включително в областта
на онкологията, организира през 2012 г. ваканция в
Индия на група онколози, като пое разходите по
транспорта, хотелите, храната и екскурзията на
участниците”, пише в съобщението на ведомството.
Ваканцията била маскирана като участие в между-
народен научен конгрес, финансирано от същата тази
компания.

В РУМЪНИЯ СЪДЯТ
ЛЕКАРИ ЗА КОРУПЦИЯ

Полша се отказва
от „Газпром”

ЕРДОГАН ПРИЗОВА
ЗА ПОВЕЧЕ ДЕЦА

руския газ от “Газпром”.
Инициативата за стро-

ителството на тръба от
Полша до Норвегия може
да се разглежда на фона
на противоречията между
страните от ЕС около
изграждането на втори
ръкав на “Северен поток”.
Варшава е против Берлин
по въпроса за продълже-
нието на “Северен поток”.

Савченко
се закле

Призракът на разпадането преследва
Европа, оплака се Доналд Туск

НАПАДНАХА
САНДЪРС

поддръжници на идеята за по-федерал-
на Европа.

“Ние днес сме отговорни, че посре-
щаме реалността с най-различни уто-
пии - утопията за Европа без национал-
ни държави, утопията за Европа без
противоречащи интереси и амбиции,
утопията за Европа, налагаща своите
ценности на останалия свят”, заяви
бившият полски премиер.

“Обхванати от идеята за незабавна
и пълна интеграция, не успяхме да за-
бележим, че обикновените хора, граж-
даните на Европа, не споделят нашия
евроентусиазъм. Разочаровани от го-
лемите визии за бъдещето, те искат да
се справим със сегашната реалност по-
добре, отколкото досега”, добави Туск.

Стачката във Франция
се разраства

та реформа. Стачките във влаковете
започнаха вчера. Ще ги последва град-
ският транспорт в Париж, чиито служи-
тели започват да протестират в
четвъртък.

Авиодиспечери-
те заплашват да се
присъединят в петък.
Всичко това се случ-
ва дни преди нача-
лото на Европейско-
то първенство по
футбол на 10 юни,
на което се очакват
2,5 млн. чуждест-
ранни туристи.

Миналата седми-
ца имаше протести
в 19-те ядрени цент-
рали, както и в че-
тири ТЕЦ-а. Преди
това бяха блокира-
ни петролни терми-
нали и рафинерии.
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Санкциите
разединиха Европа
Германия е готова да отслаби ограниченията, само и само да спаси единството

В понеделник външният министър на ФРГ Франк-Вал-
тер Щайнмайер предложи да се обмисли възможността
за поетапна отмяна на санкциите срещу Русия в случай
на прогрес в изпълняването на Минските споразумения
за Украйна, съобщи РИА “Новости”.

ад кулисите на Бундес-
тага германските поли-
тици кроят планове за
отслабване на антирус-

Комисията по заетост и социални въпроси прие станови-
щето на евродепутата социалист Георги Пирински относно
предстоящото преразглеждане на Многогодишната финан-
сова рамка на Европейския съюз 2014-2020 г. Групата на
социалистите и демократите в ЕП разглежда ревизията на
рамката като важна възможност за осигуряване на повече
средства за приоритетните социални нужди на гражданите.

В становището, представено от Пирински, бяха утвърдени
текстове, които изискват от комисията да осигури увеличение
на бюджетните средства за борба с бедността, безработица-
та, социалното изключване и неравенствата, както и за спра-
вяне с проблема с бежанците. Тези искания адресират кон-
кретно Инициативата за младежка заетост, обособяването
на Детска гаранция срещу бедността и увеличаване на дела
на Европейския социален фонд в общия пакет за кохезион-
ната политика.

В становището също се подчертава, че след банковия
срив от 2008 г. за спасяване на банките са били похарчени
13% от БВП на ЕС, докато бюджетът на ЕС продължава да
бъде само 1% от БВП в момент, когато социалните противо-
речия се изострят до крайност и нараства негодуванието на
гражданите срещу политиката за орязване на бюджетите,
налагана от Еврокомисията.

Евродепутатът от Групата на социалистите и демократи-
те Момчил Неков отправи питане до Еврокомисията, свърза-
но с изтеклата информация във връзка с преговорите за
Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньор-
ство (ТТИП), че Вашингтон не се интересува от безопас-
ността на храните. В медиите бе разпространена информа-
ция, че на изискването на Европа за качеството на млякото
САЩ са отговорили, че безопасността на храната не е кри-
терий, на който залагат. Евродепутатът от БСП пита: Дали
комисията смята да запази сега заложения брой от макси-
мум 400 хил. соматични клетки на милилитър при млечните
продукти като максимална граница на присъствие, сигнали-
зираща наличието на патогенни бактерии?

Според Неков важен е и въпросът как присъствието на
различните нива на брой соматични клетки на милилитър в
САЩ и ЕС би се отразило на ТТИП, при условие, че този
праг според американските стандарти е 750 000. Момчил
Неков пита също дали ЕК ще предложи млечните продукти
да бъдат извадени от преговорния пакет, в случай че не се
постигне споразумение по запазване на сегашните изиск-
вания в ЕС, което по същество означава отстъпление на
Брюксел пред Вашингтон.

ЗЗЗЗ
ките санкции, написа сп. “Шпи-
гел”. Берлин работи върху пред-
пазливо облекчаване на санк-
циите, наложени на Москва за-
ради намесата й в украинската
криза. Германия се надява, че
отмяната на редица ограниче-
ния ще помогне да се запази
единството в Евросъюза и да
примири привържениците и
противниците на санкциите.

На германо-руски бизнесфо-
рум вицеканцлерът на ФРГ Зиг-
мар Габриел призова да се
прекрати изолацията на Русия
и да се започне диалог с Моск-
ва, припомня “Шпигел”. Вице-
канцлерът каза, че Москва е
надежден партньор, и подчер-
та необходимостта от постепен-
на отмяна на санкциите. По-
рано, когато се взимаше реше-
ние за удължаването им, той
правеше подобни изказвания,
но това не доведе до нищо.
Този път нещата могат да се
променят, отбелязва изданието.

В края на срещата на върха
на Групата на седемте в Япо-
ния участниците във форума
заявиха, че и занапред ще се
придържат към твърдия курс в
отношенията с Москва, про-
дължава “Шпигел”. Сред тях
беше и канцлерът на Германия
Ангела Меркел. Засега не бива
“да очакваме промени”, каза тя,
но премълча, че зад кулисите
на правителството й отдавна се
кроят планове за облекчаване
на антируските санкции. Към
реализацията им може да се
пристъпи още през тази годи-
на, смята “Шпигел”.

До този момент Германия се
придържаше към позицията, че
отмяната на търговските огра-
ничения и забраните за влиза-
не е възможна само при усло-
вие на пълното изпълнение на
Минските споразумения. Сега
обаче Берлин е готов да облек-
чи санкциите, ако в минския
процес бъде постигнат прогрес.

“Отношението ми винаги е
било такова: санкциите не са
самоцел. Когато става дума за
постигане на напредък в при-
лагането на Минските споразу-
мения, можем да говорим за
облекчаването им”, заяви гер-
манският министър на външни-

те работи Франк-Валтер Щайн-
майер.

Този курс подкрепя и ведом-
ството на канцлера, продължа-
ва “Шпигел”. За възобновяване
на отношенията с Москва са
преди всичко представителите
на Социалдемократическата
партия на Германия. И въпреки
че Щайнмайер никога не е го-
ворил открито в полза на об-
лекчаване на санкциите, той от-
давна подкрепя идеята за завръ-
щане към формата Г-8 с Русия.
Меркел от своя страна винаги
се е придържала към твърдия
курс, но сега ведомството на
канцлера също смекчи позици-
ята си.

Планът на Берлин е в замя-
на на съдействие от страна на
Москва за провеждането на

местните избори в Източна Ук-
райна да се свалят някои от
санкциите, уточнява “Шпигел”.
По всяка вероятност това няма
да засегне финансовите огра-
ничения, както и санкциите за
Крим. По-вероятно е да се пре-
махне забраната за влизане в
Германия на някои хора, напри-
мер членовете на руския пар-
ламент, или да се намалят сро-
ковете за удължаване на санк-
циите от шест на три месеца,
смята изданието.

Берлин обяснява такова ре-
шение с необходимостта да се
запази единството в Европей-
ския съюз, тъй като между
привържениците на санкциите
и тези, които са скептични по
отношение на тях, се появяват
все повече разногласия. Преди
няколко седмици Щайнмайер
отбеляза, че съпротивата сре-
щу удължаването на санкциите
се увеличава. Става все по-труд-
но да постигнем единна пози-
ция по този въпрос, добави той.

“Основната задача е да за-
пазим консенсуса в Европей-
ския съюз. Трябва да сме гото-
ви, че ще се наложи да платим
за това. В най-лошия случай
единството на Европа ще се
разруши и ЕС ще загуби своята
роля”, заяви пълномощникът на
германското правителство по

междуобщественото сътрудни-
чество с Руската федерация
Гернот Ерлер.

Брюксел обаче продължава
да се придържа към стария курс.
Ръководителят на Европейския
съвет Доналд Туск е убеден, че
решението за удължаване на
антируските санкции ще бъде
прието “без особено обсъжда-
не”. В същото време броят на
европейските държави, които
не са съгласни със санкцион-
ния режим, расте, отбелязва
“Шпигел”. Появяват се все пове-
че съмнения, че 28-те страни
членки на Евросъюза ще се
съгласят с лекота да се удължат
санкциите. В Берлин звънят
разтревожени чиновници от
онези страни, в които се увели-
чава недоволството от санкци-
ите, но се страхуват да кажат
това открито.

Някои правителства не кри-
ят позицията си, отбелязва
“Шпигел”. Вицеканцлерът на
Австрия Райнхолд Митерленер
е против удължаването на ан-
тируските санкции в сегашния
им вид.  С него е солидарен
министърът на икономиката на
Франция Макрон. Скептичните
настроения се увеличават в
Италия, Испания, Гърция и Пор-
тугалия.

Външният министър на Ун-

гария Петер Сийярто заяви, че
неговата страна няма да се
съгласи с автоматичното
продължаване на санкциите
срещу Русия. Заради търговски-
те ограничения износът на Ун-
гария, Чехия, а също така и
други страни от Източна Евро-
па силно се е съкратил, уточня-
ват авторите на статията. Ита-
лианският премиер Матео Рен-
ци също така отдавна критику-
ва политиката на Европейския
съюз спрямо Русия. Италиан-
ският политик е недоволен от
това, че страната му е принуде-
на да търпи икономически за-
губи, а в същото време Берлин
и Москва продължават да ра-
ботят за реализирането на про-
екта “Северен поток-2”.

Във Франция настроенията
също се променят, продължава
германското списание. Неотдав-
на мнозинството депутати в
Националното събрание гласу-
ваха резолюция, призоваваща
да се отменят санкциите срещу
Русия. Една от причината за
това решение е, че френските
фермери силно пострадаха от
търговските ограничения. Дру-
гата е свързана с ролята на
Русия в сирийския конфликт.
Москва е необходима, за да
настъпи мир в тази страна, за-
това не може постоянно да я
унижаваме, смятат противници-
те на санкциите.

През април участниците в
референдум в Холандия гласу-
ваха против асоциацията на

Украйна в Европейския съюз,
припомня “Шпигел”. Този резул-
тат няма пряко отношение към
санкциите, но той може да се
оценява като известен “вот на
доверие на Русия”, смятат гер-
манските журналисти.

Против облекчаването на
антируските санкции основно е
Великобритания, а също така
страните от Прибалтика и Пол-
ша, в които най-много се стра-
хуват от “руска агресия”, пише
изданието. В кулоарите се
обсъждат възможности за
търсене на компромис. Народи-
те от Прибалтика и поляците
могат да се съгласят за по-леки
санкции, ако в замяна съюзни-
ците разположат в тези страни
големи военни контингенти. В
резултат и двата лагера ще са
доволни.

На другия бряг на Атланти-
ческия океан плановете на
Берлин не са предизвикали
особен ентусиазъм. “Антируски-
те санкции могат да бъдат от-
менени само след като бъдат
изпълнени всички условия на
споразумението. Ако нещо се
промени, това ще е проява на
слабост. Това може да създаде
опасен прецедент”, заяви по-
сланикът на САЩ в Германия
Джон Амерсън.

В същото време Западът от-
ново залага на диалог с Русия,
пише “Шпигел”. В потвърждение
на тези думи изданието припом-
ня за възобновяването на дей-
ността на Съвета Русия-НАТО.

Пирински настоя за повече средства
за социалните приоритети

Неков пита ЕК ще отстъпи ли за
качеството на храните в ТТИП

Георги
ПИРИНСКИ

Момчил
НЕКОВ
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Интервю на Светла
ВАСИЛЕВА

АЛЕКСЕЙ ЕЛИСЕЕВ:

Ако обърнем гръб на Русия, ще
последва украински сценарий
Хората се отучиха да се борят за правата си, казва зам.-председателят
на беларуската партия на левите „Справедлив свят”

 Г-н Елисеев, партия
“Справедлив свят” всъщност
е бившата Комунистическа
партия на Беларус?

- Точно така.
 Как се чувстват кому-

нистите в Беларус днес?
- Активистите на партията

живеят точно така, както и
активистите на другите поли-
тически партии.

 Питам ви, защото в
България, когато кажеш пуб-
лично, че си ляв, още повече
ако кажеш, че си комунист,
рискуваш да бъдеш обруган и
пратен в Сибир.

- У нас няма никакво огра-
ничително или дискриминира-
що законодателство относно
лявата идеология или пък от-
носно комунистическата иде-
ология и комунистическите
символи. Общата политичес-
ка система на Беларус е така-
ва, че всички политически
партии са достатъчно слаби.

 Как обяснявате това?
- Съвременната политиче-

ска система на Беларус е
силно персонифицирана. Фак-
тически тя е ориентирана към
една личност, тази на прези-
дента.

 Можем ли да говорим,
че тя в някаква степен е
авторитарна?

- Не в някаква степен, а
повече от авторитарна. Има
определени тенденции на дви-
жение вече не просто към ав-
торитаризъм, а от авторита-
ризъм към тоталитаризъм. Ав-
торитаризмът се проявява в
това, че в Беларус са ликви-
дирани и не функционират
никакви демократични меха-
низми. Общественото мнение
и обществените настроения
нямат пълноценна възможност
да реализират себе си чрез
участия в публични и избира-
телни кампании, понеже ре-
зултатът е предварително из-
вестен. Те винаги са губещи в
тази ситуация. Политическата
система е докарана до това,
че изборите на всички равни-
ща са превърнати във фарс, в
който победителят е известен
още преди началото на състе-
занието.

 На последните избори
Александър Лукашенко полу-
чи 83% подкрепа, нали така?

- Да, както и на всички
избори. Той четири пъти уча-
ства в избори и единствено в
първите, които бяха демокра-
тични, получи най-нисък ре-
зултат. Този резултат беше
обективен и справедлив. Всич-
ки последващи резултати на
избори - за президент, за
депутат, бяха известни пред-
варително и спечелени с про-
цент над 70-80.

 Как живеят хората в
Беларус?

- Не мога да отрека, че в
продължение на много години
беше съхранено относително
стабилно жизнено равнище и
социално-икономическо бла-
госъстояние. През цялото това
време, разбира се, имаше
въпроси относно модела и си-
стемата, която беше създаде-

АЛЕКСЕЙ ЕЛИСЕЕВ е роден през 1983 г. Възпита-
ник е на Беларуския държавен университет,
доктор на историческите науки. В момента е
преподавател в минския филиал на Руския иконо-
мически университет “Г. В. Плеханов”. Той е
заместник-председател на беларуската партия на
левите “Справедлив свят” и член на управител-
ния съвет на Партията на европейската левица.
Интервюто е направено по време на международ-
ната конференция “Алтернативи за лява полити-
ка”, организирана от ПП “Българската левица” в
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на, особено през последните
1-2 години, когато тя започна
да дава дефекти. Уязвимото
място на беларуския социал-
но-икономически модел е в
това, че той се базира на ко-
лосалната финансово-иконо-
мическа помощ, оказвана от
Руската федерация. Обемът на
тази помощ в някои от години-
те надхвърляше с 200% брут-
ния вътрешен продукт, произ-
веждан от Беларус. Сега, ко-
гато Русия има свои проблеми
и не разполага с излишни пари,
които да подарява просто така
на своите съседи, размерът
на тази помощ намаля, което
доведе до рязко понижаване
на жизненото равнище у нас.
Парите, които получавахме,
ние не ги използвахме за ре-
форми или за модернизиране
на икономиката си. Харчихме
ги за текущо потребление,
изяждахме ги. Мога да кажа,
че страната ни е затънала в
дългове. Ето например през
тази година ще трябва да из-
харчим за обслужване на
външния си дълг около 8 млрд.
долара. За да придобиете пред-
става какво значи това, ще
направя следното сравнение.
През същата тази 2016 г. за
социалната сфера заедно с ка-
питаловите разходи за жилищ-
но строителство и жилищно-
комунални услуги са планира-
ни по-малко от 7 млрд. долара.
Появиха се големи проблеми
със заетостта на населението.
Много предприятия престана-
ха да работят в режим на
пълен работен ден, уволняват
се работници. У нас, в Бела-
рус, имаме специфична стати-
стика за безработицата.

 Какво значи това?
- Безработни са само тези,

които официално са регистри-
рани на трудовата борса. Ясно
е, че там едва ли се регист-
рират дори половината безра-
ботни. В сегашната ситуация,
когато се извършват масови
уволнения по 3-4000 човека
от предприятие, то е ясно, че
процентите ще скочат още по-
вече.

 Как реагират хората
на случващото се, има ли
протести?

- Ето тук започва пара-
доксът. Настроения за проте-
сти няма. За това има няколко
причини. Първо. За тези две
десетилетия на твърд автори-
тарен режим, какъвто съще-
ствува в Беларус, хората се
отучиха да се борят за права-
та си. Има такава ментална
нагласа, това е феномен на
масовото съзнание в Беларус,
а и не само тук, че не ние,
хората, изработваме заплати-
те си, а добрият президент ни
ги плаща. Той ни дава жили-
ща, пенсии и т.н. Затова и
хората не се борят за правата
си. Второ. Подобна борба тук
е свързана с риск. Всяка про-
тестна акция от началото до
самия й край, дори и да е
разрешена - първо за нея
трябва да се получи и разре-
шение, понеже режимът не е
регистрационен, а разрешите-
лен, - е контролирана от спец-
службите. Ако акциите не са
разрешени, те се прекратяват
още в самото им начало. На-
тискът и репресията са много
високи. Третият фактор е
обкръжаващата ни ситуация.
Наш съсед е Украйна и страш-
ните събития там, гражданска-
та война са сдържащ фактор.

 Как хората в Беларус
гледат на случилото се с

Украйна?
- По-добре да търпим, от-

колкото да сме на улицата и
да ни се случи онова, което
стана в Украйна. Дори и да
сме малко гладни, да не си
получаваме целите заплати,
важното е да има мир и спо-
койствие. Украинските съби-
тия още повече консервираха
ситуацията. Хората се страху-
ват нещо подобно да не се
случи и у нас, макар тенден-
ции за ескалация на аналогич-
ни събития да няма.

