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България -
пешка
в чужда игра
в Македония
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Ултраси викаха “Смърт на циганите”
по време на протеста в Гърмен. Проте-
стиращите издигнаха плакати: “Земя,
напоена с кръв, не се продава”, “Не на
циганизацията в България”, “Стига вече
политическо робство”, “Справедливост

„Смърт на циганите”
викаха ултраси в Гърмен
Футболни агитки искаха да нахлуят в ромския квартал

ИНТЕРВЮ АНАЛИЗ

АКТУАЛНО

Сини фенове:
Марката „Левски”
е запорирана 2 3

1 4

Българите преклониха глава пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на страната

Верка Сидерова:
Народната песен
е училище по
българщина
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за община Гърмен и цяла България”.
Лидерът на ВМРО в Сандански Ата-

нас Стоянов заяви в интервю сутринта,
че протестът в Гърмен е “само началото
на борбите на българите срещу циган-
ския етнос”. Реакция от какъвто и да е

правораздавателен орган не последва.
В шествието на жителите на Гърмен

до разклона за циганската махала “Кре-
миковци” край селото се включиха ро-
кери и пристигнали с автобуси предста-
вители на футболни фенклубове. До

късния следобед очевидно пияни улт-
раси опитваха да пробият полицейски-
те кордони и да нахлуят в квартала. По-
лицаи бяха замеряни с камъни, шише-
та от бира. Нападнат бе и автомобил с
журналисти.

БСП в Перник
стяга референдум
за 4 кметства
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КОЛКО Е ЛЕСНО ДА ВИКАШ „СМЪРТ”
Всеки, който тръгва да

вика “Смърт на циганите”,
трябва да е абсолютно наяс-
но, че този вик обезсмисля
всякаква кауза. Много е лес-
но да искаш смъртта на ци-
ганите. Трудно е да поста-
виш истинския проблем. И,
да, може да изглежда стран-
но, но проблемът не са цига-
ните. Те са само жертва на
абсолютно същия политиче-
ски и държавнически ваку-
ум, в който е изпаднала
България. А когато някой
вика “Смърт на циганите”,

трябва да е наясно, че
планът за разсейване на
вниманието вече е успял. По-
литическите инженери тър-
жествуват. Други алчно бро-
ят потенциалните бюлетини.
И сладострастна политичес-
ка лига избива по устите на
обичайните заподозрени.

Навремето, на първия де-
мократичен митинг след
1989 година, Румен Водени-
чаров нарече циганите
“наши братя страдалци”.
Заради това проблемът в
Гърмен е една свръхдрама-

тизация с изключително по-
шли цели. В България се
оказа много лесно да изва-
диш смисления разговор от
коловоза - просто трябва да
накараш някой да извика
“Смърт на циганите”. А през
това време в разделеното,
озверяло от мизерия, начу-
мерено, гневно и съсипано
от политически интриги об-
щество, дебелите котараци
ще продължат да си лежат
в шезлонга на старите схе-
ми. Тяхната смърт никой ни-
кога няма да я поиска.

Александър
СИМОВ

НЯКОЛКО
ДУМИ

Михаил Миков:
Има опит за атака
срещу партията 3
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Снимка Мариета ТОМОВА
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БСП:

Не е реформа, а увеличаване
на пенсионната възраст
ППППП
Левицата обсъди промените в осигурителната система със синдикатите

енсионната реформа,
представена от прави-
телството, се свежда
единствено до увели-

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

чаване на възрастта за пен-
сиониране и на осигурителни-
те вноски, каза пред журна-
листи лидерът на БСП Миха-
ил Миков. Той и представите-
ли на парламентарната група
на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ се
срещаха с ръководствата на
КНСБ и на КТ “Подкрепа” във
връзка с консултациите на
синдикатите с парламентарно
представените партии във
връзка с предлаганите от
Министерския съвет промени
в Кодекса за социално осигу-
ряване. Предложения на син-
дикатите, които са били
отхвърлени по време на не-
колкомесечните консултации
на социалните партньори, ще
бъдат проучени от експерти-
те на левицата и ще бъдат
предложени в парламента
между първо и второ четене
на законопроекта за измене-
ние и допълнение на Кодекса
за социално осигуряване.

Наясно сме, че няма как

да бъде пренастроена систе-
мата, ако не заработи иконо-
миката, не се създадат работ-
ни места, ако не се увеличи
заетостта и доходите, катего-
ричен бе лидерът на КТ “Под-
крепа” Димитър Манолов.
Според него постигнатото с
много компромиси по отноше-
ние на пенсионната възраст
на категорийните работници
(I категория да се пенсиони-
рат 10 години преди III, а II
категория - 5 години преди III)
засега е добро. Вицепрези-
дентът на КНСБ Чавдар Хри-
стов заяви, че предстоят раз-
говори за промените в Кодек-
са на труда.

Предстоят разговори за
прогресивния данък, дошло е
време за него, заяви Михаил
Миков. ДУМА припомня, че
синдикатите са против дейст-
ващия в момента плосък
данък.

Михаил Миков посрещна
лидерите на КТ “Подкрепа”
Димитър Манолов
и на КНСБ Чавдар Христов

Ръководството на МЗ
понижи нивата на ком-
петентност на 10 акуше-
ро-гинекологични и не-
онатологични отделения
в страната. Промяната е
направена на базата
докладите на РЗИ. На-
малява нивото на компе-
тентност за неонатоло-
гия от II на I на МБАЛ
“Бургасмед” ЕООД (по
тяхно заявление, пода-
дено в МЗ). От III на I
ниво на компетентност

Подписка с над 11 хил. подписа
на медици и пациенти против сли-
ването на Комплексния онкологичен
център (КОЦ) в града с друга бол-
ница бе внесена вчера в Народното
събрание.

Назначението на новия управи-
тел на КОЦ д-р Красимир Вальов
ще бъде гласувано на следващата
сесия на Общинския съвет. Това ста-
ва ясно от едно от предложенията в
дневния на ред на Общинския съвет,
което ще бъде гласувано утре.

В предложението се обяснява, че
д-р Вальов и опонентът му и сега-
шен управител на лечебното заве-
дение д-р Калин Калинов са преми-
нали 3 етапа на оценяване, след
което се е наложило комисията да
прави отделни събеседвания с два-
мата доктори. В крайна сметка ко-
мисията е съставила комплексна
оценка от всички етапи и обявява
Вальов за победител в конкурса с
5,18 точки. Калинов е получил 5,05
точки.

Междувременно стана ясно, че
служителите на КОЦ в Пловдив на-
стояват за провеждането на нов кон-
курс. Те заявиха категоричната си

Пловдив е пред заплахата да остане без зоо-
логическа градина. Върховният административен
съд върна делото за преразглеждане на предиш-
на инстанция след жалба от няколко природоза-
щитни организации. Въпреки че имат подписан
договор за изграждането на зоокъта и гласувани
пари от бюджета на Пловдив, не се знае кога ще
се направи първата копка В жалбите на природо-
защитниците има много политика, заяви кметът
Иван Тотев. Той поясни, че те подхождат агресив-
но към проектите на града, но призна, че всичките
им действия са в рамките на закона. ДУМА при-
помня, че общинският бюджет на Пловдив бяха
заделени над 4 милиона лева за изграждане на
зоологическата градина. Строителството й тряб-
ваше да започне още през април, а през септем-
ври да посрещне първите си посетители.

Избраната преди дни за ректор на Стопанска-
та академия в Свищов 35-годишна проф. Теодора
Димитрова като заместник на досегашния ректор
Величко Адамов е получавала по 5000 лв. месеч-
но, още толкова и по граждански договори от уни-
верситета, съобщи БиТиВи. Като ректор ще взима
и пари по консултантски договори - със застрахо-
вателната компания, която обслужва университе-
та, с банката, в която вузът държи парите си, и с
пенсионното дружество, в което служители на
учебното заведение масово са преместили парти-
дите си. Това изглежда като конфликт на интереси
и случаят трябва да се провери, коментира зам.-
министър Николай Денков.

Злоупотреби се подозират и с парите за сту-
денти, защото 20 различни служители в академи-

МЗ понижи компетентността
на 10 АГ отделения в страната

става неонатологията
към детското интензивно
отделение при УМБАЛ
“Св. Марина” АД във
Варна. Понижава се ни-
вото на компетентност
на отделението по нео-
натология към АГО при
МБАЛ “Св. Петка” АД във
Видин от II на I (по тяхно
заявление, подадено в
МЗ), на АГО при МБАЛ
Мездра ЕООД от II на I,
на отделението по нео-
натология при МБАЛ

“Проф. д-р Параскев
Стоянов” в Ловеч, отде-
лението по неонатоло-
гия към АГО при МБАЛ
“Св. Лазар” (по тяхно
заявление, подадено в
МЗ) и на  АГО при МБАЛ
“Ботевград”, на АГО при
МБАЛ “Проф. д-р Ал.
Герчев” в Етрополе и
АГО при МБАЛ “Омуртаг”
в Омуртаг и от III на II
ниво отделението по
неонатология при МБАЛ
“Пловдив”.

Пътнически автобус се е запа-
лил в движение край Добрич в
късния следобед на 1 юни, съоб-
щиха от Областната дирекция на
МВР.

В 17,29 ч. е получено съобще-
ние за възникнал пожар в пътни-
чески автобус с хасковска регис-
трация в района на село Козло-
дуйци, област Добрич. Изпратени-

АВТОБУС СЕ ЗАПАЛИ
В ДВИЖЕНИЕ КРАЙ ДОБРИЧ

те екипи са потушили пламъците
малко след 18 часа.

Пожарът е унищожил част от
климатичната инсталация на вози-
лото, но автобусът е спасен. За
щастие няма пострадали хора.
Причината за възникването на ин-
цидента е късо съединение в еле-
ктрическата инсталация на клима-
тичната система.

Пловдивските онколози внесоха
протестна подписка в НС

позиция, че при смяна на досегаш-
ния управител д-р Калин Калинов
ще подадат оставки, а на 3 юни от
17 ч. ще излязат на протест пред
Общинския съвет. По думите на ле-
карите конкурсът се е състоял при
непрозрачност и груби нарушения
на нормативната уредба.

Самият д-р Калинов обясни, че
недоумява как в рамките на 40 мин.
комисията е успяла да разгледа и
анализира програмите на двамата
кандидати с общ обем 240 страни-
ци, и не скри съмненията си за лип-
сата на обективност.

ДУМА припомня, че част от про-
грамата на Вальов е сливане на
КОЦ с многопрофилна болница. Еки-
пите на КОЦ в Пловдив и в страната
протестират повече от 3 седмици
против такова сливане, което е
предвидено в проект за изменение
на Закона за лечебните заведения.
17-и ден протестираха работещите
в КОЦ в Шумен. От 13 ч. вчера те се
събраха пред сградата на онко-
центъра, развявайки два национал-
ни флага и два плаката “Да спрем
безумието на Москов” и “Да спасим
онкологичната помощ заедно”.

ПЛОВДИВ Е ПРЕД
ЗАПЛАХА ДА ОСТАНЕ
БЕЗ ЗООПАРК

Новата ректорка в Свищов Теодора
Димитрова вземала по 10 хилядарки от вуза

ята са записани като студенти, сред тях са помощ-
ник готвач, чистачки и портиерът. “Можем ли да
забраним на някой да се записва като студент-
задочник”, е лаконичният коментар на Адамов
пред БиТиВи. Обвинения за опорочен избор на
нов ректор и злоупотреби с държавни пари, отпус-
кани за приети студенти, последваха избора на Ди-
митрова, за която се знае, че е протеже на Адамов.
Противниците на избора са завели няколко дела
срещу заседанието на Общото събрание, в което
според тях са участвали пенсионери и бивши сту-
денти. Още преди това в Административния съд във
Велико Търново е заведено дело за незаконното
сформиране на Общото събрание в Свищов, съдът
ще гледа делото на 9 юни.  От МОН правят провер-
ка на избора, но резултати още не са съобщени.
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С
С едноминутно мълчание България

се поклони пред подвига на Христо
Ботев и загиналите герои за свобода-
та на България. В цялата страна бяха
организирани възпоменателни цере-
монии.

Ботев ни завеща значение на ду-
мите “свобода, равенство, достойн-
ство”, каза зам-кметът на София То-
дор Чобанов, който участва в отбе-
лязването на 139-годишнината от по-
двига на Христо Ботев. Пред паметни-
ка му в Борисовата градина се събра-
ха официални лица и много граждани
на София.

Венци в знак на почит бяха подне-
сени от председателя на Народното
събрание Цецка Цачева, кмета на Со-
фия Йорданка Фандъкова, от името
на Министерството на културата и Ми-
нистерството на здравеопазването.

Продължението на ул. “Московска”
към Паметника на Васил Левски в сто-
лицата беше наречено площад “Гина
Кунчева” по инициатива на Об-
щобългарския комитет “Васил Лев-
ски”. На площада е поставена нова
паметна плоча на името на майката
на Апостола на свободата Васил Лев-
ски. Решението за наименованието на
площада е взето от Столичния общин-
ски съвет. Председателят на комитета
Васил Василев обясни, че идеята е
срещнала изключително голяма под-
крепа и благодари на общинските
съветници.

Деца от клубовете “Млади възрож-
денци” положиха цветя под паметна-
та плоча на Гина Кунчева, облечени
в тениски с облика на Апостола Васил
Левски.

Денят на Ботев беше отбелязан в
цялата страна. Русенци почетоха 2
юни с тържествена церемония пред

Българи от всички възрасти се преклониха пред паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България

С минута мълчание България
почете подвига на Ботев
Продължението на
ул. „Московска” към
паметника на „Васил
Левски” в София
получи името площад
„Гина Кунчева”

Снимка Мариета ТОМОВА

Александър СИМОВ

Има очевиден опит за атака срещу БСП. С тези думи
лидерът на левицата Михаил Миков коментира развърте-
лите се в публичното пространство изявления, че преди
избора на лидер през юли миналата година му е предла-
ган подкуп да се оттегли. Тези обвинения дойдоха от
члена на Националния съвет Бриго Аспарухов, а по-
късно и Мая Манолова се присъедини към тях.
“Убеден съм, че атаката не е персонално срещу мен, а
срещу цялата партия. Общото между тези, които атаку-
ват, е, че това са хората, които искаха да управляваме
съвместно с ГЕРБ”, коментира още лидерът на БСП.
Според него обаче атаката няма да успее да извади от
кондиция партията преди местните избори. Миков прогно-
зира, че резултатът от вота ще опровергае всички онези,
които казват, че левицата е на колене.
Той отказа да отговаря на твърденията за подкуп и
обобщи, че това са неща за които не може да се говори
махленски. Тези, които го твърдят, трябва да извадят
доказателства, да покажат, пък после аз ще отговарям
на твърденията им, обобщи Миков.
На въпрос очаква ли още ръководни кадри на партията
да я напуснат, заместник-председателят на БСП Бойко
Великов отговори отрицателно. Той изрази учудване, че
медиите се занимават с единичните случаи на напускане,
но никой не пише, че от началото на годината в БСП са
влезли 1234 млади хора и този процес продължава.

Паметника на свободата. Ритуалът
започна с приемане на почетния ка-
раул под звуците на Духовия оркестър
в присъствието на официални лица и
граждани. Слово за празника и зна-
чението на 2 юни произнесе зам. об-
ластният управител Станимир Стан-
чев, който припомни и приноса на
русенските възрожденци в национал-
ноосвободителните борби. Свещени-
ци от Русенската митрополия отслу-
жиха заупокойна молитва в памет на
Христо Ботев и загиналите за свобо-

дата на Отечеството, а децата от дет-
ската вокална група “Слънце”
изпълниха песента “Питат ли ме дей
зората”.

В Казанлък също отбелязаха Деня
на Ботев, а вечерта се проведе търже-
ствена заря-проверка по случай 139-
годишнината от гибелта на поета и
всички герои, загинали за свободата
и независимостта на България.