 Когато казвате, че
беларусите избират сигур-
ността пред борбата за пра-
вата си, за кои беларуси го-
ворите точно? Хората на
средна възраст или това се
отнася и за младите?

- След разпадането на
СССР и след като започна да
се формира действащата по-
литическа авторитарна систе-
ма у нас, израсна едно поко-
ление. То вече е на възраст 20
години. Някаква част от него,
разбира се, е загрижена всич-
ко да е наред в страната ни.
Аз не мога да кажа, че у бе-
ларуската младеж има пер-
спективи, които да й позволят
да се реализира пълноценно в
страната по начина, по който
тя иска. Младите имат много
проблеми. При младите семей-
ства стои въпросът с жилище-
то и той е нерешим. Има про-
блеми и с младежката пре-
стъпност. В протестните ак-
ции, които малко или много
все пак ги има, е лесно да се
види, че повечето от участни-
ците са млади хора. Има и
процент хора на средна
възраст до 40-45 години. Това
са онези, които са заинтере-
совани от промяна на ситуа-
цията. По-възрастните не са
толкова активни, но у нас 25%
от населението са пенсионе-

инците. Те постъпиха зле.
Нищо не получиха, загубиха
пазарите си. Левите в Бела-
рус не искат това да се случи.
Ние искаме партньорски от-
ношения с Русия. Тя е наша
съюзна държава. Граница с
нея отново няма да градим.
Заедно с това обаче е необ-
ходимо да сменим политиче-
ската система и социално-
икономическия модел, които
се формираха в Беларус.

 Олигарси имате ли,
като в Украйна, например?

- Не, точно такива нямаме.
Мога да кажа, че си имаме
политически олигарси, които
са монополизирали контрола
над цялата политическа сфера
и едновременно с това имат
механизмите, за да влияят на
преразпределянето на иконо-
мическите ресурси. У нас
няма големи предприятия,
които да са частна собстве-
ност. Те са държавни и не са
приватизирани. В нашия слу-
чай държавата играе ролята
на олигарх, на когото хората
не могат да влияят по никакъв
начин.

 Значи вие нямате сред-
ства, начини, механизъм,
чрез които да контролирате
държавата?

- Какви механизми за
въздействие имаме ние? Ма-
кар у нас вече всички да са
разочаровани от изборните
кампании и мнозина да не
участват в тях, ние всеки път
се включваме. В предизбор-
ния период всички партии и
организации получават допъл-
нителен инструмент, канал да
бъдат чути от хората, който
иначе не съществува. Всички
средства за масова информа-
ция в Беларус се контролират
от държавата, от администра-
цията на президента. Предиз-
борната кампания позволява
да получим ефирно време в
телевизията и радиото. Макар
и малко, но е нещо. Това ни
спестява мъките около иска-

‘
‘ри, повече от 2 млн. човека, и

през цялото това време - по-
следните две десетилетия, те
бяха социалната база на тази
система, която се наложи.

 Какви задачи си поста-
вят левите, които вие пред-
ставлявате? На Изток или
на Запад гледате?

- За левите в Беларус
въпросът на Изток или на За-
пад не е на дневен ред. Ние
не стоим пред подобен геопо-
литически избор. Вече от
много години Беларус е на-
правила своя осъзнат избор и
той е в посока Русия. При нас
има много смесени семейст-
ва, няма особено значение
дали си руснак или беларус.
Всички пазари за продукция-
та ни са в Русия. Ясно е, че
ако беларусите обърнем гръб
на Русия, ще ни се случи
същото, което сполетя укра-

нето на разрешения за улични
мероприятия.

 Какво е бъдещето на
Европа, според вас? Как ще
приключи противопоставяне-
то между Изтока и Запада?

- Не мисля, че нещо ще
доведе до разрушаването как-
то на Европа, така и на ЕС.
Разбира се, пътят на противо-
поставяне и конфронтация не
води до нищо добро. Диалогът
е по-добрият вариант. Полити-
ческите и икономическите
елити както от Европа, така и
на Изток, и в Русия е добре да
държат отворени сетивата си
за настроенията на граждани-
те на своите страни. На мен
ми се струва, че сега мнени-
ето на гражданите се игнорира
както в Русия, така и в Бела-
рус, така и в Европа, а и в
България най-вероятно е точ-
но така.
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Спрете Кунева!

Наръчник

Да опазим
децата

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО. Идеята
се появява
през 1925 г.,
когато гене-
ралният ки-
тайски кон-
сул в Сан
Франциско
събира някол-
ко китайски
деца сираци
и ги води на
празника на
лодките-дра-
кони, който датира от древността и е свързан с
пролетното равноденствие. Инициативата му
бива продължена в САЩ. В Женева с.г. се
провежда Световна конференция по въпро-
сите на детското здраве, на която се плани-
рат благотворителни инициативи. През ноем-
ври 1949 г. 1 юни официално е обявен за
Международен ден за защита на децата с
решение на сесията на Съвета на Междуна-
родната демократична федерация на жените
в Москва. Година по-късно празникът е чест-
ван за първи път едновременно в 51 страни.
На 14 декември 1954 г. ООН и ЮНЕСКО обя-
вяват 20 ноември за Световен ден на децата,
но датата не е повсеместно възприета, въпре-
ки че остава и се отбелязва като празник.

ПРАЗНИК НА ВРАЦА. Денят
е обявен с решение на ОбС през
1997 г. Отбелязва се в рамките
на Ботевите дни. Девизът на Вра-
ца е “Град като Балкана - древен
и млад” и отразява славното ми-
нало на града като стара българ-
ска твърдина и новото му настояще.

1926 - В ЛОС АНДЖЕЛИС СЕ РАЖДА МЕРИ-
ЛИН МОНРО (УМИРА 1962 Г.). Истинското име

на култовата американ-
ска актриса е Норма
Джийн Мартенсън. Ме-
рилин се е казвала
баба й, а Монро е мо-
минската фамилия на
майка й. В края на 1944
г. военен фотограф,
който снима жени за
списание, повдигащо
бойния дух на войници-
те, й предлага да пози-
ра за пет долара на час
и тя се съгласява. Така
започва историята на
жената, станала най-
великия секссимвол,
чиято визия и ранна
смърт я правят една от най-популярните лично-
сти на миналия век. Остава в историята с връзка-
та си с американския президент Джон Ф. Кене-
ди, част от разговорите си с когото записва в
дневника си. Официалната версия е, че умира
от смъртоносна доза сънотворни.

1936 - УМИРА ХРИСТИНА МОРФОВА, ОПЕР-
НА ПЕВИЦА (Р. 1889 Г.).

Учи пеене в Прага, от 1917 до
1931 г. е постоянен член на
Пражката опера. Концертира
още в Москва, Париж, Мила-
но, Лондон, Бърно, Щутгарт,
Кьолн, Мюнхен, Дрезден, Бер-
лин, Братислава и др. През
1931 г. се връща в Софийска-
та опера, където остава до
края на живота си. Работи
като вокален педагог и режи-
сьор, помага и материално на
десетки талантливи студенти. Първа започва да
прави концерти със своите ученици. Загива в
автомобилна катастрофа.

1943 - РАЖДА СЕ ИЛЮЗИОНИСТЪТ ОРФИ
(УМИРА 1999 Г.). Рождено-

то му име е Васил Стефанов
Николаев, брат е на актьора
Николай Николаев. Полага
началото на модерното българ-
ско илюзионно изкуство. За-
едно с Астор основават маги-
чески клуб у нас. С номера
“Разминаване със смъртта”
през 1982 г. става лауреат на
Световния фестивал на илю-
зионистите в Лозана, Швей-
цария. Бил е генерален ди-
ректор на “Български циркове” и председател
на Съюза на илюзионистите в България.

АИДА
ОВАНЕС

Анатолий СТАНКУЛОВ

ВЕЛИАНА
ХРИСТОВА

След “деликатно” по-
тушения вчера бунт на
пироговци явно е време
управляващите да напи-
шат наръчник, озаглавен
“Как се потушават бунто-
ве, преди да са избухна-
ли”. Очевидно заплахата
за протест в единствена-
та спешна болница в
страната свърши работа.
Поне засега. Иначе
съвсем а ла Бойко Бори-
сов и Петър Москов стана
ясно, че касата платила
на 100% парите за април
дори на болници, които

още не били сключили
договор с нея. Как се пла-
ща за нещо, което не си
взел, или за услуга, която
не е извършена? Остана-
ха ли такива филантропи?
Или комай е по-добре да
се замислим къде е улов-
ката в тази поредна по-
становка. Докато болни-
ците очакват дефицит от
поне 70 млн. лв. в края на
годината, финансовият
министър гордо се бие в
гърдите, че държавната
хазна вече била с 2,5

млрд. лв. излишък.
Трудно може да

бъдат изброени случаи-
те, в които служители или
граждани заплашват с
протести или стачки за
неплатени заплати или
друг вид задължения на
държавата към граждани-
те, а управляващите от
ГЕРБ изведнъж намират
пари, на пожар се раз-
плащат и си купуват спо-
койствието до следващия
свой гаф. Е, преди два
месеца тази тактика не

мина при лекарите, кога-
то часове преди Нацио-
налния събор удовлетво-
риха искането им и “от-
пуснаха” необходимите
пари. Или вчера, когато
Горанов, затиснат от не-
доволство, развя бялото
знаме за реформата на
втория пенсионен стълб.

Ако мине - мине.
Само че подигравки-

те не спират. До онзи ден
се сваляха звезди от не-
бето за стандарта за
спешна медицина, но и

той не се спазва. До края
на м.г. прессъобщенията,
че ще бъдат увеличени
възнагражденията на
спешните медици, бяха
през ден, но в края на
май се оказва, че хората
все още работят с мина-
логодишните заплати.

Нещата очевидно
няма да спрат дотук. А за
посоката, в която ще
продължат, не е необхо-
димо ГЕРБ-аджии и ре-
форматори да пишат на-
рочен наръчник.

Поредната порция
красоти по новия учили-
щен закон, който влиза
в сила от 1 август, полу-
чихме вчера. Обучава-
нето на циганетата вече
ще се нарича иновация
и една-две-три нови ко-
мисии и групи ще се
създават в МОН да над-
ничат зад чергилата в

гетата, в амвона на ре-
лигиите или в компютри-
те на математиците. Не
минава ден, без МОН да
пусне нов документ или
вариант - за одобрение,
за обсъждане, за сведе-
ние, за ориентиране.
Работещите в системата
на образованието му за-
губиха края кое е ново,
кое се променя, кое от-
кога е в сила, кого гонят
в пенсия и кого не, кого
преобразуват и оптими-
зират, за кого учебници
правят, на кого плащат,
на кого не... Чакат Смет-
ната палата и Световна-
та банка да им правят
анализите и да им да-
ват препоръките. В МОН
никой нищо не анализи-
ра, нищо не изпробва -

бух, цялата система в
“реформата”. Една “ино-
вация” застъпва друга,
такова нещо като оцен-
ка на въздействието на
новите мерки изобщо не
съществува.

Бързане, бързане,
бързане, като че торна-
до се вихри в образова-
нието. Сега за два ме-
сеца смятат да изблъ-
скат още 15 държавни
стандарта, от които за-
виси всичко в училище-
то, но които им бяха
дадени за раздърпване,
вместо да влязат в зако-
на. И през ден Кунева
рапортува в Брюксел:
това свършихме, онова
опекохме, трето приех-
ме. А какво стои зад
свършеното, опеченото

и приетото няма никак-
во значение. Някои ме-
дии са се превърнали в
правителствени НПО за
пропагандиране на ми-
нистерски идеи. Педаго-
зите вече са вдигнали
ръце и само викат: “Да
правят каквото щат, пък
да става каквото ще”.

Навремето Кунева по
същия начин закри “Коз-
лодуй” - на юруш, без
мисъл, без анализ, с ра-
портуване пред Брюксел.
България загуби милиар-
ди от спрените реактори
и от износ на ток. Е, и?
Сега ще закрием обра-
зованието - на юруш, без
мисъл, с рапортуване
пред Брюксел. Какво ще
загуби България този
път? Себе си.

От стр. 1

Въпреки че в нито
един университет не ни
учат как да го направим
по най-ефикасния начин,
никой не ни дава ин-
струкция при раждането
на бебе как да му бъдем
най-добрите родители...
В природата на хората е
заложено да действаме,
осланяйки се на придо-
битите знания, на натру-
пания опит, на не-
прекъснато появяващата
се информация, на сре-

дата, в която самите ние
сме расли, а също така,
щем не щем, и на интуи-
цията.

Обаче не може и не
бива държавата ни и
спрямо децата перма-
нентно да забравя за
функциите си, дадени й
по Конституция, и да раз-
чита предимно на Божи-
ята воля, провидението
или благоразположение-
то на управляващите. Не
е редно да се пренебрег-
ват крещящите факти от
поредни изследвания,

кръгли маси и научни
конференции, които все-
кидневно ни заливат с
данни за трагичното по-
ложение в областта на
образованието, здраве-
опазването и грижата за
подрастващите. Не е нор-
мално. Не и когато Бълга-
рия е с най-висок процент
на децата в риск от бед-
ност и социално изключ-
ване (45,2 на сто според
доклад на Евростат от-
преди няколко дни). За-
щото именно недо-
имъкът и стремежът към

по-добър живот събира
бъдещето ни (а и насто-
ящето) на Терминал 2 с
еднопосочен билет в
ръка.

Да ги предпази от
такова решение може
само адекватната поли-
тика по опазване на на-
цията ни. И ако днес не
проумеем колко са важ-
ни децата ни, няма да има
кой утре да чуе сирените
и да почете с минута
мълчание паметта на
Ботев и загиналите за
свободата на България.
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Заплахите
за националната
сигурност
Най-големият риск пред България са стабилността
и функционирането на институциите

Пламен
МИЛЕВ*

а 25 май правителството
одобри годишния доклад
за състоянието на нацио-
налната сигурност през
2015 г. и ще го предло-

жи на НС за обсъждане и при-
емане. Основна цел на документа
е да представи оценките на
изпълнителната власт за рискове-
те, опасностите и заплахите, за
ефективността и ефикасността на
политиката за национална сигур-
ност, за действията, които инсти-
туциите планират да предприемат
през следващия период.

Националната сигурност се раз-
глежда в доклада предимно през
външните отношения, където Русия
е посочена като една от основните
заплахи за сигурността на България.
Четейки документа, се връщаме в го-
дините на Студената война и бипо-
лярното блоково противопоставяне.
Главен акцент се поставя върху хиб-
ридната война. “Български попули-
стки политици са един от инструмен-
тите на хибридната война, която
чужди държави опитват да водят
срещу България” - текстът е помес-
тен от услужливи медии под снимка
на демонстранти пред президентст-
вото с плакати “НАТО не ни въвли-
чай във война с Русия”. По този на-
чин управляващите показват, че те
също са част от тези “популистки
политики”, но от “правилната” стра-
на. Противопоставянето на част от
населението срещу друга, особено
когато се прави от публична инсти-
туция, каквито са президентството,
МС и НС, са вече заплаха за наци-
оналната сигурност.

Това говори и за

сериозна
институционална криза

разрастването на която наблюдава-
ме от 2009 г. Достатъчно е да по-
гледнем социологическите проучва-
ния в последните 5-6 години и ще
видим, че доверието в институциите
непрекъснато спада и отдавна е под
критичния минимум. Институциите в
своята цялост и взаимосвързаност са
живата тъкан на конституционния
ред. Техният разпад е разпад на този
ред. В края на 2015 г. стачката на
служителите в МВР заедно с кризата
в съдебната система изправиха стра-
ната пред колапс на конституцион-
ния ред. Стигна се дотам магистрати
да вземат решение под натиск от
“улицата” (Враца, декември м.г.). Не-
доволството от правораздавателната
система и до днес периодично из-
карва граждани на протести.

Натрупването на рискови факто-
ри, като високата неграмотност
(функционалната неграмотност в
момента е над 40%), фрапиращата
бедност и маргинализацията на зна-
чителни групи от населението, както
и миграционният натиск по граници-
те ни изправят пред риска институ-
циите да престанат да функциони-
рат. По тази причина най-големият
риск пред нашата страна не е нито
Русия, нито Турция, нито друг
външен фактор, а стабилността и
функционирането на институциите.

Говорейки за сигурност, не може
да не споменем страха. Страховете
имат отношение както към индивиду-
алната, така и към обществената си-
гурност, или към допускането, че е
възможно обществото да престане да
функционира. Масовите страхове имат
скрито, корозиращо и дългосрочно
влияние върху индикаторите за спло-
теност и устойчивост на обществото.

В нашата страна в последните го-
дини се задълбочават процесите на
социално и политическо отчуждение.
Едно от основанията за това е трай-
ната тенденция животът в българско-
то общество да се преживява като
живот, при който собственото пове-
дение на гражданина не може да оп-
ределя онова, което е значимо за
него. Затова днес все по-често сме
свидетели на гражданско неподчи-
нение, социална апатия, засилена
реформаторска активност, които са
критични за институционалния ред.
Страхът за прехраната и страхът от
безработица са най-силните страхо-
ве на българина. Следват страх от
повишаващите се цени, от грабеж и

нападение, от ромски набези и ет-
нически турци, както и от терорис-
тично нападение. Тези най-типични

страхове биха могли да се обобщят
като:

 страх от нефункциониращи дър-
жавни институции;

 страх от липса на защита при
опасност;

 страх децата да останат в стра-
ната;

 страх, че България се обезлю-
дява и ще бъде погълната от мал-
цинствата;

 страх от безпомощност в края
на живота и при заболяване;

 страх от промяна, от различие,
от другия.

Какви са резултатите от тези
страхове:

 разрушава се приемствеността
между поколенията;

 отказ от участие в колективния
ред - социален и политически;

 генериране на вторични орга-
низирани мрежи - икономически,
престъпни и др.

Какви са причините за тези стра-
хове и рисковете, които крият?

Социален срив

Повишен е рискът от настъпване
на социален срив, който засяга ця-
лото общество и предполага тота-
лен обществен хаос. Причина за това
са неуправляемите досега процеси
на нарастваща маргинализация. Со-
циалната изключеност на все по-го-
леми групи засяга все повече сфери

- икономическа, пазарна, политиче-
ска, образователна, здравна и т.н.
Нарастващата маргинализация и
невъзможността на институциите да
се справят с този проблем водят до
търсене на виновник за ситуацията -
политическите елити, етническите
малцинства, мигрантите. Намиране-
то на враг е предпоставка за социа-
лен конфликт. Типични примери са с.
Гърмен и “гражданските арести” по
югоизточната граница.

Причината е в загубата на дове-
рие в институциите и управленския
ресурс на властта изобщо. Допълни-

телно това води до други прояви на
социално самоизключване, сред ко-
ито са и проявите на престъпност и
насилие в ранна възраст.

Образование

Значителен риск е ниското каче-
ство на базовото образование, кое-
то “произвежда” неконкурентоспо-
собни участници на пазара на тру-
да, както и връзката бедност - необ-
разованост. Поне половината
български младежи на училищна
възраст не покриват елементарни
изисквания по грамотност по базови
дисциплини. Това са преди всичко
деца на бедни родители и от малки
населени места. По сега действащия
модел образованието не преодоля-
ва социалните различия, а ги възпро-
извежда и задълбочава.

Слабата образованост на голяма
част от българските граждани и под-
ценяването на проблема през годи-
ните доведоха до неконкурентоспо-
собна, нискотехнологична икономи-
ка, високо ниво на безработица и
задълбочаване на бедността. За това
говори и бюджетният дисбаланс през
последните години - ниски приходи и
високи социални разходи. Свидетели
сме на процеси на разделяне на стра-
ната на две скорости - сравнително
богати центрове и бедни, ниско гра-
мотни периферии с висока битова
престъпност и устойчивост на орга-
низирани престъпни мрежи.

Не на последно място свидетел-
ство за това е и купуването на гла-
сове. Ниско грамотните и бедни
граждани лесно се поддават на ма-

нипулации. Добавяйки към това ре-
гионализацията и евентуалната за-
висимост от местния “бос” (типичен
пример в с. Галиче), следва да се
замислим свободни ли са изборите в
по-голяма част от страната. На прак-
тика можем да говорим за криза на
демокрацията.

Големите различия в доходите и
заетостта поддържат постоянни миг-
рационни потоци от слаборазвитите
райони към центровете на растеж,
където допълнително усложняват
криминогенната обстановка. Изоста-
ващите райони се поддават по-лес-
но на мафиотизиране - вземане на
контрола върху местната админист-
рация от страна на нелегитимни
мрежи и групи. Настоящите полити-
ки относно регионалните дисбалан-
си не ги променят, а само ги увели-
чават. Липсват политики, фокусира-
ни върху конкурентоспособността на
регионалната и местната икономика
и атрактивността й за привличане на
инвестиции. Концентрирането на ин-
вестициите в пътища и магистрали
само по себе си представлява риск -
от актив се превръща в пасив пора-
ди нужните средства за поддръжка.

Миграцията и
демографията

“Българите с придобито образова-
ние и професионален опит в чужбина
са своеобразна “втора България”, чий-
то потенциал все още не е използван
докрай”, се казва в приетия от МС
доклад. Българите в чужбина са оце-
нени като интелектуален резерв за
развитие на високите технологии у
нас. В действителност през последни-
те години отрицателният прираст се
увеличава значително, като напуска-
щите страната са предимно в активна
трудова възраст (от 25 до 49 г.). Тези
тенденции са в корелация с образо-
вателния статут на мигрантите и ако
продължават да се запазват, в края
на мандата на това правителство ра-
ботната сила в България ще е рязко
намаляла и с ниско образование. Ще
липсват квалифицирани специалисти
в сфери като здравеопазване и обра-
зование. Комбиниран с други рискови
сфери, този риск значително нараст-
ва. Най-чувствителен е по отношение
на икономическите, социалните, ре-
гионалните, етническите дисбаланси,
както и към дисбалансите в здравео-
пазването.

Процесите на застаряване са най-
силни в най-слабите икономически
райони и най-слаби - в столицата и
в големите градове, като това кон-
трастира с положителния прираст на
ромското население, особено в сла-
бите райони. Резултатът е нараства-
не на бедността и маргинализация-
та. Днес  мнозинството от новите
бедни са възрастни хора, което оказ-
ва допълнителен натиск върху пен-
сионната система и бюджета. Възра-
стното население е и най-големият
потребител на здравни услуги.

Най-големият риск пред България
е стабилността и функционирането
на институциите. Вместо удобно да
се крие зад външни фактори, да
търси оправдание в “международно-
то положение” и целенасочено чрез
публичните институции да ни разде-
ля на “фили” и “фоби”, правителство-
то трябва да обърне политиките си
за сигурност навътре. Най-големите
заплахи за сигурността на България
трябва да се търсят във функциони-
рането на институциите.

*Авторът e експерт по сигур-
ността, координатор на Съвета по
сигурността при МС (2013-2014)

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

Кой? Къде? Защо? Как?
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ИИма ли шанс лявото в
съвременна Европа? Каква
трябва да е политиката на ле-
вите сили, така че да спечели
доверието на гражданите? Кои
са непосредствените проблеми,
които не търпят отлагане и
трябва да бъдат решавани?
Какви са те в Гърция, Испания,
Португалия, България и кое е
онова, което обединява левите
в Европа, независимо от наци-
оналните специфики? Това са
част от въпросите, на които
търсиха отговори участниците
в международната конференция
“Алтернативи за лява полити-
ка”, организирана от ПП
“Българската левица” миналата
седмица в София.

Европейската левица е сбор
от тридесет партии и пред вся-
ка една от тях стоят различни
задачи. Общото е средата, в
която функционират държавите
и обществата в рамките на ЕС.

Нейна отличителна
черта е кризата

Едно от основните й прояв-
ления е задлъжнялостта, която
измъчва икономиките и пречи
за решаване на проблемите.
“Безработицата е другото пре-
пятствие, с което трябва да се
справяме. Има я не само в стра-
ните от Централна и Източна
Европа, а и при нас в южната
част на континента”, каза Майте
Мола, генерален секретар на Ко-
мунистическата партия на Ис-
пания. “В  Андалузия ние имаме
32% безработни, а там живеят
8 млн. души. 23% от испанците
живеят под прага на бедността.
Това са данни, оповестени от
Народната партия, която управ-
лява. Тези десни управляващи
гарантират нестабилност на стра-
ната ни и я водят към бедност,
безработица и корупция, като
говоря за корупция, имам пред-
вид кметовете, министрите и
т.н.”, заяви Мола. Нейната пар-
тия - комунистическата, която
съществува от 1920 г., е изгра-
дила общ фронт заедно с “Поде-
мос”, партия едва на 2 г. В него
са и “зелените” и “обединената
левица”. “Когато 23% от насе-
лението е под линията на бед-
ността, ние защитаваме тезата,
че не трябва да има бедни и
деца, които гладуват. Ние тряб-
ва да решаваме проблемите на
хората. Левицата трябва да се
противопостави на системата”,
каза още Мола.

Бежанците са другият про-
блем, който засега не намира
адекватно решение, според ге-
нералния секретар на КП на
Испания. Той е сложен, понеже
от една страна, в рамките на
ЕС имаме свои “бежанци”, “про-
извеждани” от самия характер
на капитализма. Това са миг-
ранти, които пътуват от бедна-

Èìà ëè ëåâèöàòà ðåñóðñ äà ñå
ïðîòèâîïîñòàâè íà ñèñòåìàòà?
Прегрупиране около търсенията на младото поколение и в икономика,
контролирана от държавата, са част от мерките

та и слабо развита Източна и
Централна Европа към богати-
те западни и северни държави.
Към тях се добавят вече и ико-
номическите мигранти от Афри-
ка и Азия и бежанците от воен-
ните конфликти, провокирани от
САЩ и от НАТО. “Крайната дес-
ница ползва бежанците, за да
ни каже, че във всички страни,
в които имаме бедност и безра-
ботица, трябва да ги приемем,
а те може да отнемат нашите
работни места”, заяви Майте
Мола.

Управлението в Португалия
се счита за пробив на левите в
Европа. Луис Фазенда, член на
Националния съвет на Левия
блок, каза, че “лявото прост-
ранство е свързано с демокра-
цията, но и с идеите на социа-

ка на СИРИЗА, заяви, че ко-
рупцията продължава да е огро-
мен проблем пред Гърция. “В
момента СИРИЗА държи здра-
во кормилото на кораба, но в
долната част са консерватори-
те. Те контролират министерст-
вата и държавните служители”,
каза той.

Левицата в Европа не е
слаба.

Тя е различна в
отделните страни

както е различно и понятието
за лявото. Нещото, което тряб-
ва да тревожи левите, е отслаб-
ването на синдикализма. Спо-
ред данни за цяла Европа, обя-
вени от Костадинка Кунева,
едва 10% от работниците уча-
стват в синдикат. Този факт тя
обясни с промяната на структу-
рата и организацията на произ-
водството. “Старите синдикати
се изграждаха в промишленост-
та, но сега промишлената дей-
ност е свита и пренасочена към
Азия. В Европа има повече
услуги. Компонентите на стоки-
те вече се произвеждат на раз-
лични места в света. Работни-
ците, заети в тези производст-
ва, работят при различни усло-
вия и може дори да не знаят за
съществуването си и че правят
едно изделие. Това, което на-
блюдавам, е, че във всички
страни са насърчавани мерки
за дерегулация на трудовите
отношения, което е във вреда
на работниците. Колективните
трудови договори се игнорират
или понижават, което пък обез-
смисля участието им в синди-
кати. Има промяна и в социал-
ните ценности на работниците.
Средата е много конкурентна,
което стимулира индивидуализ-
ма. Образованието възпитава
децата в индивидуализъм, вну-
шавайки, че колективното бла-

гополучие няма значение”, каза
евродепутат Кунева. Според нея
и синдикатите, и левицата имат
вина за това положение.

Днес на левите ни е особено
трудно, каза проф. Чавдар
Кръстев, защото на всички
наши аргументи за алтернати-
вите - справедливост, солидар-
ност, социална отговорност,
морал в политиката, ни се отго-
варя на принципа “а вие защо
бесихте негрите”.

“Увлечена в битките за спра-
ведливост и замечтана за соли-
дарност, левицата някак забра-
ви, че нищо от това не може да
се случва в страни, където сво-
бодата и демокрацията са от-
влечени понятия. В Древна
Гърция демокрацията е била
само за свободните хора,

робите не са
се ползвали от
демокрацията

Човечеството поне на думи
вече се освободи от робството.
Хората днес не забелязват как
свободата им е лимитирана.
Можеш да пътуваш дотам, докъ-
дето ти стигнат парите, можеш
да псуваш президента, но не и
банките. Човечеството попадна
в лапите на банките под дикта-
турата на капитала”, каза той.

Своеобразен “принос” за
“приспиването” на българите
имат обществените медии - БНТ
и БНР. Журналистът Петър Вол-
гин ги определи като места, в
които неолиберализмът се чув-
ства добре. Според него “основ-
ното разделение в България не
е между бедни и богати, между
привърженици на едни или дру-
ги политически партии, а между
елита и другата част от българ-
ското общество. Стремежите,
тревогите, мечтите на елита
тотално се разминават с тези
на останалите граждани. Дори
езикът е различен. “Елитните”
хора използват брюкселския
новоговор, който е тотално не-
разбираем и не е интересен за
останалата част от население-
то. Нормално би било в това
противопоставяне работещите в
обществените медии да са на
страната на обикновените хора.
Но не е така. Повечето от за-
етите в обществените медии са
на страната на елита, тъй като
те жадуват да са част от него,
а за да бъдат приети в елитния
му клуб трябва да озвучават
неговите интереси”.

Медиите налагат
теми и изискват

от обществото заемане на край-
ни позиции, което подменя
възможността за разговор и за
дискусия. Публичността е уни-
щожена и превърната в сфера
за дамгосване и етикиране, каза
доц. Тодор Тодоров. Той вижда
възможния изход от ситуацията
в създаване на общ широк фронт
с младежките движения. “Няма
време за делене на клубове по
интереси. Ние тук сме общест-
во, което се състои от взаимо-
изключващи се микрообщнос-
ти. Това, което трябва да имаме
като цел, е връщането на демо-
крацията като реновация, като
възможност за нови политики и
нови стратегии. Да преодолеем
спиралата на мълчанието и плу-
ралистичното невежество, кое-
то тегне над европейските наро-
ди, да преодолеем псевдокон-
сенсуса, който съществува в
Европа, който не стои върху
диалог, а е една социална нор-
ма, с която ако не сте съгласни,
сте извън всякакъв разговор”,
предложи Тодоров.

Проф. Нако Стефанов начер-
та модел на лява демократична
алтернатива на текущия неоли-
берален ред. Пътят на България
според него е в реиндустриали-
зацията, реаграризацията и ре-
интелектуализацията на осно-
вата на нова платформа, отчи-
таща ресурсната база на обще-
ство ни. Част от нея е премах-
ването на плоския данък и
държавната подкрепа за възста-
новяване на основни индустрии,
в които страната има опит и
позиции, но на по-висока техно-
логична база. “Няма алтернати-
ва на социализма в ХХI век”,
заяви той.  За изграждане на
социализъм призова и проф.
Чавдар Кръстев. “Демократич-
ният социализъм още никъде
не е пробван, но ако той е нещо,
което е и сега съществуващо,
като социалната държава в
Северна Европа, то той е мно-
гократно по-хуманен от това,
което виждаме днес у нас, и ще
е многократно по-предпочетен
от хората, ако те имат възмож-
ност да избират. Първо да от-
стояваме демократизма на мно-
гопартийната система, да се
научим да уважаваме свобода-
та на другите, да се научим да
живеем с различните от нас”,
обобщи проф. Кръстев.

Светла
ВАСИЛЕВА

лизма или поне с някаква част
от него. Онова, което трябва да
се случи, е лявото да се прегру-
пира около търсенията на мла-
дото поколение и да се съсре-
доточи в икономика, контроли-
рана от държавата”. Той споде-
ли с участниците във форума,
че дългосрочните цели, които
неговата партия си е постави-
ла, като напускане на НАТО
например,

вече намират
отражение

в краткосрочната политика на
управляващите, подкрепяни от
тях. Правителството на Порту-
галия е орязало разходите за
военни цели и това е една от
договореностите, постигнати от
Левия блок. Постигнато е и
съгласие за спиране на прива-
тизацията в страната, в това
число и на дружествата за об-
ществен транспорт.

Не така еднозначно може
да се определи управлението
на СИРИЗА в Гърция, към коя-
то бяха отправени много надеж-
ди за преобръщане на статук-
вото на Стария континент и за
начало на възхода на лявото.
“Трудно ще разберете какво
става в Гърция, защото за пръв
път лява партия поема управле-
нието на една държава, която е
затънала в много проблеми.
Анализите на предишните пра-
вителства са били фалшиви. Те
не са имали описани дори помо-
щите, които Гърция е получава-
ла от ЕС. Наложи се СИРИЗА
за пръв път да прави анализ на
състоянието на страната и да
описва всичко отначало. Нека
се запитаме и друго - защо
СИРИЗА не получи подкрепа в
Европа?”, каза евродепутатът
Костадинка Кунева. Йоргус Вер-
верис, ръководител на Депар-
тамента за Европейска полити-
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‡ ‚ÚÓË ˛ÌË ÌËÂ ˜ÂÒÚ‚‡ÏÂ
ÒÚ‡‰‡ÎˆË Ë Á‡„ËÌ‡ÎË
Ï˙˜ÂÌËˆË. ÕËÂ ÌÂ ˜ÂÒÚ‚‡-
ÏÂ ÌËÚÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÍË ÔÓÒÔÂ-

Зад фасадата

ÚÓ˜ÍË. —‡ÏÓÚÓ ‚ÂÎË˜ËÂ Ì‡ ¡ÓÚÂ‚, ÓÔÓÂÚËÁË‡Î ÒÏ˙ÚÚ‡ Ë
‰ÓÍ‡Á‡Î, ˜Â ÌÂ Ò‡ÏÓ ÔÓÂÁËˇ Ë ÔÛ·ÎËˆËÒÚËÍ‡, ÌÓ Ë Í˙‚ Ò‡
ÔÓÚÂ·ÌË Á‡ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ, „Ó Ô‡‚Ë Ì‡Ëˆ‡ÚÂÎÂÌ Ó·‡Á. «‡-
ÚÓ‚‡ Ì‡Â‰ Ò ¡ÓÚÂ‚ ÌËÂ ˜ÂÒÚ‚‡ÏÂ ‚ÒË˜ÍË ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ Ò‡
ÓÒÚ‡‚ËÎË ÍÓÒÚËÚÂ ÒË ÔÓ ·‡ÎÍ‡ÌÒÍËÚÂ ıÂ·ÂÚË. »Ï‡ Â‰ËÌ ËÁ‡Á
Ì‡ ·˙Î„‡ËÌ‡ »ÌÒ‡Ó‚ ÓÚ ì¬ Ì‡‚Â˜ÂËÂÚÓî Ì‡ “Û„ÂÌÂ‚, ÍÓÈÚÓ
Í‡Á‚‡, ˜Â Ô‡ÚËÓÚ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Ì‡ÁÓ‚Â Ò‡ÏÓ ÚÓÁË, ÍÓÈÚÓ Â
Á‡„ËÌ‡Î Á‡ Ó‰ËÌ‡Ú‡ ÒË. »Ì‡˜Â Ô‡ÚËÓÚËÁÏ˙Ú ÌÂ Â Ô‡ÚËÈÌ‡
ÒÛ·ÒË‰Ëˇ Ë ÌÂ Â Ì‡Á‚‡ÌËÂ Ì‡ Ô‡ÚËÈÌ‡ ÙÓÏ‡ˆËˇ.

ƒÌÂÒ Á‡·ÂÎˇÁ‚‡ÏÂ Â‰ÌÓ Ì‡ÍÎÓÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂÁÌËÚÂ Í˙Ï ÚÂÁË,
ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÓÏ‡„‡ÎË Ò Ô‡Ë Ë ÔÓ ‰Û„ Ì‡˜ËÌ Ì‡ ‚˙Ó˙ÊÂÌ‡Ú‡
·˙Î„‡ÒÍ‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂÎÌ‡ Â‚ÓÎ˛ˆËˇ. –‡Á·Ë‡ ÒÂ,
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÍÓË„Ë‡ ‰Û„‡Ú‡ Í‡ÈÌÓÒÚ, ÍÓ„‡ÚÓ ‰ÓÒÍÓÓ ÒÂ
„Ó‚ÓÂ¯Â Ò‡ÏÓ Á‡ ·ÛÈÌË Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÂË. ÕÓ ÓÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡,
‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ËÏ‡ ÏÂÊ‰Û ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‰‡ÎË
ÊË‚ÓÚ‡ ÒË, Ë ‰Û„ËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÓÏ‡„‡ÎË Ò˙Ò ÒÂ‰ÒÚ‚‡, Ï‡Í‡
˜Â ÏÌÓÁËÌ‡ ·Ó„‡Ú‡¯Ë ÔÓ ÓÌÓ‚‡ ‚ÂÏÂ Ò‡ ·ËÎË ÎÛ‰Ë „Î‡‚Ë. ¿
¡ÓÚÂ‚ Â Ì‡Ë˜‡Ì ì‚‡„‡·ÓÌÚËÌî ‚ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ Ë Ò‡
ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÎË Í˙Ï ıÓ‡ Í‡ÚÓ ÌÂ„Ó Ò ÓÔ‡ÒÂÌËÂÚÓ ‰‡ ÌÂ ËÏ ÓÚË‰Â
·‡Í‡ÎËÈÍ‡Ú‡. ¬ÒÂ Ô‡Í Â‰ÌÓ Â ‰‡ ÔÓÎÂÂ¯ Í˙‚, ‰Û„Ó Â ‰‡
‰‡‰Â¯ ÌˇÍÓÈ Ë ‰Û„ ‡ÎÚ˙Ì Á‡ Ó˙ÊËÂ Ë ÛÌËÙÓÏË.