 С тържествена заря-проверка в
навечерието на 2 юни Шумен отбеля-
за 139 години от гибелта на Христо

Ботев. Церемонията се проведе пред
паметника на героя в двора на профе-
сионалната гимназия, носеща името
на героя. Присъстваха зам. областни-
те управители Петко Шаренков и Се-
лиме Кърджалиева, депутатът Ралица
Тодорова, зам.-кметът Живка Тонева,
преподаватели, ученици и граждани.
В церемонията участваха военни от
поделение 34200, а почетният строй
на представителните роти прие начал-
никът на Шуменския гарнизон полк.
Емил Симеонов.

Клубът на българския научен и културен
елит основа вчера “БОТЕВ институт”, съоб-
щават инициаторите. По примера на “Гьоте
институт” и на Института “Сервантес” той ще
бъде превърнат в престижна сцена на
българската духовност.

Чрез международни инициативи на “БОТЕВ

Кметове от Видинско за-
почнаха да заличават избор-
ни “парашутисти”, които се
заселиха шест месеца преди
местния вот. Отписванията на
хора, които могат да обърнат
изборните резултати в малки
населени места, са започна-
ли след проверки на район-
ните прокурори. Това съобщи
зам. окръжният обвинител на
Видин Владислав Влашев.

От списъците се отписват

МИХАИЛ МИКОВ:

Има опит за атака
срещу БСП

Кметове от Видинско заличават
изборните парашутисти

КЛУБЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ
НАУЧЕН И КУЛТУРЕН ЕЛИТ
ОСНОВА „БОТЕВ ИНСТИТУТ”

институт” най-големите ни научни и културни
институции ще популяризират по света българ-
ския език, култура и научните ни постижения.

Инициаторите официално представиха ве-
стника “Златна книга” със специалното при-
ложение на “БОТЕВ институт”, което съдържа
стихове на поета.

преселници, които са в явно
нарушение - в къщи с две
стаи са били вписани по на-
стоящ адрес между 20 и 40
души. Според Закона за уст-
ройство на територията мини-
малният размер на жилищна-
та площ на един човек тряб-
ва да е 30 кв. м. Кметовете
имат 7-дневен срок за
изпълнят прокурорското раз-
пореждане.

Само в две общини - Мак-

реш и Грамада, трябва да
бъдат заличени над 200 из-
борни туристи. Статистиката
във Видинско сочи, че 2576
души са се вписали на нов
адрес преди изборите. Отпи-
саните имат право да обжал-
ват в съда. Малко е вероятно
делата да приключат преди
октомври, тъй като прокура-
турата също ще обжалва, ако
някой преселник спечели
дело.
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тотици жители на
Гърмен се събраха вче-
ра на протест срещу не-
законното строителство

Стотици протестираха срещу
циганските набези в Гърмен
Стотици протестираха срещу
циганските набези в Гърмен
Стотици протестираха срещу
циганските набези в Гърмен
Стотици протестираха срещу
циганските набези в Гърмен
Стотици протестираха срещу
циганските набези в Гърмен
Стотици протестираха срещу
циганските набези в Гърмен

Очакванията да се съберат на 10 000 души на протест не се оправдаха

СССССС
и циганските набези. Вчера
изтече и срокът за разрушава-
не на бараките в циганския
квартал. Протестът започна с
призив за мирно и спокойно
протичане и с уточнението, че
никой не е против циганите, а
против циганизацията на рай-
она. На площада в Гърмен има-
ше засилено полицейско
присъствие. В охраната на про-
теста бяха включени освен по-
лицаи и жандармерия, и по-
жарникари, и цивилни, и слу-
жители на ДАИ. Всички подстъ-
пи към Гърмен бяха блокирани
от полицейски части, за да не
се допуснат пристигащи от
страната хора в подкрепа на
протестиращите.

Един от присъстващите за-
яви, че дълги години хората
живеят спокойно с циганите,
които са тук, но през послед-
ните години към гетото, което
се оформило извън Гърмен,

прииждат цигани от различни
краища на страната. Започна-
ли масово набези над къщите
и нивите на хората, на които
местната власт и органите на
реда не обърнали достатъчно
внимание. Хората изгубили до-
верие към тях. Въпреки това не
искат саморазправа, а равен-
ство пред закона. Протестира-
щите призоваха да се помни

заветът на Левски, че всички
етноси в България ще бъдат
свободни, но равни пред зако-
на. “Не делим обществото на
българи и роми, а на добри и
лоши граждани. Протестираме
срещу практиката циганите да
се капсулират в гета и да се
използват за политически
цели”, обявиха гърменци.

Кметът на Гърмен Минка

Капитанова изнесе данни, спо-
ред които в махалата има 799
регистрирани жители и само
четири незаконно пребивава-
щи. Тя беше освиркана от мно-
жеството на площада, защото
информацията била неадекват-
на. Чуха се и викове “Мафия”.
Капитанова отбеляза, че са
констатирани четири незакон-
ни постройки и са изпратени

покани за доброволно събаря-
не. Хората освиркаха и тази
информация, защото се знае,
че има много повече незакон-
ни постройки.

Представителят на инициа-
тивния комитет за протеста
Иван Кременлиев определи
като безумие решението на
Общинския съвет за узаконя-
ване на самонастаняването на
циганите срещу 1,50 лв. на кв.
метър. Това според него отно-
во е двоен стандарт. Той при-
помни, че през 2011 г. ДНСК е
издала 124 заповеди за пре-
махване на незаконни построй-
ки в махалата. Решението на
ДНСК е обжалвано от общин-
ската администрация в Гърмен,
но съдът не уважил жалбата и
заповедите са влезли в сила.

Протестиращите бяха кате-
горични, че напрежението ес-
калира заради бездействието
на местните власти и органите
на реда във връзка със спазва-
нето на законите и преследва-
нето на виновниците, ако има
нарушения. 18 юли - Денят, в
който се чества рождението на
Васил Левски, е крайният срок,
който протестиращите дават за
предприемане на мерки. В
противен случай цяла Бълга-
рия ще се вдигне на протест,
заканиха се те.

След седмица в София официално
ще бъде открит скулптурният монумент
Самуил-Цар на България (997-1014).
Той ще бъде поставен пред базилика-
та “Св. София” в центъра на столицата.

Това е първият по рода си памет-
ник на български владетел в София.
Официалното му откриване, с участие-
то на всички държавни мъже и жени,
ще бъде на 8 юни с подходяща цере-
мония, подобаваща на мащаба на лич-
ността, с всички държавни почести.
Самата фигура на цар Самуил, която
ще бъде поставена, бе предоставена
вчера. Тя е висока близо 4 метра, а
като се постави, целият паметник ще
бъде около 6 метра. Силно впечатля-
ващ е погледът на царя. Очите му са
направени от полускъпоценни камъни,
и така погледът на владетеля ще бъде
особено ефектен вечер. Царят е из-
правен, като в едната си ръка държи
меч, а в другата - патриаршески кръст.
Короната на цар Самуил също е ав-
тентична от IX век.

Проектът на скулптора и проектан-
тите Росен Гурков и Мария Гуркова е
избран от 7-членно жури измежду 21
проектни предложения. Конкурсът се
проведе през 2014 година. Спонсор е
Милен Врабевски, председател на
Фондация “Българска памет”. Бюд-
жетът е бил общо 100 000 лева.

ДО СЕДМИЦА
ОТКРИВАТ
ПАМЕТНИК
НА ЦАР САМУИЛ

Снимка БГНЕС

Снимка ПРЕСФОТО/БТА

В работилницата на скулптора Александър Хайтов
(вляво) бе показан паметникът на цар Самуил.

Направата на монумента е по инициатива и с дарение
на д-р Милен Врабевски

М
ВОЕННОТО МИНИСТЕРСТВО
ИЗТРИ СНИМКА ОТ „РАЗСТРЕЛ”
НА ДЕТЕ ОТ ДЕТЕ

Министерството на отбраната изтри снимка, напомняща
кадри от клипове на “Ислямска държава”, която по-рано от
ведомството сами разпространиха. Кадърът, който показва
дете, маскирано като служител на комунистическата мили-
ция, което разстрелва в главата друго, облечено като лагер-
ник, предизвика възмущение в социалните мрежи. Снимката
е направена на остров Персин при възпоминание на жерт-
вите на комунистическите лагери в събота. Възстановките,
които са наблюдавали военният министър Николай Ненчев,
председателят на парламента Цецка Цачева и народни
избраници, включвали и сцени като съдебен процес срещу
врагове на комунизма, водене на лагерници и др., също
изиграни от деца. Междувременно депутатът от БСП ЛЯВА
БЪЛГАРИЯ Атанас Зафиров е подал сигнал до Агенцията за
закрила на детето във връзка с използването на деца с
оръжия, насочени към главите на други деца.

Осем сигнала за поставено взривно устройство, подаде-
ни за различни места в столицата, вдигнаха вчера на крак
полицията. Първият е бил изпратен в 9 часа за поставено
взривно устройство в Софийския университет “Св. Климент
Охридски”, второто съобщение е за бомба в Българското
национално радио. Трето съобщение е за поставена бомба
в офис на фирма в Бизнес парк в София. Още пет сигнала
са получени по електронна поща. Навсякъде сигналите се
проверяваха от полиция и ДОТИ. Полицията в София започ-
на да работи по конкретен заподозрян, за който се предпо-
лага, че е изпратил електронните съобщения.

Труп на 16-годишно момче бе от-
крит на пейка в Борисовата градина,
близо до сградата на БНР вчера.
Сигналът е подаден към 12 часа на
тел 112, съобщиха от МВР. Момчето е
имало прободни рани. Било е облече-
но с червена тениска и черни къси
панталонки. По-късно стана ясно, че
момчето се казва Георги Игнатов. Той
е ученик в Търговско-банковата гим-
назия. Бил е в 9 клас. Районът, в който
е намерен младежът, бе отцепен, на
място бяха разположени полицаи.

ДАНС арестува Мил-
ко Стрехин, който е
сътрудник на пловдив-
ския депутат от Рефор-
маторския блок Никола
Хаджийски. По предва-
рителна информация
арестът му е за обвине-
ние за злоупотреба с
влияние.

Хаджийски е пред-
седател на СДС в
Пловдив. Той потвърди

ОСЕМ СИГНАЛА ЗА БОМБА
ВДИГНАХА НА КРАК
СТОЛИЧНА ПОЛИЦИЯ

ДАНС арестува сътрудник
на депутат от РБ

за залавянето на съ-
трудника си. Задържа-
нето на Стрехин е ста-
нало при мащабна по-
лицейска акция, прове-
ла се вчера сутринта в
Казанлък, при която са
арестувани няколко
души.

Операцията е била
извършена от десетки
маскирани полицаи и
няколко специализира-

ни автомобила в непо-
средствена близост до
СОУ “Екзарх Антим
Първи” на ул. “Цар Иван
Шишман”, където деца-
та играели на двора и
станали свидетели на
случващото се.

Към момента от МВР
не дават информация за
причините за ареста на
Стрехин и на останали-
те задържани.

Откриха мъртво 16-годишно
момче в Борисовата градина

Разпитвани бяха минувачи. Кримина-
листи извършиха оглед на мястото. Са-
моличността на момчето е установе-
на. Родителите му бяха уведомени и
отведени за разговор с полицаите.

Предприети са действия по раз-
следването за установяването на об-
стоятелствата и извършителите на
тежкото престъпление.

Деветокласникът е убит след спор
за момиче, съобщи следобед “24
часа”, позовавайки се на свои източ-
ници, близки до разследването.

Напрежението ескалира заради
бездействието на местните
власти, категорични
бяха недоволните

Напрежението ескалира заради
бездействието на местните
власти, категорични
бяха недоволните

Напрежението ескалира заради
бездействието на местните
власти, категорични
бяха недоволните

Напрежението ескалира заради
бездействието на местните
власти, категорични
бяха недоволните

Напрежението ескалира заради
бездействието на местните
власти, категорични
бяха недоволните

Напрежението ескалира заради
бездействието на местните
власти, категорични
бяха недоволните
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аботниците в рамките
на ЕС или мигриращи-
те към него са изложе-
ни на риск да станат

коло 35% от българките се
страхуват, че при евентуално
раждане в момента би пост-
радала кариерата им. Българ-ОООООО

35 на сто от българките
се боят, че с раждането
ще пострада кариерата

ските жени се притесняват от финан-
сова нестабилност и проблеми с ра-
ботата си, когато мислят за забреме-
няване, сочи последното проучване
на агенция “Екзакта”, проведено със
703 жени между 18 и 43 г. Резултати-
те, представени от Лидия Йорданова,
сочат, че според 81% от запитаните
жени раждането на дете е по-важно
от правенето на кариера. На обрат-
ното мнение са едва 9% - предимно
жени от София и студентки. За 1/5 от
запитаните липсата на семейство и
постоянен партньор не е пречка за
бременност, за 89% е особено важно
да имат деца, а 5% твърдят, че изоб-
що не искат да имат поколение. За
44% от анкетираните решението за
забременяване зависи от финансова-
та им обезпеченост, а 47% се опася-

ват от финансова нестабилност и за-
висимост, ако родят дете в настоящия
момент.

Запитани ако се окаже, че не мо-
гат да забременеят, 58% от участва-
лите в запитването дами гарантират,
че биха опитали метода инвитро,
14% биха осиновили дете и само 4%
биха продължили живота си без на-
следници.

Проучването показва, че българ-
ките във фертилна възраст не са осо-
бено наясно кога спада качеството
на яйцеклетките им, което е основен
фактор за липса на поколение при
отлагане на бременност. Специа-
листът по репродуктивно здраве д-р
Георги Стаменов обяснява, че в рам-
ките на репродуктивния си живот
една жена отделя до 500 яйцеклет-
ки. Количеството и качеството им за-
почват плавно да намаляват след 25
г. Между 35 и 40 г. яйцеклетките с
хромозомни увреждания се увелича-
ват от 20% на 45%, като само за 2
години - на 42 г., броят им скача над
80% от яйчниковия резерв на жени-
те. “С изчерпването на яйчниковия
резерв жените влизат в капан, в кой-
то не са подозирали, че могат да по-
паднат”, обяснява лекарят.

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

Макар образованите българки
да отлагат раждането на дете,
те трудно се отказват
да имат поколение

Българи често стават
жертва на трудова
експлоатация зад граница
Достъпът до правосъдие в подобни случаи не е лесен в повечето страни от ЕС

Р
Към Главната инспекция по труда

работи телефон, на който работещи в
чужбина български граждани могат
да подават сигнали за нередности при
спазването на трудовото законода-
телство или оплаквания за наруша-
ване на трудовите им права като ев-
ропейски граждани в страна членка
на ЕС. Номерът е 81 01 747 с код на
България 00359 и код за София - 2.

ИНСПЕКЦИЯТА
ПО ТРУДА РАЗКРИ
НАРОЧЕН ТЕЛЕФОН

външния свят. Персоналът
бил задължен да работи за
45 евро на ден 7 дни в сед-
мицата от 7 до 22 ч. След
анонимно оплакване работ-
ниците били признати за
жертви на трафика на хора и
им била оказана подкрепа.
Виновните лица били осъде-
ни на затвор от 1 до 5 годи-
ни, а замесените фирми - гло-
бени с 18 000 евро.

Българска двойка работе-
ла във ферма за плодове и
зеленчуци във Франция. Те
били командировани от
български работодатели, за-
конно наети чрез трудов до-
говор на родния им език и
имали напълно законно пре-
биваване и заетост в приема-
щата страна. Въпреки това
били подложени на изключи-
телно експлоататорски усло-
вия на работа и живот. Въпре-
ки че работили в продълже-
ние на 5 месеца по 15-16
часа дневно, получили запла-

жертви на трудова експлоа-
тация въпреки законодател-
ството на ЕС, което забраня-
ва определени форми на теж-
ка трудова експлоатация.
Това се посочва в нов доклад
на Агенцията на ЕС за основ-
ните права. От него става
ясно, че българите често ста-
ват жертва на трудова експло-
атация зад граница. Това
най-често се случва в секто-
рите земеделие, строителст-
во, хотелиерство, домашни
услуги, но рядко виновните
отиват на съд и получават
наказание.

Много мъже и жени от
Германия, Гърция, България,
Молдова, Румъния и Казах-
стан били наети като чистачи
във вериги крайпътни ресто-
ранти в Белгия. Работниците
имали ограничени контакти с

щане само за 6 седмици.
Били карани да берат зелен-
чуци и при студен дъжд. Не
разполагали с необходимите
средства, за да си купят по-
топли дрехи, нито им били
дадени. Парите за билетите
за връщане в България били
приспаднати от заплатите им.
След завръщането си жерт-
вите сигнализирали Нацио-

налната комисия за борба с
трафика на хора и започнало
разследване.

В доклада се разглеждат
и други тежки случаи на ек-
сплоатация на работници и
се посочват примери с пост-
радали от работодатели на-
шенци. Отбелязва се, че ос-
новните рискови фактори
при разследването на по-

добни случаи у нас и Гърция
е корупцията.

Достъпът до правосъдие в
подобни случаи както у нас,
така и в няколко други държа-
ви членки на ЕС не е лесен,
се отбелязва в доклада. Под-
чертава се, че българските
власти имат слаба чувстви-
телност към експлоатацията
на чужденци у нас.

ИА „МЕДИЦИНСКИ ОДИТ”:

Административно-
наказателно производ-
ство ще образува съглас-
но правомощията си Из-
пълнителната агенция
“Медицински одит”
(ИАМО) по случая с почи-
налото бебе, родено в
Тетевен. “Медицинският
екип е неглижирал състо-
янието на плода и е на-
правил пропуски при во-
денето на раждането на
пациентката”. Това са част
от изводите на ИАМО в
доклада, подписан от

Екипът е направил пропуски при раждането на бебето от Тетевен

изпълнителната дирек-
торка доц. д-р Златица Пе-
трова. Дежурната лекар-
ка неправилно е преце-

нила въз-
можностите
на естестве-
ното ражда-
не и е про-
пусната въз-
можността
за Цезарово
с е ч е н и е
между 16-ия
и 17-ия час,
когато е има-

охимична травма на пло-
да, е изводът на експер-
тите.

Здравният министър
Петър Москов вчера се
срещна с и.д. кмета на
Тетевен Десислав Цвета-
нов и директорката на
общинската болница д-р
Невелина Ганева. Москов
настоя в 1-месечен срок
да намерят решение за
спасяване на АГ-отделе-
нието в болницата. Ако
Общинският съвет и ръко-
водството на болницата

не успеят да привлекат
нови специалисти на мяс-
тото на напусналите след
инцидента от миналата
седмица акушер-гинеко-
лози и да върнат довери-
ето на обществото, МЗ ще
бъде принудено да отне-
ме разрешителното на
родилното отделение.
Кметът на Тетевен пое
ангажимент да свика
спешно Общинския съвет
за търсене на решение.

От 1 юни временно
се прекратява дейност-

та на отделението до
осигуряването на аку-
шер-гинеколози. В по-
неделник Москов разпо-
реди да бъде команди-
рован екип на ловешка-
та Спешна помощ във
филиала в Тетевен, за
да бъде оказвана меди-
цинска помощ и при не-
обходимост за транс-
портиране на бремен-
ни, родилки и гинеколо-
гично болни в лечебни-
те заведения в Ловеч,
Троян и Луковит.

ло значително по-добра
прогноза за бебето.
Опитът за форцепс е при-
чина за механична и би-
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З
Засега няма да има санкции за

липса на технически паспорт за сгра-
дите. Тези сгради обаче, които вече
имат такъв паспорт, ще трябва да при-
лагат неотложните мерки и тогава
може да се мисли за санкции. Това
заяви министърът на регионалното
развитие и благоустройството Лиляна
Павлова вчера по време на конфе-
ренция “Плановете за действие за
енергийната ефективност на сгради-
те: инструмент за борба с климатич-
ните промени”, организиран от посол-
ството на Франция у нас.

Павлова изтъкна и необходимостта
от много по-строги правила, санкции и
правомощия за етажната собственост.
Според нея не може един съсед, който
живее на първия етаж и не ползва асан-
сьор, да не плаща за него, или да каз-
ва, че на него покривът не му тече.

Тя отново обясни, че първоначално
финансирането за саниране е
безвъзмездното, но след това поетап-
но ще се въвежда съфинансиране от
страна на собствениците. “Нататък във
времето, когато успеем да покрием
добър процент от сградния фонд и като
конструктивна устойчивост и енергий-
на ефективност, не би следвало да е
възможно частичното саниране.
Кръпките, които виждаме по сградите,
трябва да бъдат забранени, защото
освен, че загрозяват сградата, утежня-
ват и конструкцията понякога”, заяви тя.
По-строг трябвало да бъде и контролът
за това как изглеждат сградите, ремон-
тите вън и вътре в апартаментите и как
се остъкляват балконите.

“Необходими са законодателни
промени, за да се постигне желаната

Лиляна Павлова и френският
посланик Ксавие Лапер дьо Кабан
участваха във форум за насърчаване
на френско-българското
сътрудничество в областта
на енергийната ефективнос

Още един милиард лева от 2016 г. отиват за държавното саниране, като
ще черпим от френския опит в енергийната ефективност на жилищните
сгради. Това стана ясно по време на форума.
Трябва да подтикнем всеки да гледа от съседа си - да санира сградата
си и така да намали фактурите, които плаща. Този съвет отправи Ксавие
дьо Кабан, посланик на Франция в България. Той припомни, че в Париж
ще се проведе конференция на ООН за климатичните промени. Целта й
е да се постигне крайна договореност на всички държави членки на
ООН относно конкретни цели, за да се направи така, че климатичните
промени, които са вследствие на действията на човека, да бъдат огра-
ничени. Посланикът изтъкна, че сградите и транспортът консумират най-
много енергия и по тях трябва да работим заедно с цел борба срещу
климатичните промени.
“Няма добра стратегия, обаче без добро сътрудничество между частни-
те фирми, финансисти и обществените организация. Енергийната ефек-
тивност за сградите е сектор, в който примерът играе основна роля”,
завърши дьо Кабан.

Снимка БГНЕС

Обмислят да се забрани частичното саниране на сградите

Догодина наливат още 1 млрд. лв.
за обновяване на домове

цел за енергийно ефективен сграден
фонд. Ние сме държавата с енергийно
най-неефективни сгради”, изтъкна ре-
гионалният министър. 95% от сгради-
те са частна собственост, затова ще
се търсят стимули собствениците да
имат интерес да се грижат за добрия
облик на сградите си. “35% от сград-

ния фонд в Европа е остарял, в Бълга-
рия този процент е 3 пъти по-голям
(105%! - бел. ред.). 1,120 млн. са дома-
кинствата в България, които живеят в
многофамилни сгради. От тях 700 000
са панелните сгради, които са най-
остарели и неефективни, защото са
строени 70-те години на миналия век”,
каза Павлова и уточни, че когато
една сграда не е енергийно ефектив-
на, плащаме по-високи сметки.

Според Павлова, санирането на
панелките не е предизборен трик, а
част от 4-годишната управленска про-
грама на ГЕРБ. 1004 сгради имат до-
говор с ББР и първите 3 ще бъдат
готови за строителните работи до юни
и ще са в Благоевград, добави реги-
оналният министър.

-Наличието на арбит-
ражния механизъм ISDS
в сегашния му вид в Спо-
разумението ТТИП не е
обосновано. Това каза
евродепутатът от левица-
та Момчил Неков по вре-
ме на конференция за
Трансатлантическото
търговско и инвестицион-
но партньорство (ТТИП),
която се проведе в Дома
на Европа в София вче-
ра. Намирам леко попу-
листки оттенък в този
начин на представяне и
развиване на концепция-
та само 3-4 седмици пре-
ди гласуване на доклада,
допълни той.

“Няма как да подкрепя
такова споразумение на
този етап, защото чувам
гласовете на гражданите.
Това е доклад, който не
дава достатъчно ясни на-

Шест нови мерки ще бъдат от-
ворени до края на годината по
Програмата за развитие на сел-
ските райони (ПРСР) 2014-2020 г.,
съобщиха вчера от Министерство-
то на земеделието и храните
(МЗХ).

Вече тръгна приемът по под-
мярка 4.1. “Инвестиции в земедел-
ските стопанства” с индикативен
бюджет 150 млн. евро. Документи
се приемаха още преди официал-
ното одобрение на програмата от
европейските власти.

Нов прием по мярката ще бъде
отворен през ноември. През ок-
томври е предвиден и прием по

В последната седмица на май Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) е изда-
ла 1229 билетa за любителски риболов. В периода
от 22 май до 28 май 2015 г. са издадени и 43
удостоверения за стопански риболов, съобщиха от
агенцията.

Инспекторите са извършили и 280 проверки, при
които са съставени 21 акта за установено админи-
стративно нарушение. Иззетото количество риба е
164 кг, като 28 кг от нея е дарена, а останалата е
върната във водоемите.

По време на проверките инспекторите са конфи-
скували 1710 метра мрежи, две въдици, два апара-
та за електроулов, четири гребла и други риболов-
ни принадлежности.

ТВЕЛ ЩЕ ЗАРЕЖДА
„КОЗЛОДУЙ”
С МОДЕРНИЗИРАНО
ГОРИВО

От следващата година се предвижда ТВЕЛ да до-
стави и зареди с модернизирано гориво един от реак-
торите на АЕЦ “Козлодуй”. Това заяви на “Атомекспо
2015” в Москва Пьотр Лавренюк, първи вицепрези-
дент, отговарящ за научно-техническите дейности в
ТВЕЛ, предаде БГНЕС.

В момента е в сила договор, подписан през 2014
г. В съответствие с него на завършващия етап е под-
готовката на необходимите документи за лицензира-
не от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и разре-
шение за използването на модернизирания вид гори-
во, обясни Лавренюк.

Той се надява, че в съответствие с този график
ТВЕЛ до края на тази година ще получи разрешение
от българския регулатор, но не изключва процедурата
да се удължи и това да стане през следващата година.

Пьотр Лавренюк коментира и въпроса с извозване-
то на отработено ядрено гориво от двата блока на
АЕЦ “Козлодуй”, който също се решава в момента. Той
посочи, че върви съгласуването на търговските усло-
вия на договора за това отработено гориво, което
предстои да бъде извозено. Мисля, че страните ще
съгласуват този договор и ще го подпишат, завърши
първият вицепрезидент на ТВЕЛ - компанията, произ-
веждаща и доставяща ядрено гориво за ядрените
реактори, произведени от Русия.

1229 БИЛЕТA
ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ
РИБОЛОВ СА ИЗДАДЕНИ
ЗА СЕДМИЦА

Без конкретика ТТИП няма да има
ЕВРОДЕПУТАТ:

Отварят шест нови мерки
по ПРСР до края на годината

подмярка 4.2. “Инвестиции в пре-
работка/маркетинг на земеделска
продукция”, както и за подмярка
19.1 “Помощи за подготвителни
дейности”, която е свързана с под-
хода “ЛИДЕР” и Воденото от общ-
ността местно развитие.

Заедно с кампанията по ди-
ректните плащания бяха отворени
и мерки 10 “Агроекология и кли-
мат”, 11 “Биологично земеделие”,
12 “Плащания по Натура-2000 и
Рамковата директива за водите” и
13 - “Плащания за райони, изпра-
вени пред природни или други
специфични ограничения”.

В началото на октомври се

очаква да бъде отворена и под-
мярка 2.2. “Създаване на консул-
тантски услуги”. Първа обаче ще
тръгне мярката 2.1. “Консултант-
ски услуги за земеделски и гор-
ски стопани”, чиято цел е да под-
помага младите фермери с без-
платно изготвяне на бизнес пла-
нове от страна на Националната
служба за съвети в земеделието.
След това ще бъде отворена и
подмярка 6.1. “Стартова помощ
за млади земеделски стопани”.
Документи ще започнат да се
приемат към края на юни, като
приемът ще продължи до края
на юли.

соки”, каза евродепутатът,
като допълни, че на спо-
разумението трябва да се
гледа като възможност за
решаване на нереципроч-
ни политики, като напри-
мер по отношение на ви-
зите. Хората трябва да
бъдат добре информирани
за това, какво се случва в
Европейския съюз и ги за-
сяга пряко, посочи Неков.

Относно прозрачност-
та на преговорите по
ТПТИ евросоциалистът
обясни, че в предложени-
ята на ЕП към комисията
е заложено някои тексто-
ве да бъдат представени
на широката обществе-
ност. Когато става въпрос
за защита на гражданите
- тези текстове трябва да
са достъпни, заяви той.

Експерти от Институ-
та по аграрна икономи-

ка от своя страна пред-
ставиха доклад, според
който такова споразуме-
ние би предложило как-
то възможност, така и ри-
скове за селскостопан-
ския сектор в Европа.
Според доц. д-р Диляна
Митова има определени
сектори, които биха спе-
челили - “нишовите” про-
дукти със специфични ха-
рактеристики, които имат
конкурентни предимства
- тютюн, сирена, билки,
етерични масла, мед,
вина и биологични про-
дукти. Според Митова от
либерализацията на
търговията потърпевшо
би било по-скоро високо
субсидираното селскос-
топанско производство в
Западна Европа.

Доц. Божидар Иванов
от своя страна заяви, че

ТТИП ще създаде про-
блеми за браншовете,
които се борят със струк-
турни проблеми - млеко-
производството и месо-
преработката например.
Относно опасността от
навлизане на ГМО те за-
явиха, че в редица страни
в ЕС вече използват оп-
ределени генномодифи-
цирани продукти.

Момчил Неков



СРЯДА 3 ЮНИ 2015

www.duma.bg
77777ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ

С

Н

КЗП може да заведе
колективен иск към 3 банки
Заради неравноправни клаузи по ипотечни кредити в швейцарски
франкове хиляди семейства могат да загубят домовете си

В
В договорите на три тър-

говски банки за отпускане
на ипотечни кредити в швей-
царски франкове има нерав-
ноправни клаузи и те трябва
да бъдат премахнати. Това
заяви Константин Райков,
член на Комисията за защи-
та на потребителите (КЗП).
Той посочи, че комисията е
установила четири групи не-
равноправност.

В края на миналата сед-
мица КЗП е излязла с пре-
поръки към кредитни инсти-
туции тези клаузи да се от-
странят в срок от 14 дни. Ако
дружествата не се съобра-
зят с препоръките, комисия-
та ще заведе колективен иск
в съда за прогласяването им
за нищожни, заяви Райков,
цитиран от БНР.

Установените от КЗП не-
равноправни клаузи се отна-
сят до лихвените проценти,
валутния риск и падежите. В
тези договори беше написа-
но, че базовият лихвен про-
цент се определя само и
единствено по усмотрение на
банката, което е недопусти-
мо по Закона за потребител-
ския кредит, обяснява Рай-
ков. Реално няма критерий и
методика, по които да се оп-
ределя размерът на базовия
лихвен процент, представля-
ващ основен компонент при
формирането на основния
лихвен процент по кредита,
допълва той.

Друга нелоялна практика
е, че размерът на погасител-

Най-голям дял от изтегли-
лите потребителски кредит
българи - 27%, са предпоче-
ли размер от 10 000 до 30
000 лв., показва проучване
на Сосиете Женерал Екс-
пресбанк, направено през
март. Вторият по популярност
потребителски кредит е за
суми между 5000 и 10 000
лева - 25% от анкетираните.
Сред възнамеряващите да
теглят кредит потребители
най-висок процент от запи-

Десетки семейства, пострадали от т.нар. “франкова
задлъжнялост”, се събраха вчера на протест пред сградата на БНБ

ните вноски става известен
едва в момента на падежа и
зависи от курс продава на
швейцарския франк. Третата
неравноправност се отнася до
разминаване на определения
падеж при погасяване на вно-
ските с уредения в българско-
то законодателство.