¬ËÊ‰‡ÏÂ, ˜Â ¡ÓÚÂ‚ ·Â¯Â ÛÔÓÚÂ·ÂÌ Ë Á‡ ˆÂÎËÚÂ Ì‡ ÌÓ-
‚‡Ú‡ Ë‰ÂÓÎÓ„Ëˇ, ÍÓ„‡ÚÓ ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ 90-ÚÂ „Ó‰ËÌË ÚÓÈ ·Â¯Â
Ó·ˇ‚ÂÌ Á‡ ÍÓÏÛÌËÒÚ, Á‡˘ÓÚÓ Ì‡ÔËÒ‡Î ì—ËÏ‚ÓÎ ‚ÂÛ˛ Ì‡
·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏÛÌ‡î. “ÓÈ ÌÂ Â ÍÓÏÛÌËÒÚ. ƒ‡ÊÂ ÌˇÍÓË ÓÚ
ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ÒÎÓ‚ÂÒÌË ËÁˇ‚Ë ÒÂ Ó·ˇ‚Ëı‡ Á‡ ËÁÏËÒÎÂÌË ÓÚ √ÂÓ„Ë
¡‡Í‡ÎÓ‚. ÕÓ ˜Â ¡ÓÚÂ‚ Â ‚ÂÎËÍ ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍËÚÂ ÒË ÔÓˇ‚Ë, ÚÓ‚‡
Ë ·˙Î„‡Ë, Ë Á‡ÔÓÁÌ‡ÚË Ò ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ËÒÚÓËˇ Ë ÎËÚÂ‡ÚÛ‡
ıÓ‡ ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÌÂ ÔËÁÌ‡ˇÚ. “ÓÈ Â Ò‡ÏÓÓ‰ÂÌ „Ë„‡ÌÚ Ë ‡Á
ÒÂ ˜Û‰ˇ Í‡Í ‰Ó·Â Â ÔÓÁÌ‡‚‡Î ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡Ú‡ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
ÚÓ„‡‚‡ ‚ ≈‚ÓÔ‡, Á‡ ‰‡ ÓÚ‡ÁË ‚ ÔÛ·ÎËˆËÒÚËÍ‡Ú‡ ÒË ‰‡Ï‡Ú‡
Ì‡ »ÁÚÓ˜ÌËˇ ‚˙ÔÓÒ Ë Ì‡È ‚Â˜Â ‰‡Ï‡Ú‡ Ì‡ ·˙Î„‡ËÚÂ. ¿ Â‰ÌÓ
ÔÓÒ‚ÂÚÌÓ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ÔÂÔÓ˙˜‚‡¯Â Ì‡ Û˜ËÚÂÎËÚÂ ‰‡ ÌÂ
Ì‡·Îˇ„‡Ú Ì‡ ¡ÓÚÂ‚, Á‡˘ÓÚÓ ÌÂ ·ËÎ ‰Ó·Â ÔËÂÚ Ì‡‚ÂÏÂÚÓ
Í‡ÚÓ ·ÓÂˆ ÒÂ˘Û Á‡ÍÓÌÌ‡Ú‡ ‚Î‡ÒÚ, ÔÂÏ‡ıÌ‡ı‡ Ë  ÔÛ·ÎËˆË-
ÒÚË˜ÌËÚÂ ÏÛ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËˇ.

“Ó˜ÌÓ ÚÓ‚‡ Â ÏÂÁÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ì‡¯ÂÚÓ ‚ÂÏÂ. ÃÌÓ„Ó ÔË„ÏÂË
Ò Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂ ÔÓ‰ËÚ‚‡Ú Ë ÒÂ Ì‡‰ÒÏË‚‡Ú Ì‡‰ Ï˙Ú‚ËÚÂ ‚Â-
ÎËÍ‡ÌË. ¡ÓÚÂ‚ ÌÂ Â Ò‡ÏÓ ·ÓÂˆ ÒÂ˘Û ÚÛÒÍ‡Ú‡ ÚË‡ÌËˇ, ÚÓÈ
Â Â‰ËÌ ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÂÌ ÍÓÒÏÓÔÓÎËÚÂÌ ˜Ó‚ÂÍ, ÔË ÍÓ„ÓÚÓ Ò‚Ó·Ó-
‰‡Ú‡ ÌÂ Â Ò‡ÏÓˆÂÎÌÓ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ ÓÚ “ÛˆËˇ, ‡ Â Ë
‡‚ÌÓÔ‡‚ËÂ, ÔË ÍÓÂÚÓ ÌÓ‚‡Ú‡ ‰˙Ê‡‚‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ‡Á-
ÎË˜‡‚‡ Ë Ò ·Î‡„ÓÓ‰ÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ ÔË‰‡‚‡ ‚ÍÛÒ Ì‡ Â‰Ì‡ Â‚Ó-
ÔÂÈÒÍ‡ ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡Ì‡ Ë ‡ÁÎË˜Ì‡ ÓÚ ‰Û„ËÚÂ ‰˙Ê‡‚Ë.

 ‡Í‚Ó ·Î‡„ÓÓ‰ÒÚ‚Ó Ó·‡˜Â ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ Ô‡Á‡Ì‡ ËÍÓÌÓ-
ÏËÍ‡? ¡ÓÚÂ‚ Â ÓÚËˆ‡ÌËÂ Ì‡ Ô‡Á‡Ì‡Ú‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡. ÕˇÏ‡ Í‡Í
‰‡ ÒÂ Ú‚˙‰Ë, ˜Â ÚÓÈ ÒÂ Â ˙ÍÓ‚Ó‰ËÎ ÓÚ ÌˇÍ‡Í‚‡ Ï‡ÚÂË‡ÎÌ‡
Ë‰Âˇ. » ‚ÂÓˇÚÌÓ, ‡ÍÓ ·Â¯Â ÓˆÂÎˇÎ, ˘Â¯Â ‰‡ ÒÚ‡ÌÂ ËÎË
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ Û˜ËÚÂÎ, ÍÓ„ÓÚÓ „ÎÂ‰‡Ú Ò˙Ò ÒÌËÁıÓÊ‰ÂÌËÂ, ËÎË ̆ Â¯Â
‰‡ ‚ÎÂÁÂ ‚ ÍÓÌÙÎËÍÚ Ò ÌÓ‚ÓÔË¯ÎËÚÂ ÛÔ‡‚ÌËˆË Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ.

» Ó˘Â ÌÂ˘Ó ÒÂ Á‡·‡‚ˇ Á‡ ÚÓÁË ‰ÂÌ - ˜Â ¡ÓÚÂ‚ Â ÔÓ‚Ó‰
‰‡ ÒÂ „Ó‚ÓË Á‡ ‚ÒË˜ÍË Ô‡‰Ì‡ÎË Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ. ¬ ƒÂÌˇ Ì‡ ¡ÓÚÂ‚
ÌËÂ ÔÓ˜ËÚ‡ÏÂ ÌÂ Ò‡ÏÓ ÌÂ„Ó. «‡ÚÓ‚‡ „Ó Ì‡Ë˜‡Ï ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÂÌ
˜Ó‚ÂÍ. “ÓÈ Â ÔÂÒÓÌ‡ÎÂÌ ÒËÏ‚ÓÎ. ¿ ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ ÔÂÍÎ‡ÌˇÏÂ
ÔÂ‰ Á‡ˇÚ‡ Ë ÒÚÓˇÚ Ì‡ÔÂÚËÚÂ „‚‡‰ÂÈˆË Ë „˙ÏˇÚ Ò‡Î˛ÚËÚÂ
Ë Ï‡¯Ó‚ÂÚÂ, ÌËÂ ÒÂ ÔÂÍÎ‡ÌˇÏÂ ÔÂ‰ ‚ÒË˜ÍË.  ÓÈÚÓ Ú˙„‚‡
‰‡ ÓÒÚ‡‚Ë „Î‡‚‡, ÚÓÈ ÌÂ Â ÏËÒÎËÎ, ˜Â ˘Â ·˙‰Â ‚˙ÁÌ‡„‡‰ÂÌ.
¬ÒÂÍË ‚˙ÁÌ‡„‡‰ËÏ Ô‡ÚËÓÚËÁ˙Ï Û·Ë‚‡ Ò‚Óˇ ÌÓÒËÚÂÎ Ë ÔË-
ÚÂÊ‡ÚÂÎ.

—˙˘ÓÚÓ Â Ò Ô‡ÚËÁ‡ÌÒÍÓÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÌÓ‚ËÚÂ ‰ÂÏÓ-
Í‡ÚË ÓÚÂÍÓı‡. ’Ó‡Ú‡ Á‡„ËÌ‡ı‡, ‡ ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ „Ë ÛÔÓÚÂ·Ëı‡
Á‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍË ˆÂÎË. »Ï‡¯Â Â‰ËÌ ËÁ‡Á - ·‡˘ËÚÂ „Ë Û·Ëı‡
ÁÎÓ‰ÂËÚÂ, ‡ ÒËÌÓ‚ÂÚÂ ËÏ Ó·ÂÒËı‡ Ë‰ÂËÚÂ. “‡Í‡‚‡ ‰ÂÙÓÏ‡-
ˆËˇ, ‚ ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ, ËÏ‡ Ë ‰Û„‡‰Â - ‚ Â‰Ì‡ ‘‡ÌˆËˇ ÚÂÁË,
ÍÓËÚÓ Ò‡ Û˜‡ÒÚ‚‡ÎË ‚ —˙ÔÓÚË‚‡Ú‡, ‰‡ÎÂ˜ ÌÂ ‚ËÌ‡„Ë Ò‡ ·ËÎË
‚˙ÁÌ‡„‡‰ÂÌË, ‰ÓÍ‡ÚÓ Ë‰‚‡Ú ‰Û„Ë - ÓÔËÚÌË ÓÔÂ‡ÚÓË, ÍÓËÚÓ
‚ ÌÓ‚‡ ‘‡ÌˆËˇ ÒÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú ‚ ÓÌÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Â Á‡‚Ó˛‚‡ÌÓ
Ë Á‡ÔÎ‡ÚÂÌÓ Ò ÊË‚ÓÚ.

—ËÂÌ‡Ú‡ ÛÚÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ Â ÚÂ‚ÓÊÌ‡. —ËÂÌ‡Ú‡ Úˇ·‚‡
‰‡ Â ÂÒÚ‡‚‡ˆËˇ Á‡ ÔÓ‰‚Ë„‡ Ì‡ „ÂÓËÚÂ. —ËÂÌ‡Ú‡ Úˇ·‚‡ ‰‡
Ì‡ÔÓÏÌË, ˜Â ÓÒ‚ÂÌ ÍÛÒ‡ Ì‡ ‰ÓÎ‡‡ Ë Â‚ÓÚÓ, Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÏ‡
ÌÂ˘Ó ÔÓ-ÁÌ‡˜ËÏÓ, ‰ÓË Ë ‚ Ì‡¯Ëˇ Ò‚ˇÚ. «‡˘ÓÚÓ ÔÓ ÚÓ‚‡
‚ÂÏÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÏÓÏ˜ÂÚ‡Ú‡ Ò‡ Á‡„Ë‚‡ÎË, ÏÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËÂÏ‡˜Ë Ë
„Â¯ÂÙÚ‡Ë Ò‡ ‚˙ÚÂÎË ‡Î˙¯-‚ÂË¯ Ë Ò‡ ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÎË Í˙Ï Úˇı
Ò ÌÂÒÍË‚‡ÌÓ ÔÂÁÂÌËÂ. Œ·‡˜Â ÌËÂ ‰ÌÂÒ ÊË‚ÂÂÏ ·Î‡„Ó‰‡Â-
ÌËÂ Ì‡ ÚÂÁË ıÓ‡, ‡ ÌÂ Ì‡ ÓÌËˇ, ÍÓËÚÓ ‚˙Úˇı‡ ‡Î˙¯-‚ÂË¯.
“Â Ò˙Á‰‡‰Óı‡  ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡Ú‡, Á‡ ‰‡ ËÏ‡ ŒÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂÎÌ‡
‚ÓÈÌ‡. Õ‡È-ÒÂÚÌÂ ÒÂ Á‡„Ó‚ÓË, ˜Â ·˙Î„‡ËÚÂ Ò‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ
Ó‚˜‡Ë Ë ÁÂÏÂ‰ÂÎˆË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÌÚÂÂÒÛ‚‡Ú Í‡Í ‚˙‚Ë Ò‚ËÌ-
ÒÍÓÚÓ ÏÂÒÓ Ì‡ —ÓÎÛÌÒÍ‡Ú‡ ÏËÚÌËˆ‡, ÌÓ ËÒÍ‡Ú Ò‚Óˇ ‰˙Ê‡‚‡
Ë ËÒÍ‡Ú Í‡ÚÓ ‚ Â‰Ì‡ ÔÂÒÂÌ Ì‡ ‚˙ÁÓÊ‰ÂÌÒÍË ÔËÒ‡ÚÂÎ ì‰‡
·˙‰ÂÏ Ô‡Í Í‡Í‚ËÚÓ ·ˇıÏÂ!î

Н
Проф. Андрей ПАНТЕВ

ËÚÂÚ, ÌËÚÓ ·‡ÌÍÓ‚Ë ÓÔÂ‡ˆËË, ÌËÚÓ
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍË Í‡ËÂË. “ÂÁË ıÓ‡,
ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÓÎÓÊËÎË „Î‡‚‡, ÌÂ Ò‡
ËÒÍ‡ÎË ‰‡ ÒÚ‡Ì‡Ú ÌËÚÓ ÏËÌËÒÚË,
ÌËÚÓ ÏËÎËÓÌÂË, Ë ÚÓ‚‡ Â Ó·‡ˇÌËÂ-
ÚÓ Ì‡ ÚÓÁË ‰ÂÌ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ Í‡Í ˘Â
ÒÂ Ú˙ÎÍÛ‚‡ ÚÓÈ ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË „ÎÂ‰ÌË

В дните около празнич-
ния 24 май се изговориха
и изписаха много добри
думи за ролята и в защита
на българската азбука. Но
дали те отговаряха точно
на реалното състояние на
проблема? При обсъжда-
нето на всеки проблем
отговорът не може да бъде
лесен и еднозначен пред-
вид неговата обществена
значимост, многостран-
ност и индивидуалните
различия в светогледа и
ценностната система на
авторите им.

Бях впечатлен от вер-
ните констатации, изра-
зени от двама души:

- От младия писател
Ангел Игов - че “кирили-
цата е станала крайъгъ-
лен камък на нашата
национална идентичност”,
но същевременно “бъл-
гарският език се оказва
изместен в определени
сфери дори в собствена-
та си страна”

- От дългогодишната
учителка по български
език Веска Йолдова, че
“англоезичната подмяна
на българската реч и на
кирилицата е тенденцио-
зен процес, дирижиран от
външни сили”!

И действително, с
всеки изминат ден в по-
лучаваната от български-

ведливост. И посочи истинската
версия на истината - за управлени-
ето на Тодор Живков, за мястото на
БКП, а защо не и на БСП, на някои
предишни и бивши партийни и ком-
сомолски дейци в България...

Истината за тоталитарния ре-
жим е удобно и успешно подмене-
на, каза държавният глава. У нас
действа мащабен план, грандио-
зен план, изцяло манипулативен,
от който българите са лишени от
памет за комунизма. Подмолният
сценарий за замитане на истината,
за подмяната на историческата
истина вилнее у нас със страшна
сила.

Прав е. Кога ще кажем истина-
та за живота ни при социализма?
За СДС, за Бойко Борисов след

Подмяната на
българската реч
Държавната политика стимулира
агресията срещу кирилицата

Проф. Емил ЯНЕВ

те граждани писмена и
визуална (главно) инфор-
мация, съотношението
между тези два компо-
нента непрестанно се
променя в ущърб на ки-
рилицата! Застанал съм
пред един от многоброй-
ните в София бетонови
цилиндри за афишна раз-
гласа и виждам, че се
рекламира концерт в
“Arena Armeec” или кон-
церти на “Hulio Iglesias”,
Franco Fotlies или..., ор-
ганизирани от “ZAZ on
tour”! При това тези лук-
созни цветни плакати не
са изключения, а прави-
ло в рекламната индуст-
рия. Тя явно смята, че по
този начин се дава “по-
голяма значимост” на
рекламираното от нея
събитие. Закономерно си
задавам въпроса - този
“рекламен антибългарски
тормоз” не се ли контро-
лира от упълномощените

Истината за комунизма!

Лозан ТАКЕВ

това, за Росен Плевнелиев, за
Цецка Цачева и за още примерно
десетина или двайсетина видни
демократи? Къде бяха всички те
по време на “комунизЪма”? Къде
бяха всички те по време на тота-
литарния режим? По време на
възродителния процес?! Ами там -
сред тогавашната партийна и дър-
жавна номенклатура.

Къде са днес парите им, имоти-
те им? В кои офшорни банки тру-
пат дивиденти и алиби за почте-
ност и невинност, за недосегае-
мост и власт завинаги?! Престъпле-
нията на комунизма не са нито
заклеймени, нито наказани. Щяха
ли сега да ни управляват днешните
премиер и президент, днешният
парламентарен шеф, ако не бяха
възпитани и подготвени именно по
време на комунизма, на онова
престъпно време? Какво по-голямо
наказание да имаме такъв уника-
лен държавен глава, такъв незаме-
ним министър-председател, такъв
председател на Народното събра-
ние. И тая истина трябва да влезе
в учебниците, да бъде показана в
музеите, а на мемориала на жерт-
вите да не забравим да подчерта-
ем и отбележим, че именно на
комунизма и изоставената памет

за него дължим днешното управле-
ние на страната. А и всички ние
сме жертви на това управление.

Жалко е, че скоро няма как да
бъдем сред оцелелите за снимка,
ако това продължи по същия начин
и отново изберем държавен глава
като днешния. И не дай боже и
народе да станем президентска
република, както иска Първанов, с
такива първенци като днешните. И
нито паметта за комунизма, нито
паметта за демокрацията ще са
утеха за утрешното поколение. Те
вече не са и за  днешното.

Как иначе ще затворим страни-
ците на най-новата история след
Втората световна война? Само с
това, че Обама е посетил Хироши-
ма, но не се е извинил за бомбата
над нея. Нито за бомбите над Со-
фия в края на същата световна
война. Паметта за комунизма тряб-
ва да се отчете и почете. Не само
с гвардейци, а истинско историче-
ско слово и с достойно поведение
на първите хора в страната. А в
учебниците трябва да я има исти-
ната. Само истината. А не да я
пренаписваме с удобните нови
абзаци и президентски речи. Като
казваме А, да кажем и Б, В, и
цялата азбука на истината!

Истината каза
президентът някол-
ко пъти. И  сега на
поклонението сред
оцелелите концла-
геристи от остров
Персин... Престъп-
ленията на кому-
низма още не са
заклеймени, нито
наказани подоба-
ващо, а българите
още чакат спра-

за целта държавни/об-
щински органи? Истин-
ската демокрация не то-
лерира слободията, за-
щото се основава на
спазването на ясни пра-
вила в интерес на цялото
общество, които в даде-
ните случаи са грубо на-
рушени!