Четвъртото нарушение се

изразява в това, че целият
валутен риск от промяната
на курса на швейцарския
франк е за сметка на креди-
тополучателя. Ако падежът
на вноската е в почивен ден,
банката е предвидила тази
вноска да бъде погасена по
курс в деня, в който предше-
ства деня на падежа.

Така при решението на
Централната банка на Швей-
цария да се освободи курсът
на швейцарският франк, той
буквално за дни повиши
стойността си с 20%, по-
късно с 50%, което за рабо-
тещите за левове български
кредитополучатели е непо-
силен скок.

Десетки семейства, по-
търпевши от тези нелоялни
практики, излязоха вчера на
протест пред сградата на
Българската народна банка.
Протестът се организира от
Сдружение “Защита на пра-
вата на кредитополучатели-
те” с искане за политическо
решение.

Т.нар. “франкова задлъж-
нялост” принуждава десетки
семейства да изплащат с го-
дини кредити при условия,
които са недобросъвестни и
неравноправни. От Сдруже-
ние “Защита правата на кре-
дитополучателите” заявяват,
че заради създалия се сери-
озен социален и икономиче-
ски проблем, предизвикан от
недобросъвестни търговски
практики на три банки, хиля-
ди български семейства са
изправени пред опасността
да останат на улицата пора-
ди непосилната задача да
погасяват месечните си вно-
ски по изтеглени ипотечни/
потребителски жилищни кре-
дити деноминирани в лева
или евро, но деноминирани
в швейцарски франкове.

Според протестиращи
банките няма да се съгласят
с протеста на хората, затова
те ще настояват за полити-
ческо решение. Те посочват,
че сходен проблем е възник-
нал в Полша, Румъния, Унга-
рия и други държави, но там
правителството вече е взело
мерки - например, фиксира-
ло е курса на франка и
задължава банките да пре-
договорят тези проблемни
кредити, без да реализират
свръхпечалби.

НАЙ-МНОГОБРОЙНИ СА КРЕДИТИТЕ
МЕЖДУ 10 И 30 ХИЛ. ЛВ.

ду 1 и 5 години.
Значително по-ви-
сок е делът на тези,
предпочели срок от
7 до 10 години
(28% от участници-
те в проучването),
спрямо тези, посо-
чили период от 5
до 7 години, равня-
ващ се на 18%.
Едва 9% от получи-
лите кредит са се
обвързали с най-

дълъг срок, който надхвърля 10 години.
Малко над 26% от изтеглилите потребител-

ски кредит са използвали средствата за ре-
монтни дейности, следвани от 19,2%, които са
рефинансирали друг кредит с тях, а 16,1% са
ги вложили в инвестиция в имот. Други попу-
лярни причини за тегленето на потребителски
кредит са закупуване на автомобил (7,6%),
мебели и електроника (6,6%), образование
(5,8%) и лечение (5,5%).

БББББ

Запазваме 23 място по
усвояване на евросредства

ългария запазва 23-то място сред държавите от Ев-
ропейския съюз (ЕС) по усвояемост на евросредства.
Това показват данните от актуализираната справка
на Генерална дирекция “Регионална политика” на
Европейската комисия (ЕК).

Според изчисленията на Брюксел страната ни е
усвоила 76,3% от парите от европейските фондове.
Така тя изпреварва съседна Румъния, която отчита
61,4% успеваемост.

Най-добре с усвояването на парите от ЕК се спра-
вя Естония с цели 94,9 на сто, следвана от Португа-
лия с 94,3 на сто, и Литва с 93,7 на сто.

В следващите седмици София очаква одобрени-
ето на ЕК за последните две оперативни програми
от новия програмен период 2014-2020 г. - “Околна
среда” и “Региони в растеж”, припомня БГНЕС. До
2022 г. България ще може да разчита общо на близо
16 млрд. евро по Структурните и кохезионните фон-
дове, земеделските и рибарските фондове, както и
преките плащания за земеделска площ.

таните - 26%, планират да изтеглят до 1500
лева, а 24% от тях - от суми между 1500 и
5000 лева. Сред тази група от анкетираните
по-малък е делът и на потребителите, които
биха изтеглили кредит в размер от 10 хил.
до 30 хил. лв. - 19%, но пък расте броят на
хората, които предпочитат продукти от над
30 000 лева.

Най-голям процент от анкетираните - 45%,
предпочитат кратък срок на изплащане - меж-

пециално създадената да разслед-
ва дейността на КТБ комисия в На-
родното събрание до следващия
петък ще представи доклад за раз-

С три отделни решения Комисията за защита на конкуренцията
(КЗК) установи, че всяко едно от трите ЕРП - “ЧЕЗ Разпределение
България” АД, “ЕВН България електроразпределение” ЕАД и “Енер-
го-ПРО мрежи” АД, е извършило нарушение на Закона за защита
на конкуренцията, като са определяли и налагали необосновано
високи цени за ползване на стълбовната електроразпределителна
мрежа ниско напрежение. Според КЗК по този начин се предотв-
ратява, ограничава и нарушава конкуренцията на дефинирания
засегнат пазар и се засягат интересите на потребителите. С трите
решения комисията наложи имуществени санкции в размер на 558
446 лева на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, 441 380 лева на
“ЕВН България електроразпределение” ЕАД и 167 256 лева на
“Енерго-про мрежи” АД. Общият размер на санкциите и за трите
ЕРП-та е 1 167 082 лева. Комисията е постановила прекратяване на
нарушенията и незабавно изпълнение на решенията по отношение
прекратяването на тези практики, информират от КЗК. Решенията
могат да бъдат обжалвани пред Върховния административен съд.

ССССССС

Комисията за КТБ предлага промени
в Закона за кредитните институции

те ще работят.
Едно от предложенията е да се забрани

отпускането на кредити на фирми, които ги
взимат, за да ги предоставят на други фир-
ми или физически лица. Мотивът за промя-
ната е, че при сега действащите текстове
лесно се заобиколя забраната банки да кре-
дитират свързани с тях компании.

Според Закона за кредитните институ-
ции общата експозиция на банката към
свързани лица не може да надхвърля 20%
от собствения й капитал. По преценка на
БНБ над 75% от кредитите, които КТБ е
отпускала, са били към свързани лица.

критията си, а заедно с него от името на
всичките й членове ще се предложат по-
правки в Закона за кредитните институции.
Това решение беше взето на вчерашното
заседание на комисията, което беше пуб-
лично.

Предстои депутатите да дообмислят
предлаганите промени в закона, тъй като
по време на заседанието имаше различни
възражения за това дали някои от текстове-

ГЛОБИ ЗА НАД 1 МЛН. ЛЕВА
ЗА ТРИТЕ ЕРП-ТА

Снимка Мариета ТОМОВА
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Френският
президент
Франсоа Оланд,
германският
канцлер Ангела
Меркел и
президентът
на Европейската
комисия Жан-
Клод Юнкер
по време на
съвместната
пресконференция
след срещата
в Берлин за
гръцкия дълг

Снимка БГНЕС

Меркел, Оланд, Юнкер и шефовете на ЕЦБ и МВФ
обсъдиха дълговата криза в южната ни съседка

врокомисарят по ико-
номическите и финан-
совите въпроси Пиер
Московиси заяви, че

около два часа и половина,
не е присъствал гръцкият
премиер Алексис Ципрас,
който в Атина очаквал теле-
фонно обаждане, пише
“Велт”. Но според диплома-
тически източник петимата
лидери не са му се обадили
по телефона.

Преговорите между
Гърция и кредиторите й -
ЕС и МВФ, са в безизходи-
ца. Кредиторите искат кон-
кретни реформи за оздра-
вяване на гръцката иконо-
мика и бюджетни съкраще-
ния, за да деблокират по-
следния транш от 7,2 млрд.
евро от общо 240 млрд.
евро финансова помощ, уго-
ворена през 2010 г.

Тази седмица ще е ре-
шаваща за Гърция, тъй като
правителството ще трябва
окончателно да се произне-
се дали ще пристъпи към
споразумение с кредитори-
те, правейки болезнени ком-
промиси, или ще спре пла-
щанията към МВФ.

Парите за първия транш,
дължим от Атина, в размер
на 297 млн. евро и за остана-
лите три транша през юни на
обща стойност 1,3 млрд. евро
биха могли да бъдат намере-
ни. Това би могло да стане

чрез прехвърляне на средст-
ва в хазната от държавните
ведомства, но в наличност
пък не остават средства за
заплати и пенсии.

Споразумение под фор-
мата на ултиматум за
Гърция от страна на креди-
торите не е било обсъжда-
но на състоялата се петст-
ранна среща в Берлин, съоб-
щава гръцкият сайт нюз.ин.
Европейски източник пояс-
нил пред изданието, че ре-
шенията за съдържанието
на окончателното споразу-
мение между Гърция и ней-
ните кредитори щели да
бъдат взети в рамките на т.
нар. Брюкселска група меж-
ду представителите на
гръцкото правителство и
европейските партньори.

Ако няма честен компро-
мис, трябва да се обърнем
към народа за избори, ци-
тира гръцкото радио “Скай”
министъра на труда Панос
Скурлетис. Според него
предсрочни избори може
да има, ако споразумение-
то с кредиторите не е на
базата на “честен компро-
мис” с тях, като допълнил,
че приоритет за правител-
ството трябва да бъде пла-
щането на заплати и пен-

сии вместо транша към
МВФ, който Атина е за-
дължена да погаси на 5
юни. Решението на гръцкия
проблем ще бъде дадено от
политическото ръководство
на Европа, гръцкото прави-
телство направи максимал-
ни отстъпки, няма повече
място за отстъпки, каза още
министърът.

Междувременно в
гръцката столица се прове-
де маратонско заседание на
икономическия екип на пра-
вителството, председателст-
вано от премиера Алексис
Ципрас. “Текат трескави сон-
дажи, правителство и креди-
тори пишат текст за спора-
зумение”, пише в. “Вима”.

Вестникът изтъква, че до-
като вървяла срещата в Бер-
лин, фракцията Лява плат-
форма в правителствената
партия СИРИЗА е излязла с
призив към правителството
да отхвърли всички ултима-
туми и искания на кредито-
рите. Те предупреждават, че
“тройката на империалисти-
ческите кредитори сега ме-
тодично пристъпва към източ-
ване на ликвидността на
гръцката икономика и се
опитва отново да “върже
ръцете и краката” на гръцкия
народ и на страната с готве-
ното от тях споразумение,
което вещаело още дълги
години надзор и икономии”.

Разбилият се в
Донецка област
пътнически самолет с
полет MH17 на
Malaysia Airlines на
17 юли 2014 година
е свален с управляе-
ма зенитна ракета от
комплекс “Бук-М1”,
при което загинаха
всичките намиращи
се на борда 298
пътници и членове на
екипажа. Това съоб-
щиха на пресконфе-
ренция специалисти
от руския концерн
“Алмаз-Антей”, който

MH17 e свален от украинска ракета,
разкри руският концерн „Алмаз-Антей”

е специализиран в
производството на
комплекси за проти-
вовъздушна и проти-
воракетна отбрана.
Дружеството е произ-
водител също на сис-
темата “Бук”.

Концернът е про-
вел разследване и
анализи, които разкри-
ват, че самолетът е
свален с “Бук”, използ-
ван от украинската
армия. От информаци-
ята става ясно, че ра-
кетата е изстреляна от
контролирана от пра-

вителството територия.
“Беше установен

моделът на система-
та по време на първа-
та фаза от нашето
разследване. Той е
“Бук-М1” (по класифи-
кация на НАТО SA-11),
ракетата е 9М38-М1,
а бойната глава е
9H314 (M)”, заяви
главният инженер
Михаил Малешевски.
“Руските военни из-
ползват ракети “Бук”
9M37. Ракетата 9М38-
М1 не се произвежда
в Руската федерация

от 1999 година - пре-
ди създаването на
“Алмаз-Антей”, отбе-
лязват от компанията.

Военни експерти
твърдят, че Украйна е
разполагала с 991 ра-
кети от типа 9М38-М1.

Според Малешев-
ски  главната особе-
ност на ракетата
9М38-М1 - създава
особена зона, която е
под формата на “скал-
пел”. Тя е перпенди-
кулярна на движени-
ето на ракетата, с над
40% от тежестта на

масата от осколките.
Тази особеност е спе-
циално проектирана,
подчертава той, като
добавя, че именно
този “скалпел” е оста-
вил следи по обшив-
ката на самолета, той
позволява определя-
не на траекторията на
ракетата. По думите
му ракетата е изстре-
ляна от района на За-
рощенское, където по
време на инцидента
са били разположени
украински армейски
подразделения.

Е
е постигнат сериозен на-
предък по гръцкия въпрос,
но отбеляза, че остава още
път, предаде Франс прес.

Изявлението на Москови-
си дойде след срещата в
Берлин на шефовете на Ев-
ропейската централна бан-
ка Марио Драги и на Меж-
дународния валутен фонд
Кристин Лагард с герман-
ския канцлер Ангела Мер-
кел, френския президент
Франсоа Оланд и председа-
теля на Европейската коми-
сия Жан-Клод Юнкер. На
нея бе обсъдена обща пози-
ция за дълговата криза на
Гърция, която е на ръба на
неплатежоспособността.

Петимата лидери се уго-
вориха да продължат много
интензивно работата в близ-
ките дни и да поддържат
контакт както помежду си,
така и с гръцкото правител-
ство, съобщи кабинетът на
Меркел. Според германския
вестник “Велт” петимата са
изготвили обща позиция, за
да направят на Гърция по-
следно предложение.

На срещата, продължила

ЕК готова да
преосмисли квотите
за бежанците

“Европейската комисия е го-
това да обсъди нови начини за
достъп и разпределяне на бежан-
ците, търсещи убежище в ЕС”,
заяви еврокомисарят по мигра-
цията Димитрис Аврамопулос,
след като Париж и Берлин призо-
ваха за преосмисляне на планове-
те. Аврамопулос заяви, че планът
включва стъпки, включващи раз-
пределение на мигрантите в
съответствие с фактори като
национално икономическо произ-
водство, население, равнище на
безработицата и броя на бежан-
ците, които вече са допуснати
до всяка една страна.

Хелмут Кол в
критично състояние

Бившият германски канцлер
Хелмут Кол е в интензивното
отделение на болница в югоза-
падния град Хайделберг след
претърпяна коремна операция,
съобщиха местни медии. 85-го-
дишният консерватор, известен
като бащата на германското
обединение, претърпял чревна
операция и е в “критично” състо-
яние”, съобщи онлайн изданието
на списание “Шпигел”.

Френската
полиция разчиства
мигрантски лагери

Френската полиция евакуира
обитателите на два лагера на
нелегални мигранти след сблъсъци,
избухнали в тях в северния френ-
ски град Кале, в резултат на ко-
ито са пострадали най-малко 24
души. Конфликтът е избухнал
между мигранти от Судан и Ери-
трея. 14 от пострадалите са
хоспитализирани. По-късно вчера
полицията евакуира и лагер на
мигранти в Париж заради заплаха
за санитарната ситуация.

Отложиха
присъдата на Морси

Египетският наказателен съд
отложи за 16 юни постановяване-
то на окончателна смъртна присъ-
да срещу бившия президент на
страната Мохамед Морси. Отсроч-
ката е “необходима за приключва-
не на всички вътрешни процедури
по делото”, обясни съдията Шаа-
бан аш Шами. Малко преди това в
съда е бил получен отговор от
върховния мюфтия на Египет,
който разглежда според закона
всички смъртни присъди, но не се
знае обаче какъв е той.