С оглед превръщане-
то на България в развита
туристическа страна при-
ех с разбиране държав-
ното решение указател-
ните табели с имената на
улиците да се изписват с
кирилица и латиница. Но
защо същото разпореж-
дане не се отнася и за
титулите на всички фир-
ми, търговски марки и
обекти, където кирилица-
та отсъства? Какво е това
- израз на липсващо на-
ционално самочувствие
или “нова форма” на чуж-
допоклонничество, криво-
разбрана “цивилизация”?

Или може би е реален
израз на държавната кул-
турна политика - след
като австрийският профе-
сор Кронщайнер препоръ-
ча на България да замени
кирилицата с латиница(!),
за да се интегрирала по-
бързо в Европа, - бе удо-
стоен от президента с
орден “Стара планина”,
който е най-високото
българско държавно от-
личие за принос в разви-
тието на страната! Този
“дребен” на вид факт го-
вори много както за “чуж-
дестранните доброжела-
тели”, така и за оторизи-
раните с изпълнение на
държавните функции лица
и  институции у нас!

Струва ми се, че това
позорно решение даде
основания и стимулира
агресията срещу кирили-
цата и затова в заключе-
ние на тази реплика ще
цитирам думите на Отец
Паисий: “О, неразумни
юроде! Поради что се
срамиш да се наречеш
българин!...

Втори юни
и пазарната
икономика

Втори юни
и пазарната
икономика

Втори юни
и пазарната
икономика

Втори юни
и пазарната
икономика

Втори юни
и пазарната
икономика
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Само за мандат и по-
ловина от управлението
на ГЕРБ пред българско-
то общество възникна
дилема - дали демокра-
цията е управление, про-
диктувано от интересите
на народа, или е управле-
ние, продиктувано от ин-
тересите на клика от мно-
зинството в парламента.
Преживяното през по-
следните години показва,
че България върви по пътя
към диктатурата. Обслуж-
ват се тесни икономиче-
ски интереси, създадени
са условия за мащабна
корупция. Няма концеп-
ция и конкретни вижда-
ния за запазване и раз-
витие на българското про-
изводство, липсват обе-
щаните потоци от инвес-
тиционни капитали. Пред-
приемат се мерки, огра-
ничаващи развитието на

В метрото шумни гимнази-
сти разговарят на онзи англий-
ски, който се добива на второ
ниво, а шегите им на езика на
Шекспир са толкова далеч от
изяществото на неговото сло-
во, че околните забиват погле-
ди в пода. Може и да не раз-
бират думите. Може и да са
доволни, че поне чуват реч, а
не се блъскат с младежи, за-
били погледи в екраните на
айфоните.

После заедно крачим по
“Цар Освободител” и “Раков-
ски”, където огромни пана и
билбордове питат “What’s your
code?” Едва ли някой от нас се
замисля. На “Витошка” пътят
ни се разделя. Те присядат в
заведение - едно от десетките,
завладели пешеходната зона
на столицата. Там само надпи-
сите “Областна управа” и “Ри-
туална зала” са на кирилица.
Всичко друго ни осведомява
за “soon open”. Защо ресторант
да не се казва “Оdri” и да е
изрисувана незабравимата

Одри Хепбърн? Все пак е била
и посланик на добра воля в
УНИЦЕФ. Има и “Щастливеца”,
но на латиница. За да го раз-
берат чужденците сигурно...

Столичните управници май

всяка година - напук на евро-
пейската криза и опасността
от терор...

По “Витошка” кризата не
наднича зад опънатите чадъри
и заведенията са пълни. Само
просяците през пет метра раз-
валят атмосферата. Протегна-
ли ръце или показващи более-
щи крака, разчитат на милос-
тинята на прескочилите трапа
на бедността. Стотинките, кои-
то им пускат, са жълти.

Къде другаде, ако не на
“Витошка”, може да срещнеш
съученичка, която бърза да
покаже торба, пълна с кутийки
черен чай, сладки, ориз и раз-
ни други продукти и да се по-
хвали, че всяка седмица на
проповедите им раздавали тези
благинки. Съпричастността й
към евангелистката църква ми
е убягнала в годините. Дали и
на онези с бурките им разда-
ват продукти или само пари,
както ни осведоми главният
прокурор? Тази поне е остана-
ла в лоното на християните.
Защото на екрана на телефона
ми се появяват младежи, кои-
то протестират с лозунг “Дой-
доха времена нелепи, в които
луди водят слепи”.

Понеже съм от “старата гвар-
дия, която умира, но не се
предава”, решавам, че май Ал
Капоне е бил прав с неговото “с
добра дума и пистолет в ръката
човек може да стигне много

далеч”. Кой ще е този с писто-
лета, защото добрата дума от-
давна изчезна. Децата ни гово-
рят или чатят на английски
помежду си. Нещо не чувам кой
знае какви добри думи да ре-
дят. Иначе били преуморени и
не разбирали архаичния език
на Вазов. Умора няма обаче ни
за английски, ни за фейса.

Какво ли не си мисли чо-
век, когато пресича “Витошка”
и гледа препълнените с младе-
жи кафенета. Дали наистина не
става въпрос за съзнателно
изтриване на българската иден-
тичност, щом децата ни изли-
зат от училище без “трепет към
българското”? Трепет, който
забравят, щом стъпят на тер-
минала в стремеж да осъщест-
вят мечтите на мама и татко
“поне децата да живеят човеш-
ки”. На мода е “До Чикаго, но
без назад”. Останалите тук все
по-често сами стигат до
мисълта на Павел Вежинов, че
“то е хубаво да бършеш, ама
какво става, когато парцалът
ти е мръсен”. Защото от сутрин
до вечер слушат за успехите
на управляващите, а не ги
виждат.

“Витошка” е пъстра, много-
людна и шумна. Какво ли не му
идва на човек наум. Има ли
надежда да преодолеем поне
онези омразничета, които
покълнаха през последните
години в душите ни?

Пъстри размисли по „Витошка”

скоро не са били в Будапеща
или Прага. Да не говорим за
Стокхолм, където всичко е
написано на родния език. Чуж-
дите туристи не само не се
объркват, ами броят им расте

Зорница
ИЛИЕВА

Правителството на ГЕРБ обслужва
тесни икономически интереси и създава
условия за мащабна корупция

дребния и средния биз-
нес. България е задният
двор на Европа.

За структурна рефор-
ма изобщо не може да се
говори. На този фон не е
странно, че промишле-
ността е в тежко състоя-
ние. През 2015 г. предпри-
ятията са свили износа си
с 23 на сто в сравнение
със септември предишна-
та година. Малкото оста-
нали държавни предприя-
тия в момента работят с
58% от мощностите си, а
частните - с 62%. Не-
прекъснато спада произ-
водителността на труда.

През 2016 г. безрабо-
тицата се очаква да до-
стигне над 12% от актив-
ното население. Скрита-
та безработица също за-
почва да придобива заст-
рашителни размери. Хи-
ляди хора работят срещу
минимално и нередовно
заплащане и по същест-
во са на улицата.

Въпреки постоянното
облъчване на население-
то с оптимистични вну-
шения за икономически
успехи и растеж, ясно се
очертава неспособността
на управляващите да се
справят с икономически-
те проблеми. Това засяга
мнозинството от населе-
нието, което плаща непо-
силно висока социална
цена. Расте данъчното
бреме и хаосът в здраве-
опазването и образовани-
ето.

Проучванията на об-

щественото мнение по-
казват, че около 2/3 от
хората смятат, че поку-
пателната сила на насе-
лението намалява. Поло-
вината от хората преце-
няват, че живеят бедно
или дори много бедно,
64% купуват само най-
необходимото, 30% се
лишават дори и от него.

Неуспехите в социал-
но-икономическата сфера
се компенсират със за-
силваща се агресивност,
арогантност в поведение-
то и авторитаризъм в
управлението на ГЕРБ.
Авторитарната тенденция
се изразява в изземва-
нето от страна на изпъл-
нителната власт на функ-
ции, присъщи на другите
власти, и поставянето им
под контрол. Законода-
телната власт действа
под диктата на изпълни-
телната. Ограничава се
местното самоуправле-
ние. Под диктат работи и
четвъртата власт - меди-
ите.

Шумно обявената вой-
на срещу престъпността
и корупцията на всички
държавни равнища оста-
на добро пожелание, про-
паганден мит. Некомпе-
тентен и непоследовате-
лен е подходът на управ-
ляващите при определя-
нето и неутрализирането
на основните криминоген-
ни фактори. В страната
продължава създаването
на условия за безконт-
ролна корупция. Всяка

сделка, лиценз или раз-
решително имат своята
пазарна цена.

Подведено от “такти-
ческата” цел на премиера
Бойко Борисов да бъде
победен страхът от
престъпниците, МВР се
отдаде на ненужни про-
пагандни ефекти с обидно
нисък коефициент на по-
лезно действие. В също-
то време се увеличава
традиционната престъп-
ност. Нарастват и тежки-
те престъпления - убийст-
ва и грабежи.

Властта последова-
телно избягва публични-
те дебати по ключови за
националната сигурност
въпроси не само в обще-
ството, но и в рамките на
парламентарно предста-
вените политически сили.
Правителството на ГЕРБ
и сие подмени дългого-
дишните усилия на Бълга-
рия да бъде център на

Чавдар СТОИМЕНОВ*

*Авторът е член на
Изпълкома на Междуна-
родната федерация на
а н т и ф а ш и с т к а т а
съпротива (FIR)

сигурността, сътрудниче-
ството и мира на Балка-
ните и в Европа с “пана-
цеята” НАТО. Стремежът
на ГЕРБ да се хареса на
упражнявания от САЩ
световен диктат измести
фокуса на европейската
интеграция.

Правителството пред-
приема целенасочена и
масирана офанзива сре-
щу местното самоуправ-
ление и органите на мест-
ната власт. Силно рест-
риктивният бюджет на
общините доведе до ко-
лапс на общинското здра-
веопазване, до рухване
на общинската образова-
телна система, до
поскъпване на транспор-
та, до нарушения в обще-
ствения ред и сигурност-
та на населението. Обла-
стните управители имат
политически цели за
утвърждаване на ГЕРБ
във властта.

БСП и всички социал-
но мислещи българи са
призвани и отговорни да
се противопоставят на
антинародното и вредно
управление на ГЕРБ. Как-
то и на опитите за превръ-
щане на парламента в
място за силово налагане
на авторитарно взети от
Бойко Борисов решения.
На грубото вмешателство
на изпълнителната власт
в регламентираните от
Конституцията други не-
зависими власти.

С подобно ръководене
на държавата се цели
постигането на автори-
тарна диктатура. В
българската история при
подобна обществено-по-
литическа ситуация се е
стигнало до диктатурите
на Стефан Стамболов
(1887-1894), Кимон Геор-
гиев (1934) и на монархо-
фашизма при цар Борис
III (1923-1944).

По пътя към
диктатурата
По пътя към
диктатурата
По пътя към
диктатурата
По пътя към
диктатурата
По пътя към
диктатурата
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ОПЕРА НА СТАДИОНА -
ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ кратки

„Грозното патенце”
посреща децата
в „Ателие 313”

Представление, посветено на
Международния ден на детето,
организира театър “Ателие 313”
днес от 17 ч. в
София, кв. “Крас-
на поляна”, ул.
“В. Д. Стоянов”,
до бл. 7. Входът
е свободен. Кла-
сическият кук-
лен театър с
въведение на
2Д анимация и
декори пред-
ставлява “Гроз-
ното патенце” по Х. Кр. Андерсен
е по сценарий и адаптация на
Здрава Каменова, анимация и сце-
нография - Милена Салиери и
Мартин Коларов, музика - Мар-
тин Каров и Ненчо Балабанов,
художествен консултант - Здра-
ва Каменова, монтаж - Владимир
Андонов, ателие - Елена Цонкова,
Жени Лачева, Нина Станева,
Живко Ангелов, координатор -
Мая Младенова.

Книжовна премиера
във Варна

Издателство “Егмонт” кани
варненските читатели днес от
19 ч. в книжарница “Сиела” във
ФКЦ за среща с авторката на
нашумелия роман “Самодива”
Красимира Зуркова. Книгата е
публикувана в началото на тази
година най-напред на английски
език от известното американско
издателство “Харпър Колинс” и
това е прецедент. Преводът на
български език излиза в “Егмонт”,
а писателката пристига специ-
ално за премиерата от Лос Анд-
желис. Книгата ще представи
Виолета Тончева.

Спондж Боб
и малкият Никола
в клуб „Перото”

Tой е мек, порест и квадра-
тен - Спондж Боб Квадратни
гащи. Кукленият спектакъл с най-
усмихнатата гъба в света за-
почва в 17 ч. в “Перото” (за деца
от 3 до 10 г.). Има един прочут
ученик в детската литература
и неговото име е Николa. Кукле-
ният спектакъл с палавия герой
на Рьоне Госини започва в 18 ч.
(за деца от 3 до 12 г.). Сценарият
на двата спектакъла следва
съдържанието на популярните
книжки от поредиците на изда-
телство “Колибри”.

Изложба в КИЦ
на Р. Македония

Изложбата
“Копия - фрески
от колекцията
на Музей на Ма-
кедония” е под-
редена в Кул-
турно-информа-
ционния център
на Република
Македония в
София (ул. “Обо-
рище” 7). Пред-
ставени са
22 копия на
средновековни
фрески от различни църкви от
X до XIV в. Куратори на излож-
бата, която продължава до на-
чалото на юли, са Мария Мурд-
жева и Орце Нинески.

Домът на киното организира “Фес-
тивал на пътешественика” - прожекции
и събития на тема екология, култури и
пътешествия, който започна вчера и ще
продължи до 5 юни. Целта на проекта
е да популяризира темите за природо-
съобразно живеене, начина, по който
използваме биоресурсите и антрополо-
гичните/културните ценности и тради-
ции, различни и еднакви.

Сред акцентите в програмата са
филмът “Прегръдката на змията”
(2 юни от 19 ч. и 3 юни от 21 ч.). Той е
номиниран за “Оскар ’16" - “чуждоези-
чен филм”, елегична приключенска ис-
тория от реж. Сиро Гера, изследваща
изчезващ начин на живот и света на
природата, който унищожаваме. През
1909 г. немският изследовател Теодор
Кох-Грюнберг пристига на брега на
река, където чака младият шаман Ка-
рамакате, вероятно последният пред-
ставител на избито племе. Теодор търси
рядко цвете, което да го излекува от
фаталната му болест.

“Солта на земята” - документалният
портрет на фотографа Себастиао Сал-
гадо, чието творчество разкрива неот-
слабваща вяра в човешката цивилиза-
ция, под режисурата на Вим Вендерс и
Жулиано Рибейро Салгадо, може да

Музеят за история на София
ще бъде домакин на изложба по
повод 90-годишнината на Ефория
“Зограф”. Официалното откриване
е на 2 юни от 18 ч. в музея
(пл. “Бански” 1). Изложбата се ор-
ганизира от Ефория “Зограф”. Ней-
ната основна мисия е подпомага-
не на българския манастир “Све-
ти Георги Зограф” в Света гора -
Атон. Във временната експозиция
ще може да се видят общо 28 фо-
тографии, представящи атонската
обител. Допълнително ще бъдат
изложени и три картини - една,
чийто автор е художникът Цанко
Лавренов и още две, изпълнени в
литографска техника.

В събитието участва и Зограф-
ският манастир, който през 2016 г.
отбелязва кръгла годишнина от
подвига на светите 26 зографски
мъченици, пазители на право-

славната вяра. Акцент в изложба-
та е копието на чудотворната
неръкотворна икона на свети Ге-
орги. От нея идва названието на
манастира - Зограф. Иконата е
копирана от Цанко Лавренов по
молба на манастирското братст-
во за параклиса “Св. цар Борис”
в зданието на Зографския мана-
стир в Пловдив. Самият манастир
е създаден през IX в. и повече от
хиляда години е крепост както на
православната вяра на народа ни,
така и на българската памет и са-
мосъзнание.

Временната експозиция ще
може да се види в периода 3-19
юни. Копието на чудотворната
неръкотворна икона на свети Ге-
орги ще бъде изложено във фо-
айето, а изложбата - в подкупол-
ното пространство на Музея за
история на София.

Регионалната
библиотека в
Добрич с 4 нови
електронни услуги
Дана РУСЕВА

Фестивал на
пътешественика
започва в Дома на киното
Прожекции и събития
на тема екология,
култури и
пътешествия
предлага проявата

се гледа на 2 юни от 14,45 ч. и на 4 юни
от 19 ч. “Повече от мед” на режисьора
Маркус Имхоф е на 2 юни от 21,30 ч.
Известна е мисълта на Алберт Айнщайн:
“Ако пчелите измрат до една, на чове-
чеството ще му останат само четири
години живот.” През последните години
милиарди пчели умират без видима
причина. Ако техният брой продължи
да намалява, това ще доведе до драс-
тични последствия за хората - произ-
водството на повече от една трета от
хранителните продукти, които консуми-
раме, зависи от растения, опрашвани
от пчелите, така че съдбата на пчелни-
те популации е тясно обвързана с чо-
вешкото оцеляване. Режисьорът Мар-

кус Имхоф, в чието семейство пчеларст-
вото е традиция, посещава три конти-
нента, за да интервюира пчелари в раз-
следване на причините за изчезването
на популациите от пчели, както и в търсе-
не на възможни решения на проблема.

Издателство “Ерове” представя
първата си книга “Дивашка жътва” -
спиращ дъха разказ за канибали, коло-
ниализъм и трагичната експедиция на
Майкъл Рокфелер в търсене на прими-
тивно изкуство. Премиерните дати са
на 2 юни от 18,30 ч. и на 3 юни от 20
ч. А до 5 юни може да се види фотоиз-
ложбата “Снимки от Витоша на “Про-
зрачни планини” и “ТихТрип” на Искре-
на Стоянова-Изи.

РРегионалната библиотека “Дора Габе”
в Добрич добави на своя уебсайт
www.libdobrich.bg нова рубрика -
“Полезно за вас”. Електронната
услуга съдържа четири подрубрики:
е-образование, е-заетост, е-култура,
е-здраве, които предоставят на граж-
даните над 90 бързи връзки с полез-
на уеб информация.
Най-голямата обществена библиотека
в Добричка област предлага на
потребителите възможност чрез сайта
й да получат бърза и актуална инфор-
мация по различните теми. Целта на
библиотечните специалисти е да
съдействат за повишаване информи-
раността на населението в по-отдале-
чените и изолирани райони за
възможностите за заетост, здравео-
пазване, образование и култура. Не
на последно място целта на услугата
е разширяване на предоставяните от
библиотеката услуги с иновативни
такива, както и за утвърждаване на
добри партньорски отношения и
създаване на нови с институции и
организации, работещи в различни
обществени сфери.