Човешко
жертвоприношение
в Индия

В източната част на Индия е
било намерено обезглавено тяло
на мъж, като местната полиция
предполага, че той е бил прине-
сен в жертва от окултисти,
предаде Интерфакс. Възможно е
петдесет и петгодишният мъж
да е бил убит с цел измолване на
дъждове и богата реколта. Това
не е първият подобен случай в
страната. През миналата седми-
ца индиец принесе в жертва на
богинята на смъртта Кали своя
петгодишен син.
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Корабът “Източна звезда” е потънал

в китайската река Яндзъ, намираща се
в източната провинция Дзянсу. По вре-
ме на трагичния инцидент на борда на
кораба е имало 458 души. Властите
съобщиха за 18 оцелели, шестима от
които са били блокирани в съда. Изва-
дени са пет тела.

Четирипалубният туристически лай-
нер е плавал от Нанкин, администрати-
вен център на провинция Цзянсу, за
Чунцин в Северозападен Китай и се
преобърнал в сряда в 21,28 часа местно
време. Според спасителните служби на
мястото на катастрофата дълбочината на
реката е около 15 метра. Те не изключ-
ват вероятността в някои части на кора-
ба да са се образували т.нар. “въздушни
мехури”, в които да има оцелели хора.
Повечето от пътниците на потъналия
кораб били туристи от третата възраст.
Спасителните екипи са чули викове за
помощ от живи хора, заклещени вътре в
частично потъналия кораб, съобщи ки-
тайската държавна телевизия, цитирана
от Асошиейтед прес. Според китайски
медии трима души, включително една
жена, се намират поотделно в различни
части на кораба. Разчита се на помощта
на водолази. Засега спасителите се
опитват да установят контакт с оцелели-
те с удари на чук по корпуса, не се
решават да разрежат с оксижен дъното
на преобърналия се кораб, което се
вижда над водата.

Спасителната операция е силно за-
труднена от лошото време - силен вятър
и проливен дъжд. Китайският президент
Си Цзинпин настоя за голяма спаси-
телна операция на мястото на корабо-
крушението. “Необходимо е да се вло-
жат всички сили в издирването и спася-
ването, за да се гарантира безопасност
за живота на хората”, заяви Си по ки-
тайската телевизия.

На мястото на потъването на тури-
стическия кораб са изпратени 34 спа-
сителни кораба, а на спасителите по-
магат екипажи на граждански плава-

Балканските престъпни
групи превземат световния
пазар на наркотици и чрез
своята световна мрежа дейст-
ват от Испания, Сърбия и Чер-
на гора. Това съобщават авст-
ралийските медии.

От публикациите става
ясно, че кокаинът се доставя
от Мексико, Колумбия, Перу,
Боливия и минава през Бра-
зилия, Аржентина, за да
стигне до Австралия, Южна
Африка, Испания, Холандия
и Италия. А марихуаната
тръгва от Мексико, за да
достигне Аржентина и Авст-
ралия. Амфетамините се раз-
пространяват от Западна
Европа, от страни като Ита-
лия, Великобритания, Испа-
ния и Холандия. Хероинът

Настоящите мигра-
ционни потоци към Ев-
ропа заплашват циви-
лизацията на конти-
нента, заяви унгарски-
ят премиер консерва-
тор Виктор Орбан, ци-
тиран от Франс прес.
“В момента в света се
извършва масова миг-
рация и тя може да
промени лицето на ев-
ропейската цивилиза-

“Почти всички чужди бойци, които воюват в Сирия в
редиците на “Ислямска държава”, пристигат в страната
през Турция. Ние знаем това””, заяви представител на
Държавния департамент на САЩ.
Американският дипломат изрази мнение, че ситуацията не
е проблем само на Турция. Той добави, че във Вашингтон
са уверени, че вниманието трябва да бъде насочено и към
други държави, от които идват бойците. “Това е глобален
проблем”, оцени представителят на Държавния департа-
мент и добави, че Турция вероятно ще трябва да положи
повече усилия за пресичането на този приток на бойци.

Балкански картел завладява световния наркопазар
пък тръгва от Афганистан и
Пакистан, за да премине
през Турция и Балканите на
път за Западна Европа.

Дългата ръка на балкан-
ската мафия достигна до Ав-
стралия, където нито едно
по-голямо количество нарко-
тици не може да бъде пласи-
рано без тях.

Начело на балканския кар-
тел се намира зловеща ганг-
стерска група, повечето от чи-
ито членове са австралийски
граждани, а тяхната централа
и основни бази се намират в
Черна гора, Испания и Холан-
дия. Оттам те подготвят прат-
ки с наркотици, оръжие и
пари в брой. Този организи-
ран картел действа на семе-
ен принцип с преки роднини

от бившите югорепублики,
които са се заселили в запад-
ните страни като емигранти в
края на миналия век, добавя
сръбското издание “Блиц”.

Като шеф на този семеен
картел се смята 55-годишният
Васо Улич, който през 2005
година напуска Австралия, а
сега живее в покрайнините
на черногорската столица
Подгорица. Оттам той ръково-
ди световния наркотрафик.

Засега единствените обви-
нения срещу Улич са за дава-
не на подкуп на катаджии.

Според медиите в Австра-
лия балканската престъпна
група се занимава не само с
търговия на наркотици и оръ-
жия, а и със складирането и
разпространението им.

САЩ: Почти всички
чуждестранни бойци
в Сирия идват през Турция

Орбан: Миграцията заплашва
цивилизацията на Европа

ция. Ако това стане, то
ще е необратимо”, пре-
дупреди популисткият
лидер на конференция,
посветена на бившия
германски канцлер
консерватор Хелмут
Кол. “При една мулти-
културна Европа няма
да има връщане назад
нито към християнска
Европа, нито към света
на националните кул-

тури. Ако направим
грешка днес, това ще
е завинаги”, каза Ор-
бан.  Европейската ко-
мисия иска страните в
съюза да приемат по-
солидарно бежанци и
хора, търсещи убежи-
ще. Квотният принцип,
който тя предложи,
срещна съпротивата на
няколко страни, а Вик-
тор Орбан го опреде-

ли като абсурден. На-
скоро унгарското пра-
вителство предложи
на населението спо-
рен въпросник за ими-
грацията. Според за-
местник-председателя
на ЕК Франс Тимер-
манс много от въпро-
сите в него “са провод-
ник на предразсъдъци
по отношение на чуж-
денците”.

Кораб с 458 души
потъна в Китай
Властите съобщиха за 18 оцелели, шестима от които са били блокирани в съда

Снимка ПРЕСФОТО/БТА

Спасителите вадят оцелял пътник от потъналия кораб

телни съдове, посочва ТАСС. Спасите-
ли съобщиха, че са установили точно-
то място на потъването и че дъното на
кораба се вижда.

АП цитира китайската агенция Син-
хуа, че десетките спасители работят в
проливен дъжд и бурен вятър. Китайски-
ят премиер Ли Къцян пристигна на мя-
стото на корабокрушението по нареж-

дане на президента, начело на прави-
телствен екип, който ще ръководи спа-
сителните работи, добавя АП.

Сред оцелелите са капитанът на
кораба и корабният инженер, които
потвърждават, че именно времето е
причина за корабокрушението. Буря е
потопила много бързо кораба - буквал-
но за две минути, и хората, които точно

по това време са се приготвяли за сън,
на практика не са имали никакъв шанс.
Отпадна версията за претоварване, тъй
като “Източна звезда” е имал капаци-
тет 550 души.

Китайската полиция арестува ка-
питана и старшия механик на кораба,
съобщи Централната китайска теле-
визия.
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Председателят на бюджет-

ната комисия в Европейския
парламент Ингеборг Гресле
отхвърли данните, представе-
ни в годишния доклад за дей-
ността на европейската служ-
ба за борба с измамите
ОЛАФ. Според Гресле

СПОРНОТО ЗАВРЪЩАНЕ НА СВОЕНРАВНИЯ
РЕФОРМАТОР СААКАШВИЛИ

Бернд ЙОХАН

Чуждестранните експерти се рад-
ват на високо търсене в Украйна. Там
с охота ги назначават за съветници,
поверяват им ключови постове в по-
литиката и в държавната администра-
ция. Смята се, че доколкото нямат
преки връзки с Украйна, тези хора
стоят извън клановата система и шу-
робаджанащината, спъващи от дълги
години насам всички опити за рефор-
ми в страната. Специалисти от чужби-
на оглавяват вече три министерства -
икономическото, финансовото и
здравното. За целта им бе предоста-
вено и украинско гражданство. Нови-
те министри обаче тепърва предстои
да докажат, че съдействат за на-
предъка на реформите. Как може да
бъдат надвити корупцията и кланови-
те нагласи в Украйна? Това се очаква
да видим с появата на поредния ново-
дошъл. През уикенда украинският пре-
зидент Петро Порошенко назначи за
губернатор на Одеска област един
бивш президент на грузинската
държава. Михаил Саакашвили бе ра-
ботил в Украйна като съветник вече
от няколко месеца. Сега, получил
вече и местно гражданство, той е
може би най-яркият, впрочем на първо
място - най-спорният персонаж в ук-
раинската политика.

„Опитен” реформатор
и авторитарен политик

В течение на десет години Саа-
кашвили бе президент на Грузия. Ре-
зултатите от управлението му са край-
но противоречиви. Оценките за него-
вата дейност и до днес разделят гру-
зинците на противоположни лагери.

Критично отношение към личността
му виждаме и на Запад. Саакашвили
решително и радикално модернизира
политическата сфера и държавното уп-
равление в бившата съветска репуб-
лика. Най-напред осъществи успешни
реформи в полицията и данъчните ор-
гани, дотогава бастион на корупция-
та. Дошъл на власт чрез демократич-
ни избори, Саакашвили в началото бе
твърде популярен. С времето обаче
неговият стил на управление ставаше
все по-авторитарен; заговори се за
модернизационна диктатура. Това по-
раждаше протести, които по заповед
на президента бяха потушавани с
твърда ръка, а опозиционерите - из-
правяни на съд. В крайна сметка Са-
акашвили се оттегли от грузинската
политика, тъй като повечето хора из-
губиха желание да го виждат там.

В момента бившият президент е
обявен за международно издирване с

обвинение в злоупотреба с власт и
прахосване на държавно имущество.
Установил се в чужбина, той избягва
участие в образуваните срещу него в
Тбилиси наказателни дела. И зана-
пред му предстои да живее в Украйна
кажи-речи като изгнаник, комуто са
предоставени комфортни условия под
формата на губернаторски пост. Завръ-
щането на Саакашвили в политиката
и активната му дейност в Украйна ядо-
сват не само Грузия. Всичко това по-
ражда и конфликт с Русия. Саакашви-
ли носи част от отговорността за рус-
ко-грузинската война от 2008 г. С про-
вокационната си заповед за употреба
на оръжие в Абхазия и Южна Осетия
той даде съществен принос за еска-
лацията на конфликта. Действията му
бяха неразумни, защото осигуриха на
Русия предлог за военно нахлуване в
Грузия в разрез с международното
право.

Порошенко не разполага
с достатъчно

подходящи кадри

Дали Саакашвили е точният човек
за поста губернатор на Одеска област?
Постиженията му като радикален рефор-
матор може и да свидетелстват, че бив-
шият президент има качества за новата
си работа. При все това Одеса не е
Грузия. И дори Саакашвили да има уме-
нията, необходими за държавен глава,
те може да излязат не съвсем подходя-
щи за областен губернатор. Своенрав-
ният бивш грузински лидер никога не е
бил политик, балансиращ интересите на
различни групи. Крайно критичната му
позиция спрямо Русия печели симпати-
ите на мнозина украинци. В многонаци-
онална Одеса обаче тя може да изост-
ри напрежението между проукраински-
те и проруските групи сред население-
то. След пожара в Профсъюзния дом
преди повече от година, в който загина-
ха над 40 души, политическата ситуация
в черноморския пристанищен град ос-
тава неспокойна. Обстоятелствата око-
ло тази трагедия все още не са изясне-
ни докрай.

В Одеса Саакашвили ще се изправи
пред трудни задачи. По всяка вероят-
ност Порошенко е избрал тъкмо него,
защото се кани най-напред да тръгне
на война с корупцията и шуробаджана-
щината. Изборът на политик от чужбина
демонстрира колко са малко подходя-
щите кадри в самата страна. Очевидно
Порошенко е изгубил доверие към пре-
дишния губернатор на Одеска област
Игор Палица, смятан за сподвижник на
своеволния олигарх Игор Коломойски,
когото украинският президент свали
наскоро от губернаторския пост в Дне-
пропетровска област. Президентът По-
рошенко смята да укрепи властта си с
помощта на нови, лоялни към него гу-
бернатори в южните региони на страна-
та. Но засега не се знае дали ще реши
наистина проблемите на Украйна, под-
помогнат от спорна фигура като чужде-
неца Саакашвили.

Бюджетната комисия на ЕП
не приема доклада на ОЛАФ

Според данните България
е на трето място в ЕС по брой
на приключените разследвания

твърденията, че ОЛАФ при-
ключва все по-бързо водени-
те проверки и така бележи
успехи, са подвеждащи и
дори незаконни. По нейните
думи подобни твърдения се
дължат на статистически
монтаж. Гресле уточнява, че

множество сигнали биват
разделяни на по-малки само-
стоятелни проверки. Така на-
раства броят на съобщените
проверки на службата и се
стига до средна продължи-
телност на водените следст-
вия от около 17 месеца. Спо-

ред Гресле, ако тези манипу-
лации не бяха направени,
продължителността на всяка
проверка би била средно по
близо 29 месеца. Гресле по-
яснява, че е възможно да
бъдат направени подобни
изводи благодарение на ра-
ботата на надзорния комитет
в ОЛАФ. Тя заявява, че на
представените на пресконфе-
ренция от генералния дирек-
тор на ОЛАФ Джовани Кес-
лер данни не може да се има
доверие. В тази връзка Грес-
ле призова Европейската ко-
мисия да вземе отношение.

Информацията, изнесена в
доклада на ОЛАФ, съдържа и
оценка на работата на евро-
пейската служба за борба с
измамите, която се отнася и
за България. През миналата
година службата отчита ре-
корден брой на повдигнатите
обвинения по нейни разслед-
вания. Оказва се, че нашата
страна е на трето място в ЕС
по брой приключени разслед-
вания за измами със средства
на общността. На първо място
е Румъния с 36 следствия, на
второ е Унгария с 13, а в

България завършените след-
ствия са 11, показват данни-
те. В над половината от слу-
чаите (55 на сто) в България
са били повдигнати обвине-
ния след проверки и препоръ-
ки на ОЛАФ. Същевременно
продължителността на раз-
следванията бележи спад.
Нямаме възможност да рабо-
тим над достигнатата бройка
проверки, нямаме повече ка-
пацитет, заяви на пресконфе-
ренция генералният директор
на службата Джовани Кеслер.
Основната част от сигналите,
получавани в ОЛАФ от
България за последните се-
дем години, са били изпра-
щани от “частни източници”
(54 сигнала), а едва пет сиг-
нала са били от обществени
институции. Сред случаите,
съобщени от българските
власти, отново е посочен
примерът с програма СА-
ПАРД. ОЛАФ съобщава, че
разследването за измама със
7,6 милиона евро от бюджета
на ЕС е обхванало Германия,
Италия, Испания, Холандия,
Словакия, Швеция и Велико-
британия.

Снимки БГНЕС
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ВЕРКА СИДЕРОВА:

Народната песен е
училище по българщина
Когато замлъкна, искам да съм там, в Добруджа. И да ми сложат едно
пиленце с отворена човка, та да ми пее. Знам, че и тревите, и цветята
над мен пак ще пеят, казва любимата на поколения българи народна певица

Срещнах се с ВЕРКА СИДЕРОВА на тържество за проф.
Асен Златаров, организирано от Фондация “Вигория”. Там
тя получи “Златна детелина” - поредна награда за прино-
са й при формирането на младите изпълнители, за спо-
собността да насърчава, да съветва, да подпомага и да
предава любовта си към народната песен. Поднесох й
китка момини сълзи - в знак на вълненията ми от нейни-
те песни. Песните на Верка - широтата и топлотата на
родната й златна Добружда. Нейната визитка - “Лале ли
си, зюмбюл ли си”. И “Години, усилни години”... Глас на
славей - пее със сърцето и с душата си...