Изложба в чест
на 90-годишнината
на Ефория „Зограф”

Изложба в чест
на 90-годишнината
на Ефория „Зограф”

Изложба в чест
на 90-годишнината
на Ефория „Зограф”

Изложба в чест
на 90-годишнината
на Ефория „Зограф”

Изложба в чест
на 90-годишнината
на Ефория „Зограф”

“Повече от мед” - реж. Маркус Имхоф
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Фанна Коларова и проф.
Пламен Вълчев наредиха свои
живописни творби в Национал-
ната библиотека “Св. св. Кирил
и Методий”. Те посветиха из-
ложбата си на три годишнини
- 120 години от основаването
на Националната художестве-
на академия, 100 години от
рождението на Александър По-
плилов и 110 години от рожде-
нието на именития румънски
художник и приятел на Бълга-
рия Корнелиу Баба.

Творбите на Фанна Коларо-
ва са обединени в два цикъла -
“Желязната завеса” и “Танго”. В
обобщените фигури при първия
цикъл липсва конкретна лично-
стна характеристика или навли-
зане в анатомични детайли. За-
това пък художничката постига
верен и задълбочен психоло-
гизъм. Човешкото общество -
жертва на идеологически услов-
ности и ограничения, преживя-
ва стреса на бруталната мета-
фора, която същевременно
въздейства като безукорно сма-
зана инсталация за притесне-
ния, малтретиране и стресира-
не, наречена “желязна завеса”.
Присъствието й няма конкретни
измерения, по-скоро то се чув-
ства. Загатнато е в колоритния
контраст между масата човеш-
ки тела, скупчени тревожни и

Âèòàëíà åêñïðåñèâíîñò è ÷óâñòâåí
àêàäåìèçúì íà ñïîìåíà
Фанна Коларова и проф. Пламен Вълчев
наредиха живописни творби в НБКМ
Йонко БОНОВ унизени в голотата си. Условни-

ят групов човешки портрет е
безпомощна жертва на полити-
чески условности и пред-
разсъдъци. Фигурите, извикани
не за живот, а за съд, контрас-
тират спрямо равния овъглен
фон - студен и всепоглъщащ.
Изобщо за произведенията й е
характерно опростяване и из-
веждане до състояние на услов-
ност на конкретните форми, за
да се открои мощно въздейст-
ващата образност на невиди-
мия свят - политическа машина.

На този колоритен принцип
Фанна Коларова създава ди-
намичните си композиции в
цикъла “Танго”. Тук фигурите,
пламнали във вихъра на стра-
стния танц, се раждат сякаш от
недрата на изпепелена икона.
Водещи са завладяващият
ритъм, пластичното движение
и красотата на телата. Свят на
чувствени преживявания, на
емоции и страсти, изникващи
от контрастните меридиани на
светлината и тъмнината, носе-
ни върху крилата на оптимиз-
ма и отчаянието, които се сли-
ват, обединени в колоритната
цялост на виталната експресив-
ност.

Повече мисъл, по-малко раз-
казване, изключваща неумест-
на илюстративност - това е
принципът, който следва в сво-
ето изкуство и професорът в
Националната художествена
академия Пламен Вълчев - ес-
тетическо верую, което изповяд-
ваха неговите предшественици
и учители Александър Попли-
лов и Корнелиу Баба. Пламен
Вълчев се откроява със своята
академична взискателност към
извайването на формата. Със
своя чувствен и прецизен ри-
сунък творецът ни убеждава, че
академизмът не само че не е
музейна застиналост, но може
да бъде жив, със съвременно,
вълнуващо внушение. Както в

неговите портрети, така и в гру-
повите композиции или в натюр-
мортите му се долавя недву-
смислено духът на двамата ста-
ри приятели Корнелиу Баба и
Александър Поплилов, самите
те израснали като ярки творци
на базата на стабилна акаде-
мична школовка, от които Пла-
мен Вълчев се е учил и влияел,
за да разгърне своята индиви-
дуалност като артист. Убедител-
но доказателство за това са
неговите автопортрети, някои от
които са открити реплики на
Корнелиу Баба.

Картините на Пламен Въл-
чев, които приковават внимани-
ето на посетителите на излож-

бата, са “Факултетният съвет”
(1984), където Вълчев портре-
тува, постигайки психологичес-
ки убедителна характеристика
като неповторимо документал-
но свидетелство, най-големите
личности сред академичните
преподаватели от 70-те и 80-те
години на ХХ век. Неголямата
по формат картина “Диспро-
порции” пък е изразителен
портрет на двамата големи
приятели К. Баба и Ал. Попли-
лов. Изкуство, което съхранява
живи въглените на академич-
ните спомени като свидетелст-
во на своето време, с пълно-
ценна художествено-естетиче-
ска въздейственост.

Фанна Коларова,

от цикъла “Танго”

Пламен Вълчев, “Професорът”

Снимки АВТОРЪТ

Националната награда “Никола Фурнаджиев”, която
се присъжда за принос в българската поезия, бе

връчена в Пазарджик на тържество в ХГ
“Станислав Доспевски”, научи ДУМА от СБП. С

едноминутно мълчание беше почетена паметта на
внезапно починалия поет Тодор Биков, член на

журито, в което са включени също Митко Новков,
Никола Инджов, Иван Есенски и Диляна Матакиева

- представител на общината. Председателят на
общинския съвет Хари Хараламбиев връчи

отличието “Н. Фурнаджиев” на Боян Ангелов и
Румен Леонидов

Анимационна програма по слу-
чай Международния ден на
детето - за малки и пораснали
деца, показват днес в Дома на
киното в София. Специално за
празника входът е 3 лв. за
всички зрители под 18 години, 6
лв. за останалите.
“Сава: Сърцето на воина” на

С две нови продукции на “Бон-
Бон мюзик” Националният дворец
на културата ще изненада по-мла-
дите посетители на XXI Салон на
изкуствата. Първото от продуцира-
ните от НДК събития е посветено
на Международния ден на детето
- днес от 19 ч. в зала 9. Детски
класически концерт “Бон-Бон мю-
зик” и Милка Митева представят
лауреатите от наскоро провелия
се международен конкурс “Млади
виртуози 2016”, членове на едно-
именната вокална група. Ще зву-
чат изпълнения на пиано, цигул-
ка, виола, виолончело, контрабас,
флейта, кларинет, класическа ки-
тара и ударни инструменти. Мла-

толичната библиотека кани днес от 11 ч. всички свои
малки читатели и приятели в Детско-юношеския от-
дел на библиотеката, където ще се състои вълшебна
среща с “Детския влак на книгите” с машинист Боби
Мирчев. Увлекателни истории ще разкажат писател-

ките Петя Александрова и Зорница Христова. През целия ден
деца от всички възрасти ще рисуват с Николета Гологанова.

Във филиал “Студентски” днес от 14.30 до 18 ч. всички деца
ще вземат участие в арт работилницата от хартия, където ще
могат да си изработят разделители за книги, малка книжка “Мо-
ето име” и да се запознаят с типографията за деца. В детския
отдел на филиал “Люлин” от 11 ч. деца ще рисуват на тема
“Здравей, ваканция”. Най-хубавите рисунки ще бъдат наградени.
Днес читателите на детския отдел, които проявяват интерес, ще
разгледат книгохранилищата, а домакините ще им разкажат
историята на филиала, научи ДУМА от Елисавета Шапкарева.

Детска анимационна програма показват за празника
Максим Фадеев (Русия) ще бъде
прожектиран от 13.30 ч., “Малкият
рицар Тренк” на Антъни Пауър
(Германия-Австрия) е от 15.15 ч.
(филмите са озвучени на българ-
ски), “Пук” на Анри Кулев (Бълга-
рия-Монако) по едноименната
приказка на Валери Петров
започва в 17.30 ч. В ролите са

Стоян Алексиев, Ивет Минковска,
Елица Черкезова; с гласовете на
Антон Радичев, Христина Ибриши-
мова, Петя Силянова и др. 90-ми-
нутен български Анимационен
сборник ще бъде показан от 19 ч.
Последната прожекция е от
20.45 ч. - “Град Паника” на Стефан
Обие и Венсан Патар (Белгия).“Пук” - реж. Анри Кулев

„Бон-Бон” с два концерта за най-малките

ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО В СТОЛИЧНАТА БИБЛИОТЕКА

дите таланти ще разкрият вълшеб-
ството и сладостта на класическа-
та музика като инструменталисти
в уникалния класически концерт.

Събитието е под патронажа на
председателя на конкурса “Млади
виртуози” Милка Митева.

Детски концерт на “Бон-Бон” с
песнички за най-малките е друго-
то музикално преживяване. Съби-
тието за най-малките приключен-
ци ще се състои на 13 юни от
19 ч. в кино “Люмиер”. Малчугани-
те ще чуят 29 песнички с имена
на животни, обитаващи целия свят.
С всяка поредна буква от българ-
ската азбука започва името на
едно животно, представено с пе-
сен от малките “Бонбони”. С тази
своеобразна музикална игра де-
цата лесно и забавно ще научат и
запомнят българската азбука.

Снимка
СТОЛИЧНА  БИБЛИОТЕКА

С
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Девизът на децата:
Ако мама е казала “Не!”, пи-

тай татко. Ако и той откаже, питай
баба...

ГЕОРГИ КЪРКЕЛАНОВ, актьор
ГЕОРГИ СТАНЧЕВ,
певец и композитор
НАДЯ ПОПОВА, поетеса
НИКОЛА СТАТКОВ,
поет, писател и сценарист
ПЛАМЕНА ГЕТОВА, актриса

ГРАФА ПОДГОТВЯ КОНЦЕРТ
В ЗАЛА „АРЕНА АРМЕЕЦ”

1
Св. мчк Юстин Философ. Св. мчци

Юстин и дружината му. Свщмчк Пир
(Отдание на Преполовение)
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В много държави по света
днес се отбелязва Междуна-

родният ден на детето,
но този празник добавя

към себе си още една търже-
ствена краска и повод

за наздравица, защото
рожден ден чества

ГЛОРИЯ КРАЙЧЕВА
Пазителката на буквите и

грамотното слово, неуморима-
та коректорка на ДУМА, канад-
ската свръзка на вестника Гло-
рия притежава забележителни
астрологически познания и умее
да разчете движението на плане-
тите, като по този начин успява
да разведри редакционната ат-
мосфера с добро настроение
всеки работен ден.

Глори, бъди здрава, вечно ус-
михната и заобиколена от люби-
ми хора, никога не губи приклю-
ченския си дух и детското в себе
си! Наздраве!

От екипа
на ДУМА

елевизионното
риалити “Децата
на България са
супер”, в което
ще бъде избран

нашият представител в “Дет-
ска Евровизия 2016”, старти-
ра в ефира на БНТ1 в чет-
въртък, 2 юни, от 21 ч. Пред
погледа на хиляди зрители
ще застанат 14 индивидуал-
ни изпълнители и една во-
кална формация в оспорвана
битка за място в престижния
песенен конкурс. В първия
кръг от надпреварата те ще
се представят с песни само
на български език.

Домакини на тазгодиш-
ната селекция са Йоанна
Драгнева и Драгомир Драга-
нов, които ще бъдат най-бли-
зо до новите надежди на
България през всички етапи
на състезанието. Йоанна
Драгнева е певицата, която
заедно с “Deep Zone Project”
представи страната ни на
“Евровизия 2008”, а минала-
та година бе водеща на от-
криващата церемония за
“Детска Евровизия” в София.
Драгомир Драганов е сред
любимите лица на обществе-
ната медия и един от най-
добрите познавачи на песен-
ния конкурс, тъй като от го-

Избираме представител
за „Детска Евровизия”
Т

Йоанна Драгнева и Драгомир Драганов
ще водят телевизионното риалити

че и тази година ще спече-
лим сърцата на Европа.”

Кои ще продължат на-
пред към полуфинала (8 юни)
и финала (11 юни), ще реши
професионално жури, сред
които са едни от най-ярките
звезди в българския шоубиз-
нес. След първата вечер ще
останат само 10 от участни-
ците. А в края на полуфинала
ще отпаднат още петима.
Решаваща роля при избора
на новия представител на
България в “Детска Еврови-
зия” ще имат зрителите.
Въпреки че гласовете на жу-
рито и публиката са с тежест
50:50, при приравняването на
точките превес ще има зри-
телският вот.

На големия финал изпъл-
нителите ще се явят в два
кръга. В първия ще предста-
вят български песни, а във
втория - парче по техен из-
бор. За да поздрави лично
победителя, в решаващата
вечер на сцената ще излезе
певицата, която постигна
безпрецедентен успех за
България в “Евровизия” -
Поли Генова.

дини е водещ на национал-
ните селекции.

“Вълнувам се за всяко от
талантливите деца и според
мен всички, прескочили лет-
вата на селекционната коми-
сия, имат качествата да бъдат
победители. Очакват ни мно-
го емоции. Колкото и крехки
да са характерите на прекрас-
ните ни участници, те все пак

трябва да осъзнаят, че накрая
винаги остава само един. Не
завиждам на журито и се
надявам на мощна зрителска
подкрепа за финала!”, споде-
ли Драгомир Драганов преди
първия ефир на телевизион-
ното риалити. А Йоанна Драг-
нева допълни: “Вече се убе-
дихме колко са талантливи
децата на България. Вярвам,

191-метрово “Торнадо” - първо и единствено по рода си в

Европа увеселително съоръжение от този тип, както и 77-метро-

ва пързалка за отвесно спускане “FreeFall” са сред хит атракци-

ите на “Аквамания” в курорта Албена. Футуристичният парк,

разположен върху зона, равняваща се на 5 футболни игрища, от

днес, 1 юни, отваря врати за пореден сезон.

Посетителите на парка имат възможност да влязат в завладява-

ща надпревара помежду си на четири писти с обща дължина

315 метра на атракциона “ПроРейсър” или да изкачат 20-метро-

вата кула и да изпитат тръпката от рафтинга на 183-метровия

“Мамут”. През територията на парка си прокрадват път “Мързе-

лива река” и бързеите на “Дивата река”. Паркът крие скалисти

каньони, вълнуващи фонтани, водни оръдия и специални ефекти.

Цените за целодневен пакет се определят според ръста: деца,

високи до 90 см, влизат безплатно; за останалите има вход.

Вход свободен е обявен за всички дами, които
искат да се насладят на клубния спектакъл
“Burlesque”. Приглушена светлина, пищни костюми
и винтидж класа с дъх на Бродуей - шоуто ще по-
каже най-доброто от модерността и миналото в
експлозия от красота, изящество и стил.

Почитатели на ретрото ще могат днес, 1 юни, да
се насладят на първокласното изпълнение на певи-
цата Валентина Александрова и балета на :PM Club
с хореограф Десислава Бекирска, които ще се
превъплътят в ролите на изкусителни “материални
момичета”. Сюжетът разказва съвременна любов-
на история, която се лута между измамния лукс и
представата за богатство, за да открие на финала,
че любовта е единствената ценна придобивка в
живота.

През последните години интересът към класи-
ческото сценично изкуство става все по-голям.
С понятието “burlesque” днес се определят варие-
тетните представления, които залагат на винтидж
стилистиката, еротично съдържание с провокатив-
ни танцови изпълнения и впечатляващи театрални
костюми. Всички тези елементи, плюс музика на
живо и много настроение, ще присъстват в спек-
такъла “Burlesque”.

Преди и след представлението DJ Vasquez и
ALX DJ ще забавляват гостите с най-хубавото от
света на ретро музиката. За всички, които искат да
изпият по питие в градината на клуба, в 21 ч. зад
пулта ще застане DJ Kaiski.

Легендарната китаристка на
Майкъл Джексън - Дженифър
Батън, която ще представи заше-
метяващо шоу в “Sofia Live Club”
на 4 юни от 21 ч., по време на
престоя си у нас e поискала да
похапва единствено пресни яс-
тия от здpaвocлoвни пpoдyкти, ос-
новани на средиземноморската
кухня.

Със задачата да изпълни
всички капризи на световната
знаменитост се е заел любимият
готвач на звездите в София шеф
Марко Лукиари. Лъчезарният ита-
лианец не само оглавява популяр-
ния Trattoria “Il Maestro Giuseppe
Verdi”, а наскоро дори стартира
актьорската си кариера с участие
в сериала “Под прикритие”. Мар-
ко е усмихнат и чаровен и зад
гърба си има удивителни успехи
в кухните на едни от най-добрите
ресторанти в страната си, както и
Австралия, Египет и Великобри-
тания. Със своите кулинарни уме-

191-метрово „Торнадо”
стана хит в Албена
Дана РУСЕВА

Китаристката на Джако се глези
със средиземноморска кухня

ния и талант Лукиари успява да
предаде страстта и магията на
Италия с всяко свое ястие.

Специалното меню за Дже-
нифър Батън ще е тристепенно, с
богат морски вкус и ястия, при-
готвени по класически италиан-
ски рецепти. По изисквания на
самата китаристка за основно
блюдо изборът ще бъде между
прясна риба и паста с морски
дарове. Преди концерта си в Со-
фия Батън ще се наслади на са-
лата “Амалфи” с бейби моцаре-
ла, нахут, чери домати, червен
лук, артишок, валериана и риган.
За основно ще може да опита
лаврак на скара със задушени
зеленчуци или изкусителните
спагети ала Маринара, а за де-
серт - неустоима панакота с бо-
ровинки по неаполитански.

Билети за концерта “In Memory
Of Michael Jackson” по 40 лв. се
продават в “Sofia Live Club”, мре-
жата на Eventim и онлайн.

Канят дами
на безплатен
спектакъл с дъх
на Бродуей
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На 01.06.2016 г. се навършват
ПЕТ ГОДИНИ от смъртта на

Поклон пред светлата ти памет!
Никога няма да те забравим!

ЛИПСВАШ НИ!

À¿Ã¡–Œ œ¿Õƒ≈¬ œŒœŒ¬

От семейството

(1925 - 2011)

На този ден в 12 часа всяка година с
минута мълчание отдаваме нашата призна-
телност на героите, загинали в борбата за
свободата и независимостта на България.

Много факти и събития, доказани в
публикации и автентични документи,
продължават да се интерпретират невярно.
Тези фалшификации съзнателно се правят от
отделни автори единствено в техен интерес
и в тон с политическите им пристрастия.
Това бе ярко подчертано при отпразнуване-
то на 9 май - Денят на победата над хитле-
рофашизма, където акцентът се поставяше
на Деня на Европа. Забравя ли се, че
българската армия участва в двете фази на
войната и че българският войник, проявя-
вайки пословичен героизъм при Драва,
Соболч и цялата фронтова линия, достигна
до Алпите и участва в бойните действия до
средата на май 1945 г.? Тук следва да при-
помним, че на 30 април 1945 г. руски сер-
жант-доброволец забива знамето на Райхста-
га, а маршал Жуков подписва в Берлин
капитулацията на Германия. А за 9-и май
като Ден на Европа се заговори десетки
години по-късно. Пословична истина е, че от
историята няма по-голям настойник. Никой
няма основание да променя това, което тя е
написала със златни букви. Тук би могло
като пример да се посочи и едно предаване
по Канал 1 на 9 май 2016 г. в 21 часа “Исто-
рия.бг” на тема “Геополитическата съдба на
България”. Бяха поканени изявени учени,
историци и преподаватели, както и един
писател. Дискусията се провеждаше на
научно и експертно ниво. Когато думата бе
дадена на писателя (съзнателно не спомена-
вам името му), обстановката в предаването
се промени. Той започна да изразява мнения
и позиции с недоказана историческа досто-
верност, упорито се стремеше да наложи
своите истини и политически пристрастия,
което внесе смут в останалите участници.
Събеседниците му реагираха. Академик
Георги Марков, без да иска думата, го апост-
рофира: “Извинете, вие историк ли сте?”