В отговор на букетчето широко и мило се засмя ху-
бава и лъчезарна жена, която стопява разстояния и об-
лива с радост общуването. Не мога да повярвам, че Вер-
ка Сидерова е влязла в 90-ата си година. Но вярвам, че е
благословена. Подари ми автобиографичната си книга
“Лале ли си”. На един дъх я изгълтах и се запътих към
дома й. Облечена с арабска дълга роба, певицата ме чака-
ше на входа на жилищния блок - истинска кралица. На
народната песен. Жизнена и гостоприемна, Верка ме
настани в хола си срещу ненагледния силует на Витоша
и се потопих в звънката й реч. Тъй както като медовина
се леят песните на Верка, тъй се лее и разказът й - за
Добруджа, за родителите й, за бабите, за песните, за
Държавния ансамбъл, за пътуванията й... Умна и интели-
гентна жена. Вълнува се от всичко, знае какво става у
нас,  как е по света.

Интервю на Петра ТАШЕВА

Снимка Мариета ТОМОВА

 Поздравления за
книгата ти! Като я че-
тях, те виждах и чувах!

- Говорех на Николай
Мирчев, а той ме записва-
ше. Предупредих го, че
искам всичко да остане
тъй, както съм го казала.
Защото баба, която ме е
научила на повечето пес-
ни, ми заръчаше: “А така,
ей тъй ще пееш песента...
Няма да я измудряш.”

 Как минават дните
ти?

- Отдавна съм пенсио-
нерка, но не мога да седя
без работа! Винаги си на-
мирам занимание! Ако
няма какво да правя, чета,
решавам кръстословици -
правя си гимнастика на
нервните клетки. Любозна-
телна съм. Обичам стихо-
ве, обичам и медицински
четива, щото първото ми
желание беше да уча за
лекарка. Ама останахме
рано без майка. Баща ми,
колкото и да работеше,
нямаше сили да ме
издържа.

 Какво си запомнила

от майка си?
- Мама я помня на ста-

на. Тя никога не стоеше
без работа. Мама е като
Добруджа, тя е като Бълга-
рия.

 На кого си кръсте-
на?

- На баба Варвара,
майката на баща ми Си-
дор. Той е руснак, от село
Патладжанка в Бесарабия.
На една от трите делти на
Дунава е било това село.
Баща ми идва тук, жени се
за добричлийка и заобич-
ва България. Говореше
много добре български и
казваше, че щом живееш
в една страна, трябва да й
говориш езика, да й спаз-
ваш законите.

 А от кого наследи
трудолюбието си?

- От родния си край съм
приела труда! Добруджан-
ци бяха и сега са най-ща-
стливи, когато работят. От
Добруджа е всеки наш
пети хляб. Там се ражда
житото ни, но още и царе-
вица, слънчоглед и най-
вкусният добруджански
боб. Смилянският боб боб
да яде пред нашия! Пло-
дородна е земята в Добру-
джа, но тя иска обич и
работни ръце! Всичките ми

роднини са работливи.
Прекланям се пред трудо-
любието на добруджанци!
От много малка съм зара-
ботила. Мама тъчеше, а аз
й навивах масурите. Оби-
чах да слушам песента на
нашия “спретнат” чекрък.

 Разкажи за баща си.
- Баща ми беше най-

добрият машинист на сел-
скостопански машини в
Добруджа. Цели 30 години
бе уважаван и ценен. За-
ради майсторлъка и чест-
ността му млади и стари се
обръщаха към него с “бай
Сидоре”. Когато е на 28
години, трактор минава
през него и едва са го
спасили, окуцява, но
продължава да работи.
Казваше на шега: “Имам
златен пирон в крака си.”
Истината беше, че имаше
златен занаят и златно
сърце. Беше добър, но
строг. Обичаше ни, но само
като спяхме ни галеше.
Баща ми обичаше да чете.
У нас имахме много списа-
ния - “Вокруг света”, “Зем-
ля и люди”.

 Сигурно от него си
наследила ученолюбието!

- Така е! Завършила
съм класическа гимназия в
Добрич. Там учех латин-
ски, старогръцки, а итали-
анският ми се отдаваше

много. Като превеждах на
Филип Кутев в Италия,
Драган Тенев ми хвалеше
италианския. Сетне учех и
френски, и английски, бяха
ми от полза при пътувани-
ята на ансамбъла по света.
Обичам езиците, но се
прекланям пред нашия,
пред българския!

Ако щете вярвайте,
силно развълнувана, Вер-
ка Сидерова тук издек-
ламира цялото стихо-
творение на Вазов за
българския език. Рече
тъй: “То е скъпото ни
завещание от народния
поет. Грехота е, че не си
знаем езика, че не си го
пазим, че го задръства-
ме с чуждици. Защо
трябва да казваме, че
отиваме на “пикник”,
като имаме хубавата
наша дума “излет”!”

 А хубостта и дълго-
летието от кого са?

- Всички в бащиния и
маминия род са хубави и
дълголетни. Само мама
живя 47 години. Почина от
мъка. Отиде си 40 дни след
като най-голямата ми сест-
ра се омъжи и остана в
Румъния.

 Но вие всички сте
живели в Румъния.

- Да, тъгите на Добруд-
жа са и моята съдба. Там
завърших началното си
обучение. Българите бях-
ме много здрава, силна,
скупчена общност. Отбе-
лязвахме нашите празни-
ци, особено Деня на Ки-
рил и Методий. Тогава
румънците ни освобожда-
ваха от училище. Запазих-
ме си традициите, езика,
песните. Затуй ти надписах
книгата си така: “Народна-
та песен е училище по
българщина!” В песните ни
беше и радостта, и мъката.
А ние даже и радио нямах-
ме. Имахме стар, повреден
грамофон и една плоча
“Либе, либе...” Грамофонът
спираше, запъваше се, та
все аз го навивах.

 От кого научи най-
много песни?

- Всички в рода ми пе-
еха. Голямо е кълбото от
песни, които се пееха от
моите роднини. Но от баба
ми Елена, майката на
мама, съм научила пове-
чето си песни, а тя пък ги
знаеше от своята баба.
Баба Елена е виновна да
съм това, което станах. Тя
ми даде “хляба в ръцете”.

 Какво е за теб пе-
сента?

- Всичко! Без песните си
не мога! Те са все в мен, в
душата ми. Изплуват в мозъ-
ка ми с текста, с музиката.
Изживявам песента, пред-
ставям си картина, виждам
Добруджа. Когато съм най-
кахърна, най-угрижена,
идва ми песен на устата. И
запявам весела, игрива пе-
сен. Понякога си мисля: абе
аз нормална ли съм?

 За какво най-много
те боли днес?

- Боли ме, че животът у
нас стана труден и тъжен.
Страдам, че бедните и
безработните са много.
Боли ме, не се оправяме.
Боледувам за Русия, боли
ме за промененото отно-
шение на управниците ни
към Русия. Добре е да си
спомним Тютчев: “Умом
Россию не понять,/ Арши-
ном общим не измерить./ У
ней особенная стать -/ В
Россию можно только ве-
рить!”

 В кого вярваш ти
днес, на кого разчиташ?

- Чувствам се богата на
живот, на години. Всекиму
пожелавам моето дълголе-
тие! Всички от Ансамбъла
(Ансамбъла за народни
песни и танци “Филип Ку-
тев”), в който бях 30 годи-
ни, бяхме като апостоли на
нашето народно творчест-
во. Затова сега съм богата
на обич и признание.
Имам всички големи наши
награди. Помагат ми хора-
та, които ме обичат. И аз
помагам на всеки, който ме
е потърсил.

Цял живот съм била
безпартийна, макар че съм
била с лява ориентация.
След пожара на Партий-
ния дом брат ми Васил
даде пари за възстановя-
ването му, а беше възрас-
тен, с една саката ръка.
Засрамих се! И чак тогава
станах член на БСП. Ис-
кам, надявам се партията
да оправдае доверието ми!

 Твоето завещание?
- Баба ми казваше, че

“докато гледецът гледа,
все ти се живее”, пък на
мене все ми се пее. А кога-
то замлъкна, искам да съм
там, в Добруджа, където са
мама, тате и близките ми
хора. И да ми сложат едно
пиленце с отворена човка,
та да ми пее! Знам, че и
тревите, и цветята над мен
пак ще пеят!

Ñòðàäàì, ÷å áåäíèòå
è áåçðàáîòíèòå
ñà ìíîãî
‘

‘

Верка Сидерова раздава автографи на представянето
на автобиографичната си книга “Лале ли си”
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НАТАЛИЯ
ГЕРГОВА

То си е за страх

1906 - В АМЕРИКА СЕ
РАЖДА ЖОЗЕФИН
БЕКЕР, ФРЕНСКА
ПЕВИЦА И АКТРИСА
(УМИРА 1975 Г.). Джо-

зефин Бейкър е амери-
канският прочит на името
й. Прекарва по-голяма
част от живота си в Евро-
па като актриса, певица и
танцьорка. По време на
Втората световна война
работи активно за Съпро-
тивата и разузнаването.
Като протест срещу ра-
сизма осиновява 12 деца с различен цвят на
кожата. Журналистите я наричат “бронзовата Ве-
нера” и “черната перла”.

1963 - УМИРА НАЗЪМ ХИКМЕТ, ТУРСКИ
ПОЕТ (Р. 1902 Г.). Основопо-

ложник на турската революци-
онна поезия, лауреат на Меж-
дународната награда за мир
(1950). Понякога е наричан “ко-
мунист романтик” или “роман-
тичният революционер”. Често
е арестуван заради политичес-
ките си убеждения и прекарва
голяма част от живота си или в
затвора, или в изгнание. Поезията му е преве-
дена на повече от 50 езика.

1990 - УМИРА РОБЪРТ НОЙС, ЕДИН ОТ
ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ НА ИНТЕГРАЛНАТА СХЕ-
МА (Р. 1927 Г.).

Наричат американ-
ския предприемач
кмета на Силициева-
та долина. В послед-
ното си интервю е по-
питан какво би напра-
вил, ако е “импера-
тор” на САЩ. Отгова-
ря, че освен всичко
друго би направил
така, че да е сигурен в подготовката на следва-
щото поколение за процъфтяването му в ерата
на високите технологии. А това би включвало
обучение и на най-бедните и необразовани хора.

2000 - УМИРА НЕВЕНА КОКАНОВА, АКТРИ-
СА (Р. 1938 Г.). Нари-

чат я “първата дама на
българското кино”. Има
над 50 роли в киното.
Сред най-известните
ленти с нейно участие са
“Тютюн”, “Крадецът на
праскови”, “С дъх на
бадеми”, “Мъ-же в ко-
мандировка”, “Сами
сред вълци”, “Опасен
чар”, “Дом за нашите
деца”, “Дами канят” и
др. Носителка на много-
бройни награди. В Ям-
бол има Театрални празници и Драматичен те-
атър “Невена Коканова”.

2006 - УМИРА ИСАК (ЗАКО) ХЕСКИЯ,
БЪЛГАРСКИ КИНОРЕЖИСЬОР (Р. 1922 Г.).

Режисьор е на едни от най-
хубавите български филми
- “Тримата от запаса”, “За-
рево над Драва”, “Сами
сред вълци”, “Бой после-
ден” (и сценарист), “Йо-хо-
хо”, “Нощем с белите коне”,
“Горещо пладне” (режись-
орски дебют през 1966 г.),
“Началото на една ваканция”, “Осмият” и др.
Носител на десетки награди.

2006 - ПРОВЪЗГЛАСЕНА
Е НЕЗАВИСИМОСТТА
НА ЧЕРНА ГОРА. Слага

се край на конфедерацията
Сърбия и Черна гора. На
извънредна сесия на парла-
мента в столицата Подгори-
ца са потвърдени резулта-
тите от референдума на 21
май с.г., при който 55,5% от
гласоподавателите подкрепят
независимостта. Приета е декларация, с която
Черна гора е определена като “мултиетническа,
мултикултурна и мултирелигиозна” държава.

Анатолий СТАНКУЛОВ

Знаете ли, че дори
и непостроени сгради у
нас са енергийно не-
ефективни? Е, вече
знаете. Поне според
регионалния министър
Лиляна Павлова е така.
Вчера тя каза, че в
Европа 35% от сгради-
те били енергийно не-
ефективни, докато в
България този процент
бил три пъти по-висок.
Сиреч 105%. Което,
откъдето и да го по-
гледнеш, включва и
сгради, които ще се
появят някъде в обозри-
мото или необозримо-
то бъдеще. Е, казаното
от министърката може
и да е грешка на езика.
Което обаче пак не я
оправдава. Като си ста-
нал министър, ще вни-
маваш. Първо ще мис-
лиш и чак след това ще

говориш. Другото е -
шапка на тояга.

И едни други хора
могат да си закачат

шапката на тояга - тия,
дето нямат технически
паспорт на сградите.
Министърката спомена,

че собствениците на
такива жилищни сгради
няма да бъдат глобява-
ни, а сроковете, които

изтичат в края на годи-
ната, май пак ще се
удължават.

Виж, не така стоят
нещата за тези, които
са държали да бъдат
изрядни, организирали
са се, бръкнали са се
средно с по 500 лв. на
апартамент и са изва-
дили технически пас-
порт за блока, в който
живеят. Изрядните мо-
же и да бъдат глобени.
Защото са длъжни да
изпълнят предписания-
та в техническия пас-
порт и ако не ги из-
пълнят, подлежат на
санкции. Тъй рече ми-
нистърката. Така за
пореден път свестните
у нас бяха сметнати за
луди.

Друг е въпросът, че
когато се въведе изи-
скването за техничес-
ките паспорти, се мис-
леше само за това как
да се приберат едни
пари и на никого не му
дремеше откъде собст-
вениците на панелни
апартаменти напри-
мер, които не са сред
най-имащите, ще изва-
дят по 500 лева, че и
отгоре, за да платят.
Значи и тогава мислов-
ният процес е бил на

заден план.
Ей заради това тази

държава никога няма
да бъде нормална.

ИНА
МИХАЙЛОВА

На бедния човек
всичко му е бедно - и
градинарят, и гувернант-
ката... У нас на бедните
бедни са децата им.
Защото нашата немотия
се възпроизвежда и у
следващите поколения.
Почти всяка втора бъл-

гарка се опасява от
финансова нестабил-
ност и зависимост, ако
роди дете, сочи проуч-
ване. То си е за страх.

Да създаваш поколе-
ние е естествено право
на всеки човек. Но кога-
то това право е вкарано
в рамките на неистова
немотия, това е посега-
телство върху човешко-
то право. Без да броим
последиците за демо-
графската катастрофа
на страна като Бълга-
рия, която вече е на
изчезване с немислими
досега темпове. И 2015
г. започна с по-малко
бебета в сравнение с
предишната, тази тен-

денция може да пр-
одължи още дълго. Во-
дещи с по-малко ражда-
ния са цели области
като Смолян, Разград,
Силистра, Ямбол. В Со-
фия, където и безрабо-
тицата е по-ниска, и за-
платите са по-високи,
картината е по-оптими-
стична. Но и тук, както
навсякъде другаде, за
да отглеждаш дете
сносно, са нужни поне
700 лева. Детските са
“цели” 35 лв. и то не
всички ги получават за-
ради подоходен праг,
който властва по незнай-
но какви критерии на
управляващите. Срещу
обидно ниското подпо-

магане на протест бяха
даже и “памперсите”, но
полза не се видя. Пре-
миерът Бойко Борисов
дори беше казал, че
който не може да гледа
децата си, да не ражда.
А да ходи да сади кар-
тофи примерно. Ей, на
тези малтусиански из-
цепки му се вика грижа...
Стратегия и тактика,
взети заедно, които по-
парват емоционалното
желание на двама души
да си имат дете. Често
заради финансовите
притеснения родителите
не сключват и брак или
се пазят да осиновят
наследници.

Сигурно са прави...

Завоня на избори.
ГЕРБ и сие размахват
сигнали за масови адрес-
ни регистрации по море-
то, а от ведомството на
Лиляна Павлова се кахъ-
рят, че във Видинско
3000 са променили на-
стоящия си адрес само за
два месеца. Прокурату-

рата тутакси спретва
проверки. Шум до небе-
сата.

И докато партии и
министри се надпревар-
ват кой е по-добър в раз-
духването на проблема и
в имитацията на дейност,
сред парламентарното
мнозинство цари тишина.
Нищо, че БСП предложи
законопроект, който пре-
движда да се правят
справки за законността
на адресните регистра-
ции и тези, които са в
нарушение на закона, да
бъдат анулирани, а ново-
регистрираните избира-
тели - заличени от списъ-
ците. Още на тези избо-
ри! Левите искат и
задължителна служебна

проверка на всички нови
адресни регистрации за
периода 1 февруари - 25
април. За да се промени
практиката още на тези
избори! Добро или лошо,
изчерпателно или не,
налице е конкретно
предложение. Опит да
бъде сложен край на
изборния туризъм, патак-
ламата с регистрациите
и сеирите с по 50-ина
живеещи в една стая на
гола поляна. Само някой
трябва да го сложи на
масата за обсъждане.
Мнозинството обаче се
пипа. И се кани наесен
да ни зарадва с канона-
да от декларации и ме-
дийни изяви.

В безмълвие и имита-

ция ще дойде лятната
ваканция за парламента.
Прокуратурата ще про-
дължи с проверките.
Служба ГРАО и дежурни-
те “експерти” ще ни за-
обясняват тъмните стра-
ни на избирателните
списъци. В нощта на вота
и преди това партиите ще
се замерят с декларации
и обвинения. След избо-
рите ще бъдат оспорва-
ни резултати. Позната
история. И?

А може да се напра-
ви нещо, и то сега. По-
изгодна обаче е такти-
ката на ошмуляването. И
прескачането от урна
на урна. Циркът “избо-
рен туризъм” трябва да
продължи...
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Ò˙·ÓÚ‡ Â‰ÌË ‰Âˆ‡
·ˇı‡ Ì‡Í‡‡ÌË ‰‡
Ô‡‚ˇÚ ì‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚-
Í‡î Ì‡ Ï˙ÍËÚÂ Ì‡
ÍÓÌˆÎ‡„ÂËÒÚËÚÂ ‚

Проф. Андрей ПАНТЕВ

Зад фасадата

В
Î‡„Â‡ ‰Ó ¡ÂÎÂÌÂ. Õ‡‚ÂÏÂ-
ÚÓ ¬Â‡ ÃÛÚ‡Ù˜ËÂ‚‡ ÒÂ ¯Â-
„Û‚‡¯Â, ˜Â, Á‡ ‰‡ ËÏ‡ ÏË Ì‡
¡‡ÎÍ‡ÌËÚÂ, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÂÒÚ‡-
ÌÂ ‰‡ ÒÂ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ Ë ‰‡ ÒÂ
ÔÓÏÌË ËÒÚÓËˇÚ‡. “‡ÁË ¯Â„‡
ÌÂ Â Ò˙‚ÒÂÏ ÎË¯ÂÌ‡ ÓÚ
Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ, Á‡˘ÓÚÓ ‚ Ì‡¯Ë-
ÚÂ ÒÔÓÏÂÌË Á‡ ÏËÌ‡ÎÓÚÓ ÒÂ-
ÎÂÍÚË‚Ì‡Ú‡ ËÒÚËÌ‡ ÔÓ ÌˇÍÓÈ Ô˙Ú Â ÔÓ-ÒÚ‡¯Ì‡, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ
ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ Ú‡Í‡‚‡. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ËÏ‡ÏÂ Â‰ÌÓ ÌÂËÒÚÓ‚Ó ÒÚ‡‡-
ÌËÂ ‰‡ ÒÂ ÓÔÎ˛Â ‚ÒË˜ÍÓ ‚ ÏËÌ‡ÎÓÚÓ, Á‡ ‰‡ ÓÔ‡‚‰‡ÂÏ
ÒÂ„‡¯Ì‡Ú‡ ÒË ËÏÔÓÚÂÌÚÌÓÒÚ. Õ‡È-ÒÚ‡¯ÌÓÚÓ ÔË ÚÓ‚‡ Â, ˜Â
ÏÌÓ„Ó ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ì‡È-·ÂÌÂÙËˆË‡ÌË ÓÚ ÔÂ‰Ë¯ÌËÚÂ
‚ÂÏÂÌ‡, ‰ÌÂÒ Ò‡ Ì‡È-ˇÓÒÚÌË Ë Ì‡È-ÒÚ‡‡ÚÂÎÌË.

ƒ‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡¯ ÔÓ ÔÓ‰Ó·ÂÌ Ì‡˜ËÌ ‰Âˆ‡, Ë ÚÓ ÔÂ‰ ƒÂÌˇ
Ì‡ ‰ÂÚÂÚÓ Ë ÔÂ‰ 2 ˛ÌË - ‚ÏÂÒÚÓ ‰‡ ÒÂ ÔÂÂ Á‡ Î˛·Ó‚, Á‡
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚Ó, Á‡ ÔÎ‡ÌËÌË Ë ÂÍË, Á‡ ¡ÓÚÂ‚, ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â
ÔÂˆÂÌÂÌÓ Í‡ÚÓ ‡ÁË‡ÚÒÍË ·ÓÎ¯Â‚ËÁ˙Ï. “Â Ò‡ÏÓ ÚÓ‚‡ ˜‡Í‡Ú
- ‰‡ Í‡ÊÂ¯ ìÌÂ ·Â¯Â ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í‡î, Ë ‚Â‰Ì‡„‡ Í˙Ï ÚÂ· ÒÂ
Ì‡ÒÓ˜‚‡Ú ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎËÚÂ ÓÚ ‚ÒË˜ÍËÚÂ ÔÂ‰Ë¯ÌË Ë‰ÂÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍË Í‡ÚÂ‰Ë Û Ì‡Ò. «‡˘ÓÚÓ Ò‡ÏËÚÂ ÚÂ Ò‡ „ÛÁÌË Ë ËÒÍ‡Ú
‰‡ ËÁ„ÎÂÊ‰‡, ˜Â ÌˇÏ‡Ú ÌË˘Ó Ó·˘Ó Ò ÓÌ‡ÁË ‡·ÓÚ‡. ÕÓ ÚÓ‚‡
·Â ÌÂÒÍÓÔÓÒ‡ÌÓ Ë Ò ÎÓ¯ ‚ÍÛÒ ÔË‡ ÏÂÓÔËˇÚËÂ. Õ‡ Ô˙‚‡-
Ú‡ Â‰Ëˆ‡ ÒÂ‰ˇı‡ Ë ˙ÍÓÔÎˇÒÍ‡ı‡ ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ò˙‚ÒÂÏ ÌÂ Ò‡
·ËÎË ˜ÛÊ‰Ë Ì‡ ÓÌÂÁË ‚ÂÏÂÌ‡, Á‡ ÍÓËÚÓ ÒÚ‡‚‡ ‰ÛÏ‡. “‡Í‡
˜Â ËÒÚÓËˇÚ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Ë ÎÓ¯ Û˜ËÚÂÎ, ÏÓÊÂ ‰‡ ÌË
Á‡‚Â‰Â Í˙Ï ÂÒÚ‡‚‡ˆËÓÌÌË, ÌÓ ‚Â˜Â Á‡Ú‚ÓÂÌË Ô˙ÚË˘‡. »
ÚÓ‚‡ ÌÂ Â Ò‡ÏÓ ÎË˜Ì‡ ‰‡Ï‡, ÚÓ‚‡ Â ÍÓÎÂÍÚË‚Ì‡ ‰‡Ï‡.

 ÓÎÍÓÚÓ Ë ‰‡ ·Â¯Â ÒÏÂ¯ÌÓ Í‡Í Ì‡‚ÂÏÂÚÓ ÔÂÂı‡ ÔËÓ-
ÌÂ˜ÂÚ‡Ú‡ Á‡ Ô‡ÚËˇÚ‡, ÚÓ Â Í‡ÚÓ ‡Ëˇ ÓÚ ÓÔÂ‡ ‚ Ò‡‚ÌÂ-
ÌËÂ Ò ÚÂÁË ÔËÒÚÓÎÂÚË, ÍÓËÚÓ ÌË ÔÓÍ‡Á‚‡Ú ‚ ƒÂÌˇ Ì‡ ‰ÂÚÂÚÓ.
—˙Á‰‡‚‡ ÒÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ, ˜Â ÌËÂ ÔÂ‰Ë, Í‡ÚÓ ÒÏÂ ıÓ‰ËÎË Ì‡
‡·ÓÚ‡, ÒÏÂ ÒÂ ÔÂÒÍ‡˜‡ÎË ÔÂÁ ÚÛÔÓ‚Â. ÕËÍÓÈ ÌÂ ÓÚË˜‡
ÒÚ‡‰‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÓÌÂÁË ıÓ‡, ÍÓËÚÓ ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó Ò‡ ·ËÎË
ÛÌËÊ‡‚‡ÌË Ë ÔÂÒÎÂ‰‚‡ÌË. ÕÓ ÒÂ„‡ Ò ÚÓ‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰ÏÂÌˇÚ
ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËˇ Ë ÓÚ ÌÂ„Ó ‰‡ ÒÂ Ô‡‚Ë „Î‡‚Ì‡
ÔË˜ËÌ‡ Á‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ ÌË Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, ÚÓ‚‡ Â Í‡ÍÚÓ ÔÂ‰Ë
Í‡Á‚‡ıÏÂ Á‡ ˜ÂÌÓÚÓ Ù‡¯ËÒÚÍÓ Ó·ÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ ÔÂ˜Â¯Â Ì‡
¡˙Î„‡Ëˇ ‰‡ ·˙‰Â Ì‡È-‚ÂÎËÍ‡Ú‡ ‚ ≈‚ÓÔ‡.

œÂÁË‰ÂÌÚ˙Ú ÌË ËÒÍ‡ Ó·ÂÍÚË‚Ì‡Ú‡ ËÒÚËÌ‡ Á‡ ÒÓˆË‡ÎËÁ-
Ï‡ ‰‡ ‚ÎÂÁÂÎ‡ ‚ Û˜Â·ÌËˆËÚÂ. ÕÓ ˘ÓÏ ˘Â Â Ó·ÂÍÚË‚Ì‡Ú‡
ËÒÚËÌ‡, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Í‡ÊÂ, ˜Â Ì‡Â‰ Ò ‚ÒË˜ÍË ËÁ‚‡˘ÂÌËˇ,
ÔÓ‡‰Ë ÍÓËÚÓ Á‡„ËÌ‡ ÓÌ‡ÁË ÒËÒÚÂÏ‡, ËÏ‡¯Â ÔÓÁËÚË‚Ë,
ÍÓËÚÓ Ì‡Â‰Ëı‡ ¡˙Î„‡Ëˇ ÓÚ ÒÔÓÚ‡ ÔÂÁ ËÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡ Ë ‰Ó
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡ Â‰ÌÓ ÌË‚Ó, ÌÂÔÓÁÌ‡ÚÓ
‰ÓÚÓ„‡‚‡ Ë ÌÂÔÓÁÌ‡ÚÓ ‰ÌÂÒ.

ÕÓ‚Ë ‚ÌÛ¯ÂÌËˇ ÒÂ Ì‡Î‡„‡Ú Ì‡ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÌÂ
ÁÌ‡Â Í‡Í‚Ó Â ·ËÎÓ. Œ·‡˜Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Â ÚÓ ‰‡ ‚Ë‰Ë ÒÚ‡ËÚÂ
ÙËÎÏË Ë ÔÓ„‡ÏË Ì‡ ÌÓ‚Ó„Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ ÚÂÎÂ‚ËÁËˇ, Í˙‰ÂÚÓ ÌÂ
Ò‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË Ò‡ÏÓ ÔÂÒÌË Ë Ú‡ÌˆË Ì‡ Ô‡ÚËˇÚ‡. ƒ‡ ‚Ë‰Ë
‚ Í‡Í‚Ó Ò‡ ÊË‚ÂÎË Ë Í‡Í Ò‡ ÊË‚ÂÎË Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ÏÛ, Á‡ ‰‡
‡Á·ÂÂ, ˜Â ‰‡ÎÂ˜ ÌÂ ‚ÒË˜ÍÓ Â ·ËÎÓ Ò ÌÂ„‡ÚË‚ÂÌ ÁÌ‡Í. ÕÓ
˜Ó‚ÂÍ ÍÓÎÍÓÚÓ ÔÓ‚Â˜Â Â ÔÓÎÛ˜ËÎ ÓÚ ÔÂ‰Ë¯Ì‡Ú‡ ‚Î‡ÒÚ, ‚
ÏÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡Ë - ÌÂÁ‡ÒÎÛÊÂÌÓ, ÚÓÎÍÓ‚‡ ‰ÌÂÒ ÚÓÈ ÒÂ ÒÚ‡‡Â
‰‡ ÓÔÎ˛Â ‚ÒË˜ÍÓ. œÓ ÔÓÒÚ‡Ú‡ ÔË˜ËÌ‡, ˜Â Â „ÛÁÂÌ. »Ï‡Ï
ÛÒÂ˘‡ÌÂÚÓ, ˜Â ıÓ‡Ú‡, ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË Ì‡ËÒÚËÌ‡ ÓÚ ÔÂ‰Ë¯ÌËˇ
ÂÊËÏ, ‰ÌÂÒ Ò‡ ÔÓ-Ò‰˙Ê‡ÌË, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Ú‡ÍË‚‡, ÍÓËÚÓ ·‡ˇ
ÒÂ ·ˇı‡ ÔÓÌ‡Î‡Ô‡ÎË ÓÚ Ó„‡ Ì‡ ÒÓˆËÁÓ·ËÎËÂÚÓ. ¿ ÒÂ„‡
„ÎÂ‰‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÍ‡‡Ú Ô˙‚Ó ÊÂÚ‚Ë Ë ‚ÚÓÓ - ·ÓˆË ÒÂ˘Û
Ò˙˘ÓÚÓ ÚÓ‚‡ ÏËÌ‡ÎÓ.

œÓ-‡ÌÓ ÏÓÊÂ Ë ‰‡ ÒÏÂ Û˜ËÎË Á‡ ÍÓÏËÒ‡ËÚÂ Ë Á‡
Ô‡ÚËÁ‡ÌËÚÂ, ÌÓ ÁÌ‡ÂıÏÂ Ë Á‡ ÒÚ‡ÎËÌËÁÏ‡, ‡ Û˜ÂıÏÂ Ë Á‡
√¸ÓÚÂ, Ë Á‡ ÿÂÍÒÔË, Ë Á‡ œÛ¯ÍËÌ. —Â„‡ Û˜‡Ú Á‡ ‰Ë‰ÊÂÈÓ‚Â
Ë Á‡ ÔÓÔÁ‚ÂÁ‰Ë. ÕÂ ÁÌ‡Ï ‰ÓÍÓÎÍÓ ÏÎ‡‰ÓÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ Â
ËÁ„Û·ÂÌÓ, ÚÓ ÒË ËÏ‡ Ô‡‚ÓÚÓ Ì‡ ËÁ·Ó. ÕÓ Â‰ÌÓ Â ˇÒÌÓ -
˜Â ÚÓ ÓÚÌÓ‚Ó Â ÊÂÚ‚‡ Ì‡ ÌÓ‚Ë Ï‡ÌËÔÛÎ‡ˆËË. » Í‡ÚÓ
„Ó‚ÓËÏ Á‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌË Í‡Ú‡ÒÚÓÙË, ÌËÏ‡ ÌÂ Â ˇÒÌÓ, ˜Â
‚˙‚ËÏ ÔÓ Ò˙˘Ëˇ Ô˙Ú Ì‡ Í‡ÈÌÓÒÚË? »Ï‡ Â‰ËÌ ËÁ‡Á Ì‡
Ã‡ÚËÌ ÀÛÚÂ, ÍÓÈÚÓ Í‡Á‚‡: ì≈‰Ì‡ Ú˙ÏÌËÌ‡ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡
·˙‰Â ÓÒ‚ÂÚÂÌ‡ Ò ‰Û„‡ Ú˙ÏÌËÌ‡î. ÃËÒÎˇ, ˜Â ÚÓ˜ÌÓ ÚÓ‚‡
ÒÚ‡‚‡ ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌ‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡, ËÌÚÂÎÂÍÚÛ‡ÎÌ‡ Ë ÔÓÎËÚË˜Â-
ÒÍ‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ‚ Ì‡¯Ëˇ ·˙Î„‡ÒÍË Ò‚ˇÚ. — Â‰Ì‡ Í‡ÈÌÓÒÚ
ÒÂ ÓÚı‚˙Îˇ ‰Û„‡ Ë ÚÓ„‡‚‡ Ë‰‚‡ ÚÂÚ‡ Í‡ÈÌÓÒÚ.