Чувствам се задължен да поясня защо
отделих внимание на неадекватното поведе-
ние на писателя. Малко са хората, които не
знаят, че България в тази война даде над 30
000 жертви, без да се броят и жертвите от
бомбардировките в София и страната, разру-
шените жилища, училища, болници, летища
и други. Когато говорим за Втори юни, не
бива да забравяме за героите, убити без съд
и присъда. Не бива да забравяме и за заги-
налите в битката срещу жандармерията и
военните части в Балкана заради паричната
награда от 50 000 лева за всеки убит парти-
занин... Да не забравяме, че в този период
се извършваха чужди за човешкия разум
низости. Много са героите, които ни завеща-
ха да пазим и обичаме нашата татковина.
Този техен завет ние го изпълняваме. Нека и
поколенията след нас да бъдат достойни
последователи.

Ботеви четници и други
въстаници, загинали под Мургаш

С глави, набучени
на кол...
Богомил ВЕЛИКОВ

След разгрома на Бо-
тевата чета и на въстани-
ето в Четвърти революци-
онен окръг със седалище
Панагюрище през памет-
ната 1876 г. оцелелите
въстаници се крият в Бал-
кана. Една част от Боте-
вата чета, без да знае за
потушаването на въстани-
ето, се насочва на изток с
цел да се съедини с въста-

ниците от Панагюрския
район, които също скитат
из планината. Някои от тях
тръгват на запад. В района
от Мургаш до Орхание
(Ботевград) действат сви-
репи бащибозушки вода-
чи, които колят всекиго,
когото срещнат. Между
тях най-известен със сво-
ята жестокост е кръво-
жадният Малич ага. Ето
какво пише учителят от
село Чурек, Новоселско
(Елинпелинско), Петър Га-
нев Матеев в своите све-
дения, които е събрал от
очевидци в периода 1922-
1927 г., от членове на тай-
ния революционен коми-
тет в този край, както и от
слугата в Елешнишкия
манастир по време на па-
метния април на 1876 г.

дядо Иван Колчаря от село
Елешница, Елинпелинско.

“Още с обявяването на
Априлското въстание, каз-
ват разпитваните от мен
лица, турското правителст-
во сформира в Софийско
две потери за проследява-
не на пръсналите се и тъдя-
ва въстаници, които поте-
ри довършиха през лятото
на 1876 г. преследванията
на прибягващите през Мур-
гаш четници на Ботевата

чета (главорезите на Мечо
бюлук баши, запасен тур-
ски офицер, и на Малич
ага). Колкото Мечо беше
благороден и състрадате-
лен, толкова Малич беше
жесток и кръвожаден. Рай-
онът на двамата бюлюкба-
шии за преследване на
въстаниците и впоследст-
вие на Ботевите четници
се простираше от двете
страни на Стара планина,
от р. Искър до Арабако-
нашкия проход.

След Априлското
въстание, около началото
на месец май, в нашия
край се били прехвърлили
двама въстаници от Пана-
гюрското въстание, някои
си Тодор и Ленко, които
се криели в околностите
на Елешнишкия манастир.

Тези двама бегълци
въстаници се срещнали
един ден в гората около
същия манастир с елеш-
нишкия ковач Тито Ла-
лов, покръстен циганин...
и се уговорили с него да
им дава скришом храна.
Това продължило пове-
че от 70 дни. След мина-
ването на Ботевата
чета, разбиването над
Вратца и насочването й по
Стара планина към Мур-

гаш, Мечо и Ма-
лич започнаха
често да спохож-
дат нашия край.
Изплашен от
това, Тито Лалов
прекратил сноше-
нията си с Тодор
и Ленко и тяхното
пребиваване тук,
без храна, стана-
ло вече невъз-
можно да се из-
местят от тука.
Като скитали 2-3
дена гладни око-
ло манастира, те
срещнали в Же-
равската река,
между село Потоп
и с. Чурек, дърва-
ри, които ги скри-
ли. Обаче по пътя
ги срещнало едно
конно заптие, то
претърсва колата
и залавя Тодор и

Ленко, връзва ги... и ги
докарва в Чурек при Ма-
лич. След като ги разпита
Малич, още същия ден ги
разстреля при устието на
Манастирска река... Тодор
и Ленко бяха на възраст
35 до 40 години. Бащините
им имена не се знаят...
Другите двама нещастни-
ци от Ботевата чета, също
безименни, са предадени
поотделно на Маличовата
потеря в Елешнишкия ма-
настир, без знанието и в
отсъствието на игумена, от
манастирския говедар Ве-
личко Граваликата от с.
Елешница. Главите им,
забучени на кол, бяха
изпратени на Мустафа бей
в с. Долни Богров, а тела-
та им бяха погребани на
същото място от селяни
на с. Елешница.”

 Същата случка опис-
ва и председателят на
желявския таен революци-
онен комитет Тоне Край-
чев в своя “Диарбекирски
дневник’. Съобщава се, че
след няколко години кос-
тите на тези български
въстаници са били изваде-
ни и отнесени в Рилския
манастир. За гибелта на
други Ботеви четници в
този район съобщава и
желявският родолюбeц
Никола Данчев. Това са
Ангел Тодоров (от село
Казъл Мурад, преименува-
но на с. Благоево, Разград-
ско), Илия Лазаров от Лу-
корско, Софийско, и Васил
Стоянов от Троянските
колиби. След прекосяване-
то на р. Искър те поели на
изток към Мургаш. Насти-
га ги преследваща турска
потеря. Васил Стоянов е
убит, а Ангел Тодоров и
Илия Лазаров успяват да

Асен ПАВЛОВ,
офицер от запаса

се доберат до Манчовата
махала в подножието на
връх “Ръжана” близо до
село Осеновлак. Съгласно
други източници, в Креми-
ковския манастир “Свети
Георги” е бил убит от башо-
бозуците вторият знамено-
сец на Ботевата чета Ди-
митър Стефанов - Казака
от Сливен. След като се
лутал по Балкана и се
добрал до Елешнишкия
манастир “Св. Богородица”,
в неговите околности е
сложил костите си за сво-
бодата на майка България
“може би най-младият,
строен и красив като мома
български безименен Бо-
тевски четник”... В своя
“Диарбекирски дневник”
Тоне Крайчев пише, че
след като са пренощували
в манастира, на сутринта
турците тръгнали с комита-
та по пътека, която води до
неговото село Желява.
Щом пристигнали в мест-
ността “Мерова поляна”,
Малич ага заповядал да
съблекат горните дрехи на
четника и стрелял с пищо-
ва си в тила му. Куршумът
излязъл през челото. Вед-
нага, още не предал Богу
дух, един от башибозуците
отрязал главата на момче-
то. Свидетели на тази же-
стока и покъртителна кар-
тина били Иван Богданов,
тогава 14-15 годишен, и
баща му Богдан Бараков,
от с. Желява. Малич ага
наредил на Богдан Бара-
ков да сложи главата в
една конска торба и да я
носи до с. Желява, а трупът
останал на поляната, за да
всява страх и ужас у пре-
минаващите овчари. Обез-
главеното тяло било
погрeбано от жителите на
с. Желява. “Откъде беше
това момче, около 20-го-
дишно, още мустаци няма-
ше, пише Т. Крайчев, не
можахме да узнаем, така
също и за името”. Името на
този млад комита и мъче-
ник е установено по-късно
- Ангел Тодоров от село
Казъл Мурад, Разградско.

Признателното потом-
ство издига паметник на
Ангел Тодоров в местност-
та “Мерова поляна” в под-
ножието на връх Мургаш,
за да напомня на поколе-
нията за великата само-
жертва на ботевите четни-
ци. Инициативата за пост-
рояването на паметника е
на родолюбиви желявчени,
а средствата за неговото
построяване са от Минис-
терството на народната
просвета, от читалището
на селото, от потребител-
ската кооперация, от черк-
вата и от доброволни даре-
ния на учители и селяни.

Паметна плоча на “Мерова поляна”
по пътеката за връх Мургаш

Кремиковският
манастир край

София. Паметник
на Казака

Слава на героите -
2 юни 1969 г. - Пловдив
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редимно слънчево, с разкъсана висока
облачност се очаква да бъде времето днес.
Ще е почти тихо. Следобед ще се развие
купеста облачност и на отделни места в

планините краткотрайно ще превали. Максимални-
те температури ще са между 26 и 31 градуса.
Привечер от запад ще започне по-съществено
увеличение на облачността и през нощта срещу
четвъртък на много места, главно в Северозапад-
на България, ще има валежи от дъжд, придружени
с гръмотевици. Атмосферното налягане е около
средното за месеца и през втората половина от
деня ще се понижава. Облачността ще бъде променлива в четвъртък,Облачността ще бъде променлива в четвъртък,Облачността ще бъде променлива в четвъртък,Облачността ще бъде променлива в четвъртък,Облачността ще бъде променлива в четвъртък,

а температурите ще се понижат и ще бъдата температурите ще се понижат и ще бъдата температурите ще се понижат и ще бъдата температурите ще се понижат и ще бъдата температурите ще се понижат и ще бъдат
от 23 до 29от 23 до 29от 23 до 29от 23 до 29от 23 до 29o. Атмосферата ще остане отно-. Атмосферата ще остане отно-. Атмосферата ще остане отно-. Атмосферата ще остане отно-. Атмосферата ще остане отно-
сително неустойчива и в петък. Преди обед щесително неустойчива и в петък. Преди обед щесително неустойчива и в петък. Преди обед щесително неустойчива и в петък. Преди обед щесително неустойчива и в петък. Преди обед ще
има и слънчеви интервали, но в следобеднитеима и слънчеви интервали, но в следобеднитеима и слънчеви интервали, но в следобеднитеима и слънчеви интервали, но в следобеднитеима и слънчеви интервали, но в следобедните
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œÓ·ÎÂÏËÚÂ, ÍÓË-

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú

ÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ‚Ë ÌˇÏ‡ ‰‡ ÓÒÚ‡ÌÂ
ÌÂÁ‡·ÂÎˇÁ‡Ì‡ ÓÚ ¯ÂÙÓ‚ÂÚÂ.

ÒÙÂ‡. »Ï‡ÚÂ ¯‡ÌÒ Á‡ ˇÁÍÓ
ËÁ‰Ë„‡ÌÂ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡.

ÎË‡ÚÂ Ò˙·ËÚËˇÚ‡ ‚ ÔÓÙÂÒË-
ÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡.

ÚÂ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÔÓˇ‚ˇÚ ‡Á·Ë‡-
ÌÂ. —ÔÓ‰ÂÎˇÈÚÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú‡ ÒË.

ÍÓÈÚÓ ËÒÍ‡ÚÂ ·˙ÁÓ ‰‡ ÔË‰Ó-
·ËÂÚÂ ‡‚ÚÓËÚÂÚ.

¬ŒƒŒÀ≈…
ΔË‚ÓÚ˙Ú Ì‡ Ó‰Â-
ÌËÚÂ ÔÓ‰ ÚÓÁË
ÁÓ‰Ë‡Í‡ÎÂÌ ÁÌ‡Í
Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ÒÂ

ÔÓ‰ÂÊ‰‡. ÕÂ ÔÓÏ‡˜‡‚‡ÈÚÂ Ò
ÎÓ¯Ë ÏËÒÎË ÔÓÒÚËÊÂÌËˇÚ‡ ÒË.

 Œ«»–Œ√
œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌËÚÂ
‚Ë ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË
˘Â Ì‡‡ÒÌ‡Ú ÏÌÓ-
„Ó, ÌÓ Í‡ÚÓ ÍÓÏ-

ÛÒËÎË ,̌ ÍÓËÚÓ ˘Â ÒÂ ÓÍ‡Ê‡Ú
„‡‰Ë‚ÌË, ÌÓ ÌÂ ·˙Á‡ÈÚÂ.

Ú‡ÔÌËˆË. ŸÂ Û‚ÂÎË˜ËÚÂ Ô‡-
Ë˜ÌËÚÂ ÒË ÔÓÒÚ˙ÔÎÂÌË .̌

ÚÓ ‰ÓÒÍÓÓ ÒÏ Ú̌‡ıÚÂ Á‡ ÌÂÂ-
¯ËÏË, Ì‡È-ÔÓÒÎÂ ÔËÍÎ˛˜‚‡Ú.

Ú‡ ‚Ë ˘Â Ò˙ÊË‚ˇÚ ‚˙ÁÍ‡,
ÔËÍÎ˛˜ËÎ‡ ÔÓ ‚‡¯Â ÊÂÎ‡ÌËÂ.

‚ËÚËÂ. ÕÂ ÒÔË‡ÈÚÂ ‰‡ ÂÍÒÔÂ-
ËÏÂÌÚË‡ÚÂ.

П Изгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи за

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡
»ÌÙÓÏ‡ˆËÓ-
ÌÂÌ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ

09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û
Ì‡Ò

06.30 ì“‡ÁË ÒÛ-
ÚËÌî -
ËÌÙÓÏ‡-

ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó-
‰Â˘ ¿ÌÚÓÌ ’ÂÍËÏˇÌ

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

12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ

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

13.30 ì—Â‚Â - ˛„î - ÒÂË‡Î, Ò.
1, ÂÔ. 3

14.30 ì—ËˇÈÌ‡ ÎÛÌ‡î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 5, 6

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 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡Î-

Ì‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 ì◊‡ÒÚ ÓÚ ÏÂÌî - ÒÂË‡Î,

ÂÔ. 70
21.30 MasterChef - ÍÛÎËÌ‡ÌÓ

¯ÓÛ, ÙËÌ‡Î
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. 18
01.00 ì«ÂÏˇ Ì‡ ˜ÂÒÚÚ‡î - ÒÂ-

Ë‡Î, ÂÔ. 90
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î/Ô./ - ÚÓÍ-

¯ÓÛ Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡-
‚‡ —ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍ-
Ò‡Ì‰˙  ‡‰ËÂ‚

03.50 ì—‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÏÓˇ
ÊË‚ÓÚî /Ô./ - ÒÂË‡Î

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

06.00 “ÂÎÂÍ‡-

Ì‡Î ìƒÓ-

·  Ó

ÛÚÓîÕ“¬
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 -

ÒÂËÂÌ 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 - ÒÂË-

ÂÌ 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

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 -

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

ÙËÎÏ /Ô/

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
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ÔÂÌÒ‡ˆË  ̌ ‚ Î˛·Ó‚Ú‡ Ó˜‡Í‚‡È-
ÚÂ Ì‡ËÒÚËÌ‡ ‰Ó·Ë ÌÓ‚ËÌË.

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

10.30 «‰‡‚ÂÚÓ ÓÚ·ÎËÁÓ /Ì‡È-
‰Ó·ÓÚÓ/ «‰‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡-
‚‡ÌÂ

11.30 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.00 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÂÌ ÍÓÌÚÓÎ

ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
13.55 ÃÓÏ˜ÂÚ‡Ú‡ ÓÚ ìÃÂ‰ËÒ˙Ì

‡‚ÂÌ˛î Ú‚ ÙËÎÏ /12 ÂÔË-
ÁÓ‰/Ô/

15.00 œËÍ‡ÁÍ‡ Á‡ ÓÚ‚ÎÂ˜ÂÌ‡Ú‡
Ò‡ÏÓ‰Ë‚‡ ‰ÂÚÒÍË Ë„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ /◊ÂıËˇ, 2007„./

16.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
16.10 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
16.40 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.50 ¬‡Ì„ÂÎË  ̌ Ú‚ ÙËÎÏ /4 ÂÔË-

ÁÓ‰/
17.45 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ: –Â-

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

÷ÓÌÂ‚ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.45 ÀÂÍ‡ ÌÓ˘, ‰Âˆ‡!
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 “˙ÊÂÒÚ‚ÂÌ ÏËÚËÌ„-Á‡  ̌ ‚

Ô‡ÏÂÚ Ì‡ Á‡„ËÌ‡ÎËÚÂ Á‡
Ò‚Ó·Ó‰‡Ú‡ Ì‡ ¡˙Î„‡Ë  ̌ Ë
140 „Ó‰ËÌË ÓÚ ÔÓ‰‚Ë„‡ Ì‡
¡ÓÚÂ‚‡Ú‡ ˜ÂÚ‡ ÔˇÍÓ ÔÂ-
‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ ¬‡ˆ‡

21.40  ‡‰ËÙÂ Ú‚ ÙËÎÏ /15 ÂÔË-
ÁÓ‰/

23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
23.30 ¡ÓÚÂ‚ - ‚ ÒˇÌÍ‡Ú‡ Ì‡ Ô‡-

ÏÂÚÌËÍ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ /¡˙Î„‡Ëˇ, 2015„./,
ÂÊËÒ¸Ó ΔÂÁÍÓ ƒ‡‚Ë‰Ó‚

00.30 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò  ÛÎÚÛ‡
01.45 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ: –Â-

ˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌ  ̌ /Ô/
01.55 ¬‡Ì„ÂÎË  ̌ Ú‚ ÙËÎÏ /4 ÂÔË-

ÁÓ‰/Ô/
03.00  ÓÔÓ‡ÚË‚ÌË ‡ÙÂË Ë„‡-

ÎÂÌ ÙËÎÏ/Ô/ (12)
04.40 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ Ò ƒËÏËÚ˙

÷ÓÌÂ‚ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ/Ô/

�����
�����
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ПО ДИЕМА СПОРТ
10.00 ПАОК Солун -

Панатинайкос
20.00 “А” група Токшоу

Ники Михайлов пред
завръщане на „Герена”

Левски ще връща във футбола
Ники Михайлов. Вратарят от де-
кември е без отбор, след като
разтрогна с турския Мерсин, и
само поддържа форма. Бившият
национал е юноша на “сините”, но
напусна “Георги Аспарухов” през
2007 г., когато подписа с Ливърпул.
Той игра шест години за холанд-
ския Твенте, после един сезон за
италиансикя Верона и година и
половина в Турция. На този етап
Михайлов иска да продължи карие-
рата си единствено зад граница.

Трима умуват
за нови договори
с Локо Пд

Трима футболисти на Локо Пд
- Крум Стоянов, Емил Гъргоров и
Дани Кики, умуват дали да оста-
нат на “Лаута”. Те  са провели
разговори с шефовете на клуба, но
договорите им, които изтичат на
30 юни, не са удължени. Кики ще
направи пореден опит да си уреди
клуб в чужбина. Интерес към ти-
тулярния ляв бек Крум Стоянов
има от 2 клуба от “А” група, както
и от полски тим и бързоногият
сливналия до дни ще решава бъде-
щето си. Ветеранът Емил Гърго-
ров пък ще води разговори със
собственика Христо Крушарски.

Сампдория предлага
бразилец и 4 млн.
за Попето

Сампдория предложи бартер на
Спартак М за Ивелин Попов, ин-
формира “Primocanale”. Генуезците
отказват да платят исканите от
руснаците 10 млн. евро. Италиан-
ците предлагат само 4 млн. и бра-
зилския халф Фернандо Лукас.

Реал не пусна Навас
на Копа Америка

Реал не пусна вратаря си Кей-
лор Навас да участва на Копа
Америка. Костариканецът е с кон-
тузия в ахилеса след финала в
Шампионската лига в Милано и
трябва да се възстановява, вмес-
то да се рискува той да играе на
обезболяващи. Коста Рика е в Гру-
па А с домакина САЩ, Колумбия и
Парагвай, срещу който е първият
им мач в неделя. Копа Америка ще
се проведе в САЩ (4-27 юни) зара-
ди стогодишния юбилей на турни-
ра и отбелязването на един век
от създаването на КОНМЕБОЛ
(Футболната конфедерация на
Южна Америка).

Без Марко Ройс
и на Евро 2016

Марко Ройс ще пропусне и Евро
2016, което започва другия петък.
Звездата на Борусия Дортмунд
има контузия в аддукторите, за-
ради която не попадна в състава
на Германия. Той научи новината
вчера на връх 27-ия си рожден ден.
Пак заради контузия полузащит-
никът пропусна и Мондиал 2014.

Феновете на Левски
срещу шефовете

Ултрасите на Левски от фракция-
та South division разпространиха дек-
ларация, в която изрично изразяват
недоволството си от управлението на
клуба. Те се заканват да не позволят
на сегашното ръководство да съсипе
любимия им клуб. Феновете казват
още, че в Левски през последните
години нещата доста намирисват.

“Ето, че и този сезон приключи.
Приключи така, че предходният да
ни се види не чак толкова лош...
Преди година 13 000 души прекоси-
ха половин или цяла България, за да
препълнят стадион “Лазур” в Бургас
и да помогнат за спечелването на
купата срещу не толкова претенци-
озния отбор на Черно море. Видяха
всички какво се получи. Всичко за-
почна много по-рано. Започна пре-
ди години, когато определени поли-
тически кръгове решиха, че имат
интерес от Отбора на народа. Тодор
Батков не беше цвете за мирисане,
но поне се опитваше да не обвързва
Левски с политически интереси. В
последните години от неговото уп-
равление хора, кръгове от хора за-
караха Левски до непознати дълби-
ни, за да може безпроблемно да
вземат управлението в ръцете си.
Никой не може да ни убеди, че изгу-
бената титла в мача със Славия на
“Герена” беше лошо стечение на
обстоятелствата. Когато играеш сре-
щу отбор, на който половината игра-
чи ще се радват повече от собстве-
ните ти, че Левски ще бъде шампи-
он. Когато си вкарваш нелеп автогол
и след това 25 минути нямаш норма-
лен удар към вратата. Тогава нещата
започват да миришат. А в Левски
нещата от години намирисваха. На-
мирисваха, но след последните спек-
такли започнаха чак да вонят. Както
се получи в последните мачове с
Локо Пд, Славия и Берое. Драми...
късни голове... обрати... Какво шоу,

На „Герена” намирисва, убедени са ултрасите

какъв спектакъл! А от ръководството
ни извинение, ни обяснение!

Време е да припомним на новия
машинист Тонев, че Левски е отбор
със 102-годишна история и милиони
симпатизанти. Няма да позволим да
бъде докаран до положението на
друг столичен отбор, управляван от
същия преди време. Явно управлен-
ското тяло се чувства доста уютно от
факта, че по стадионите останахме
4000-5000 луди, които следваме от-
бора. Работи се на пълни обороти
лудите да ставаме все по-малко, а
хората, които не идват редовно, въоб-
ще да спрат да го правят. Още с по-
ставянето на цени от 25 лв. за Сектор
“А”, за мачове с Черно море, Локо Пд
и Славия се видя, че някой не желае
пълни трибуни. А след края им всички
видяхме и причините за това...

Нека поговорим и за другите па-
рашутисти, спуснати във всички во-
дещи клубове. Локо Пд - Марешки!
“Тото” Динев! Галя Топалова!!! Хри-
сто Крушарски!!! Отборът на Берое,

издържан от държавата и без пре-
зидент!!! Отборът от Панчарево – Ти-
тан! Манджукови! Инджов! Божков!
Ганчев! “Каузата” Лудогорец – Киро
и брат му! Ботев Пд – „Не банкер, а
Родолюбец“! Ангел Палийски! Иван
Джиджев!

Сигурно пропускаме и други вид-
ни и не толкова видни „спортни“ лич-
ности. Но нито един от тези хора не
е в тези отбори от любов към футбо-
ла! Тях ги свързват единствено пари-
те, които печелят на гърба на изстра-
далия български народ чрез нареде-
ни обществени поръчки от еврофон-
довете и обвързването им с полити-
чески кръгове, които ги бутат напред.
В замяна на тях им е наредено да
изпълняват длъжности и като прези-
денти на най-популярните български
клубове с ясната цел да се ръководят
умело обществените настроения!

А народът спинка. Но рано или
късно ще се събуди! Тежко и горко
на този, който дръзне да петни име-
то ни!”

ЦСКА изгони и ос-
новния си капитан
Александър Бранеков.
Централният защит-
ник намекна, че реше-
нието не е негово, а
на ръководството.
Юношата на клуба не
е играл от ноември,
когато скъса връзки на
коляното в мача сре-
щу Балкан Варвара и
оттогава се възстано-
вява. Той призна, че се
е надявал да остане за
следващия сезон, в
който се очаква “ар-
мейците” да играят
направо в “А” група.

“След като преди

Берое изгони шестима души и преподписа с двама. От Стара
Загора си тръгнаха Георги Андонов, Елиаш да Силва, Владимир
Зафиров, Исмаил Иса, Игор Джоман и Илко Пиргов. Заралии уточ-
няват, че са предложили нов договор на 34-годишния Да Силва, но
бразилецът не го е приел. Така и не стана ясно какви са параметрите
на новия контракт. Елиаш обаче не остава без отбор, защото набързо
подписа с втородивизионния Верея.

“Берое благодари на всички тези играчи за всеотдайността и
професионализма. Благодарим за страхотните успехи, които постиг-
нахте. Вие записахте имената си със златни букви в историята на
клуба и ще останете в нашите сърца”, съобщиха заралии.

В клуба с нови договори остават Евертон Джилио-Том и Педро
Маркеш, които преподписаха за още един сезон. За бразилеца Том
това ще е втори сезон с тима, като в първия той участва в 29 мача
и вкара 1 гол. Португалецът Маркеш пък стана част от отбора про-
летта и игра само в 4 срещи.

Славия може да привлече крилото на
Ботев Пд Божидар Васев. Договорът на 23-
годишния футболист с “канарчетата” изтича и
той обяви след последния мач от “А” група с
Лудогорец (2:1), че няма да остане през след-
ващия сезон. Ръководството на “белите” вече
е отправило оферта към сина на Юри Васев.
Очаква се развитие около сделката да има в
началото на юни. За подписа му столичани
ще трябва да се преборят с Черно море.

Васев бил раздвоен къде да продължи
кариерата си. Ако приеме офертата на вар-
ненци, той ще се събере на “Тича” с брат си
Андреас, който е част от клуба от една годи-
на. Подпис със Славия обаче ще му даде
възможност да играе в Лига Европа и това
сериозно блазни външния полузащитник, кой-
то е юноша на “белите”.

СЛАВИЯ ИСКА
КРИЛО НА БОТЕВ ПДБерое изгони шестима,

преподписа с двама

ЦСКА МАХНА И КАПИТАНА
АЛЕКСАНДЪР БРАНЕКОВ

точно една година на-
правих саможертвата
да играя във “В” група
в името на ЦСКА, се
оказа, че след моята
контузия вече не съм
полезен. Тръгвам си с
добри чувства към
всички, с които рабо-
тих. Благодаря и на
феновете за подкрепа-
та към мен въпреки не-
лепото ми изказване в
миналото. Още един
път благодаря на всич-
ки, които ми помогна-
ха да се върна в моя
роден клуб”, написа
Бранеков във фейсбук.

В неделя и Коста-

дин Хазуров също обя-
ви, че вече няма да
бъде част от ЦСКА
през следващия сезон.
Нападателят също
призна, че това не е
негово решение.

От действията ли-
чи, че шефовете ня-
мат намерение да оз-
дравяват сегашното
дружество, което оба-
че има забрана от
ФИФА да картотеки-
ра нови играчи. Така
остава вариантът сли-
ване с Литекс, какви-
то са и първоначал-
ните намерения на
Гриша Ганчев.

БФС съобщи, че първите 4 отбора от
последния сезон в “А” група са получили
лиценз за Европа. Така Лудогорец, Левски,
Берое и Славия със сигурност ще участват в
новия формат на елитното ни първенство.
Допълнително от БФС ще обявят кои остана-
ли клубове ще се присъединят към карето.
ЦСКА пък обмисля да оттегли доброволно
членството си от БФС, ако опитът за бърз
фалит не бъде приет от съда. Гриша Ганчев
иска да приключи настоящото дружество,
което се намира в производство по несъсто-
ятелност. Миналата седмица той учреди ново
дружество, като първо Чавдар Етрополе се
преименува на ПФК ЦСКА АД, след което
изкупи Литекс. Този вариант обаче може и
да не мине. БФС трябва да обяви окончател-
ния състав на новата “А” група във вторник.

ЕВРОБОЙЦИТЕ
ВЗЕХА ЛИЦЕНЗ
ЗА „А” ГРУПА
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09.00 Серии
“Рено спорт”

ТЕНИС
15.00 “Ролан Гарос”

Цветана Пиронкова се прибира в съблекалнята, след като дъждът прекъсна
за втори път мача й срещу №2 в света Агнешка Радванска (Пол) при 2:6, 6:3.

С вдъхновена игра Цвети спечели и третия сет с 6:3 и за първи път в
кариерата си достига 1/4-финал на “Ролан Гарос”

Цветана Пиронкова се класира за
първи път в кариерата си на 1/4-финал
на Откритото първенство на Франция.
Българката сътвори невероятен обрат,
за да победи световната №2 Агнешка
Радванска (Пол) с 2:6, 6:3, 6:3. Среща-
та започна в неделя при 2:6, 0:3 в
полза на полякинята, в понеделник над
Париж валя цял ден и не се играха
мачове. При подновяването вчера плов-

дясната китка, а после поиска мачът
да бъде отново спрян, защото дъж-
децът правел линиите на корта хлъзга-
ви. Срещата трябваше да започне по
обяд, но закъсня с час и половина, а
при 1:1 сета пак заваля и двете се
прибраха в съблекалните за допълни-
телна почивка, която продължи 2.30
часа.

За Цвети това е трети 1/4-финал в
турнир от Големия шлем, но първи на
“Ролан Гарос”. Другите й два са от
“Уимбълдън”, където през 2010 г. стиг-
на 1/2-финал, а на следващата година
отпадна на 1/4-финал.

С победата над Радванска Цвети
заслужи 240 т., но ще прибави 170,
след като миналата година игра III кръг
в Париж. Точките ще я изстрелят с
около 32 места до №70, а това според
анализаторите на “Евроспорт” почти ще
й осигури участие на Олимпиадата в
Рио през август.

За място на 1/2-финал Пиронкова
излиза днес срещу Саманта Стосър
(Авл, №24), която победи Симона Ха-
леп (Рум, №6) със 7:6 (0), 6:3. Цвети
има само 1 победа в 5 двубоя с авст-
ралийката, като е постигнала единст-
вения си успех през 2015 г. на трева
в Ийстбърн.

“Не съм наясно как успях да победя
Радванска. Помислих доста върху това,
което се случи в първия сет. Разбрах,
че няма какво да губя, и атакувах.
Мислех си, че единственият начин да
я победя е просто да бъда агресивна.
Ако преди турнира ми бяха казали, че
ще стигна 1/4-финал, нямаше да по-
вярвам. Но все още нищо не е приклю-
чено. Не знаех, че ще играя срещу
Стосър, но излизам да я победя. Знам,
че е трудна съперничка”, каза Цвети.

Цвети на 1/4-финал
на „Ролан Гарос”
Пиронкова с уникален обрат срещу световната
№2 Агнешка Радванска (Пол) с 2:6, 6:3, 6:3

дивчанката бе преобразена. Тя спече-
ли 10 гейма поред, за да изравни се-
товете и да поведе с 4:0 в решаващата
част. Чак тогава полякинята се съвзе
и върна единия пробив, но със стабил-
но сервиране Пиронкова удържа аван-
са си и намери място в топ 8. Радван-
ска използва най-различни похвати да
накъсва играта, като първо потърси
медицинска помощ заради проблеми с

Волейболистките загуби-
ха от Аржентина във втора-
та контрола с 2:3 гейма
(25:23, 25:22, 20:25, 19:25,
12:15) пред 2000 души,
изпълнили залата в град
Хухуй. Вчера нашите пъту-
ваха с автобус до Тукуман,
където от петък стартира
първият турнир от второто
ниво на Гран при. Там съпер-
нички на нашите поред са
Доминикана, Кения и Аржен-
тина. Във втория кръг пък
тимът ни гостува в Чехия с
Канада и отново с Домини-
кана. Независимо от резул-

Собственикът на футболния Локо Пд Христо Крушарски може да
стане шампион на България, но с волейболния Локомотив (Пловдив).
Собственикът на тима от “Лаута” е уговарян от влиятелни хора в
страната да направи и силен волейболен отбор в Пловдив. Сега под
тепетата има разкошна зала в лицето на покрития колодрум, която
обаче не може да бъде използвана по предназначение, тъй като няма
колективен спорт, който да я пълни до санитарния минимум, позволя-
ващ плащането на наема на съоръжението. Страшилището на градо-
носните облаци от Поповица до Фолклендските острови има амбиции
да остави следа в пловдивския спорт, като спечели поне една титла.

Във футбола нещата му вървят отлично. Бизнесменът получил
уверение, че ще му помогнат с всички позволени от закона средства
да реновира изпадналия в забвение волейболен тим на Локо Пд,
въпреки че клубът няма мъжки отбор от края на миналата година,
а поддържа само детски и юношески формации. За днес е насрочено
общо събрание. На него ще стане известно името на единия от
хората, съгласили се да подпомогнат клуба с 40 000 лева. Сумата
не е достатъчна за издръжка на мъжки отбор в третия ешелон, но
с малко помощ от общината и други мераклии липсващите 20 000
могат да бъдат набавени, каза преди няколко дни треньорът Валери
Чангалов, който е член на Контролния съвет на ВК Локо Пд. Про-
блемите могат да се решат и на момента, ако Крушарски реши да
даде положителен отговор на поканата да помага за създаването на
силен мъжки волейболен клуб в Пловдив.

Волейболистките губят с 2:3 гейма от Аржентина
татите, нашите имат запазе-
но място във финалния тур-
нир (17-19 юни) в Пловдив.

Часове преди началото
на спаринга в Хухуй две от
основните ни състезателки -
Ева Янева и Мира Тодорова,
вдигнаха температура и ос-
танаха в хотела. Капитанка-
та Янева взе участие в су-
трешната тренировка, но
следобед се почувства зле,
а центърът Тодорова пропус-
на и двете занимания. Здра-
вословни оплаквания имат
още поне 3 момичета, които
влизат в графата „рискови”

заради вирус в тима. Про-
блеми имаше и разпредели-
телката Лора Китипова, ко-
ято потегли от София болна,
но вече е възстановена.

Треньорът Иван Сефери-
нов нямаше голям избор и
стартира с Емилия Николо-
ва (20 т., 3 аса), Петя Бара-
кова (2), Гергана Димитрова
(13), Мирослава Паскова (19,
2 блокади), Нася Димитрова
(14, 3 аса, 3 блокади) и
Виктория Григорова (4), ли-
беро бе Мария Филипова.
Резервата Юлия Стоянова
(6) влезе като смяна на ка-

питанката в този мач Нико-
лова, а Вероника Бежандол-
ска (2) вместо Григорова.
Домакините от Аржентина се
представиха доста по-добре
в сравнение с първата кон-
трола, като рязко подобриха
блокадата си и постигнаха
17 т. от блок срещу само 7
за нашите. Аржентински
съдия с грешни отсъждания
в ключови моменти също
даде рамо на своите.

В първия мач в град Ола-
вария България спечели убе-
дително с 3:0 гейма (25:15,
25:21, 25:14).

КАНЯТ КРУШАРСКИ ДА ДАВА
ПАРИ И ЗА ВОЛЕЙБОЛА

Гардът на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри
се радва със съотборниците си на купата на

Западната конференция след победата над
Оклахома Сити Тъндър с 96:88 в 7-ия

решителен плейоф в Оукланд, Калифорния.
Къри отбеляза 7 тройки за успеха и подобри

рекорда в плейофите с общо 32 тройки. На
финала за титлата “Войните” ще срещнат

шампиона на Източната конференция
Кливланд Кавалиърс

Снимки БГНЕС

Даниел Пеев поема
волейболния Монтана

Даниел Пеев поема волейбол-
ния Монтана. Той ще наследи
Петър Шопов, чийто договор не
беше подновен. И двамата са
помощници на Пламен Константи-
нов в националния отбор. Миналия
сезон Шопов изведе Монтана до
финала, който бе загубен от
Добруджа и така тимът остана
с бронзовите медали. За Купата
на България отборът стигна до
1/2-финалите.

Грозданов стигна II
кръг в Стара Загора

Тихомир Грозданов продължава
с победите на “Фючърс” турнира
в Стара Загора ($10 000). 29-
годишният ни състезател, който
премина през квалификациите,
спечели срещата си от I кръг
срещу Лусиано Бетела (Арж) със
7:5, 6:2. Снощи в I кръг се сблъска-
ха Данаил Търпов и Габриел Донев.

Питсбърг поведе
на Сан Хосе
за купа „Стенли”

Питсбърг Пингуинс победи у
дома Сан Хосе Шаркс с 3:2 и
поведе с 1:0 във финала на Наци-
оналната хокейна лига (НХЛ).
Головете вкараха Брайън Ръст,
Конър Шиъри и Ник Бонино, за
гостите точни бяха Томаш Хер-
тел и Патрик Марлo.

кратки

Волейбол (мъже)
Олимпийска

квалификация в Токио
I кръг: Иран - Австралия 3:0;

Китай - Франция 1:3; Полша -
Канада 3:2, Япония - Венецуела
3:1; II кръг: Канада - Иран 2:3;
Венецуела - Австралия 1:3; Фран-
ция - Полша 2:3; Япония - Китай
0:3; III кръг: Австралия - Канада
2:3; Китай - Венецуела 3:0; Иран
- Франция 0:3; Полша - Япония 3:0.
1. Полша и Франция по 7 т. 3.
Китай 6 4. Иран 5

Фенове на Франция подкрепят в
оригинални облекла “петлите” при

победата им над Иран с 3:0 гейма на
световната олимпийска квалификация в

Токио. Разгромът изстреля
еврошампионите на върха във

временното класиране, като заличи
загубата им от световния шампион

Полша с 2:3 в предишния кръг

Снимка FIVB.ORG
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