”ÔÓÚÂ·‡Ú‡ Ì‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ ‚ËÌ‡„Ë ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ÌÂÈÌÓÚÓ ËÁ-
ÍË‚ˇ‚‡ÌÂ. »ÒÚÓËˇÚ‡ ÌÂ Â Ì‡ÛÍ‡ ÓÚ ÚËÔ‡ Ì‡ ÚÓ˜ÌËÚÂ Ì‡ÛÍË.
“ˇ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡‚‡ Í‡Í‚Ó ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Ô‡‚Ë ÓÚÚÛÍ
Ì‡Ú‡Ú˙Í, ÌÂ ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ Í‡Í‚Ó Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Ô‡‚Ë. ÕÓ ÒÂ„‡
ÔÓ ‚ÒË˜ÍË ‚˙ÔÓÒË ÓÚ Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ ‰Ó ‡ÌÚËÍÓÏÛÌËÁÏ‡ ÒÂ
‚˙ÁÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ËÁı‡·ÂÌË, ‰ÓÔÓÚÓÔÌË Ë ÌÂ‡·ÓÚÂ˘Ë Ù‡-
ÁË, ÒÚÛÍÚÛË Ë ÏÂÚÓ‰Ë. ◊‡Í‡ÏÂ ‰‡ ÒÂ ÒÎÛ˜Ë ÌˇÍ‡Í‚Ó ˜Û‰Ó,
‰‡ ‰ÓÈ‰Â ÔÓÍÓÎÂÌËÂ, ÓÒ‚Ó·Ó‰ÂÌÓ ÓÚ ÔÂ‰Ë¯ÌËÚÂ Ë Ò˙‚Â-
ÏÂÌÌËÚÂ ÔÂ‰‡ÁÒ˙‰˙ˆË. ÕÓ ‰˙Î·ÓÍÓ ÒÂ Ò˙ÏÌˇ‚‡Ï, ˜Â ÏÓÊÂ
‰‡ ËÏ‡ Ú‡ÍÓ‚‡. ¬ÒˇÍÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ Ú˙ÒË ‚ ÏËÌ‡ÎÓÚÓ ÓÚ„Ó‚Ó
Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÒË ‚˙ÔÓÒË. «‡ÚÓ‚‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ ÌÂ Â ÒÎÛ-
„ËÌˇ, Úˇ ‰‡‚‡ ÓÚ„Ó‚ÓË Ì‡ ÍÓÌÍÂÚËÍ‡Ú‡ ‚ Ò˙·ËÚËÈÌ‡Ú‡
‚ÂË„‡ ‰ÌÂÒ. » ÍÓ„‡ÚÓ ‚ÒË˜ÍÓ ÒÂ ‚˙ÁÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ ÓÚ ÏËÌ‡-
ÎÓÚÓ, ÔË ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ˜Â ÚÓ Â Ô˙ÎÌÓ Ò ÔÓ‡ÊÂÌËˇ, ‚ÒÂ Ô‡Í
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Á‡ÏËÒÎËÏ. »ÒÚÓËˇÚ‡ Â Í‡ÚÓ ÒÂÁÓÌËÚÂ Ì‡
¬Ë‚‡Î‰Ë - Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÏ‡ ˜ÂÚËË ÒÂÁÓÌ‡, ‡ ÌÂ Â‰ÌÓÒÂÁÓÌÂÌ
¬Ë‚‡Î‰Ë. Õ‡È-„ÓÎÂÏËˇÚ ÔÓÓÍ ‰ÌÂÒ Â, ˜Â ‰Âˆ‡Ú‡ ÒÂ Û˜‡Ú ‰‡
Ï‡ÁˇÚ, ‚ÏÂÒÚÓ ‰‡ Ó·Ë˜‡Ú.

Триумфът
на един провал
България е в първата си планирана национална катастрофа

Лазар МУРДЖЕВ

...Когато Людмила
Живкова успя да впе-
чатли света с изкуство-
то на траките и от То-
кио, Лондон, Ню Йорк,
Делхи и Мексико валяха
суперлативи за Бълга-
рия и триумфът на една
цивилизация под звуци-
те на “Йоан Кукузел”...

...Когато “интелекту-
алният елит” на нацията
- писатели, художници,
артисти, оперни
изпълнители, универси-
тетски преподаватели,
училищата по изкуства-
та, експерименталните
(за надарени деца в
Горна баня), НГДЕК и
още, и още - триумфи-
раха и благоденстваха
със самочувствието на
свещени крави в “бедст-
ващия” социалистически
реализъм.

...Когато т.нар. “За-
пад” се гърчеше в бла-
городно усилие, а ние,
превити над ВЕФ-те,
разбирахме от изобили-
ето на “гласовете” от
Америка, Дойче веле и
Свободна Европа, че
благоденствието ни е
забранено, а демокра-
цията - на една ръка
разстояние тръпне за
нас (благородните ри-
цари, аристократи -
първо поколение с обув-
ки, както иронизира
проф. Пантев) - велики
носители на цивилиза-
ция за света...

...Когато детската
асамблея “Знаме на
мира” събра хиляди
деца от света - послани-
ци на бъдещето, а Люд-
мила Живкова обобщи

целта с несравнимото
“Единство, творчество,
красота” (на Рьорих)...

Тогава обявиха, че
България е стреляла по
папата...

Живкова скоропос-
тижно напусна “нашия
свят”, а той се промени -
падна Берлинската сте-
на, авторът на “Фа-
шизмът” стана прези-
дент, установи се пазар-
ната свобода и избухна
демокрацията.

“Великата нация” по-
срещна Ричард Ран и
дълго скандира “Кой не
скача, е червен”... По-
следва отварянето на
досиетата и всички за-
бравиха за единството и
творчеството, а думичка-
та красота изчезна
някъде в Пайнер. До-
стойната нация бе за-
бравена и бяха ликвиди-
рани всичките й до-
стойнства...

България е в Първа-
та планирана нацио-
нална катастрофа в ис-
торията си.

След 25 години ми-
зерия на духа... обрече-
ни на забрава, демо-
графски сринати с 40%
неграмотни до шестна-
десетгодишна възраст,
циганизирани наслед-
ници на участниците в
“Знаме на мира”.

...”Някой” претендира
в центъра на Европа за
цивилизованост с Пана-
гюрското златно съкро-
вище и наследството от
траките... Париж, Лувъ-
ра и Западът са “потре-
сени” от триумфа на
България.

Невиждан интерес
към “великолепието” на
една “невидима (30 го-
дини) България.

Затънали в гнусотия-
та на битието, бедни ду-
хом, озлобени и безра-
ботни, взривявани и на-
воднявани, обезчестява-
ни и ограбвани, рекети-
рани, обезродени и оск-
вернени... от демокрация
- днес някой ни натрап-
ва национално достойн-
ство... от Париж (?!). Под

благоговейното пеене
на “Йоан Кукузел”...

Тридесет години
след смъртта на Людми-
ла Живкова България,
затънала в мизерия и
циганизация, без обра-
зование, енергетика,
икономика, селско сто-
панство, здравеопазва-
не, без сигурност и су-
веренитет, смайва света
с изненадващ цивилиза-
ционен удар - фалц от
Бистрица?!

Не, уважаеми, гуд
бойс енд гърлс, госпо-
да, другари, дами и гос-
пода, братя Българи...

...”Някой” поръча
“Триумф”...

Когато за България
положението отдавна
не е тревожно, а трагич-
но...

...Гнилите ябълки за
родината ни са доказа-
но планирани.

Както и триумфът...
Триумфът на един

провал.

Сп. “Сигурност”

Лоялният клиент

Лозан
ТАКЕВ

оялният клиент винаги е за
предпочитане. Той най-
лесно се манипулира, най-
лесно е достъпен за нови-

отстъпил в цената за услугата при
подобни инциденти!?

 Купуваш си като лоялен кли-
ент карта за пътуване в градския
транспорт, а после чакаш на спир-
ката 40-50 минути превозното
средство (примерно трамвай но-
мер три). Давам пример с него,
защото е връзка със Захарна фа-
брика и Орландовци - има нещо
символично и показателно...

 И в метрото имам бележки.
Колко са местата с асансьори и
местата по станциите за хора с
увреждания? Единични поправки
се направиха, но са недостатъчни.
А ти си бъди лоялен, купувай си
билети и карти. Всъщност ние и
затова приехме да сме столица
на спорта, а не на транспорта...
Катериш стълби, чакаш с часове
- спортувай!

 При водата, парното, елект-
ричеството примерите са още по-
драстични. Имах и личен случай,
когато ми надписаха от “Софий-
ска вода “ 450 лева за един ме-
сец!? Колко мръсен трябва да съм,
за да ползвам такова количество
вода за 30 дни!?

За пиене си купувам минерал-
на вода, нали съм лоялен кли-
ент! Пих няколко студени мине-
рални води, а после от “Софий-
ска вода” си признаха грешката,
но не ми върнаха парите, а си ги
приспадаха няколко месеца за
тяхна сметка... И за моята раз-
плащателна!

При “Топлофикация” нямам
думи. Просто от сметките разби-
рам колко студена зима сме пре-
живели, а после, като изравня-
ват годишните резултати, взимат
редовно и допълнителни плаща-
ния, независимо че има елек-
тронно отчитане, топлинно сче-
товодство и пр.

Ако се забавиш с няколко
часа, ти спират електричеството,
защото ти си лоялен клиент, но
отсрещната страна не проявява
никога подобна снизходителност.

Още по-фрапиращ случай.
Като едноличен търговец всеки
месец си длъжен да изпратиш и
декларация номер 1, освен че си
предплатил здравното осигурява-
не. Веднъж закъснях с 12 часа
поради обективни лични причи-
ни - бяха окрали  лоялния клиент
в провинцията и това ме забави.
НАП обаче не постъпи като с
редовен лоялен клиент. Веднага
поиска и наложи санкция - глоба.
Мисля да не пращам глобата,
нека фалира НАП поради моята
единствена нелоялна постъпка...

 Няма да навлизам в данъчни-
те дебри и санкции, в останали-
те примери за лоялност и нело-
ялност на обслужвани и обслуж-
ващи държавни, общински и дру-
ги органи.

Продължавам да съм лоялен,
но кога търпението ми ще се из-
черпи не гарантирам! Защото ло-
ялността трябва да е взаимна!

Л
те продукти и услуги. За да няма
продуктово позициониране, по-
малко ще споменавам фирми. Но
именно така лоялният клиент ста-
ва собственик на телефони, таб-
лети, интернетни услуги, смартфо-
ни, които му се предлагат от вре-
ме на време на достъпни цени и
с двугодишни договори го
задължават да става още по-лоя-
лен и задължен към фирмата...

 Така лоялният клиент си пла-
ща водата, парното, електричест-
вото, телефона, градския транс-
порт, телевизионния оператор...

 Лоялен си, плащаш си и си
предплащаш услугите за телеви-
зия, а при първата дъждовна буря
сигналът изчезва и макар и лоя-
лен, ти нямаш телевизия, точно
когато най-много имаш нужда от
нея... Ти си лоялен, но телевизи-
онният оператор - ни най-малко.
Някой да се е извинил или да е

Пиар
на гузните

Пиар
на гузните

Пиар
на гузните

Пиар
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на гузните
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¿·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂ‰Ó-
ÔÛÒÚËÏÓ Â ÍÏÂÚÒÚ‚‡-
Ú‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú Á‡ÍË‚‡-
ÌË. ’Ó‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÊË-
‚ÂÂÏ ‚ Úˇı, ÒÏÂ
Ò‚ËÍÌ‡ÎË Ò Ò ÛÒÎÛ„Ë-
ÚÂ, ÍÓËÚÓ ÌË ÒÂ ÔÂ‰-
Î‡„‡Ú. œÓ ‚ÒˇÍÓ ‚Â-
ÏÂ, ·˙ÁÓ Ë Û‰Ó·ÌÓ,
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒË Ì‡·‡‚ËÏ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚË, ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÏ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ËÎË Í‡Í-
‚ÓÚÓ ÌË Â ÌÛÊÌÓ, ‚ÏÂÒÚÓ ‰‡ Ô˙ÚÛ‚‡ÏÂ ‰Ó
Ó·˘ËÌ‡Ú‡ ‚ œÂÌËÍ.

ÕÂ ‚ËÊ‡Ï ÌËÍ‡Í‚‡ ÔË˜ËÌ‡ Á‡ ÔÓ‰Ó·-
ÌÓ ËÒÍ‡ÌÂ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ.
Õ‡ÎË ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ˆÂÎ Ì‡ ÏÂÒÚÌ‡Ú‡ ‚Î‡ÒÚ Â
‰‡ ÒÎÛÊË Ì‡ ıÓ‡Ú‡, ‰‡ ËÏ ÔÓÏ‡„‡ Ë ‰‡
Â¯‡‚‡ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ ËÏ. ÕˇÏ‡ ÌË˘Ó ÔÓ-
ıÛ·‡‚Ó ÓÚ ÚÓ‚‡ Ò‡ÏË ‰‡ ÒË ËÁ·Ë‡ÏÂ ÍÓÈ
‰‡ ÌË ˙ÍÓ‚Ó‰Ë. »ÒÍ‡ÏÂ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÏ
‰‡ ËÁ·Ë‡ÏÂ Ò‡ÏË ÍÏÂÚ‡ ÒË. ÕÂ ËÒÍ‡ÏÂ
ÌˇÍÓÈ ‰‡ ÌË „Ó Ì‡ÁÌ‡˜‡‚‡, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓ‚‡
Â ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡ ÚÓÈ ‰‡ Â ·ÂÁÓÚ„Ó‚ÓÂÌ Ë
‰‡ ÌÂ ÒÂ ‚ÒÎÛ¯‚‡ ‚ ÚÂÊÌÂÌËˇÚ‡ Ë ÔÓ-
·ÎÂÏËÚÂ Ì‡ ıÓ‡Ú‡.

œÓ‰ÍÂÔˇÏ Í‡ÚÂ„ÓË˜ÌÓ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌË-
ÂÚÓ Á‡ ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ. ÕˇÏ‡ ÌË˘Ó ÔÓ-‰Ó·-
Ó ÓÚ ÚÓ‚‡ ÊËÚÂÎËÚÂ Ì‡ Â‰ÌÓ Ì‡ÒÂÎÂÌÓ
ÏˇÒÚÓ ËÎË Í‚‡Ú‡Î, Ô˙Í Á‡˘Ó ÌÂ Ë ‚
‰˙Ê‡‚‡Ú‡, ‰‡ ÒË Í‡Á‚‡Ú ÏÌÂÌËÂÚÓ ÔÓ
‰‡‰ÂÌ ÔÓ·ÎÂÏË.

ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ:
Основната цел
на местната власт
е да служи на хората

ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ:
Най-добре е хората
да избират кой
да ги ръководи

◊Ûı Á‡ ·ÂÁÛÏÌÓÚÓ
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ Á‡ Á‡ÍË-
‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˜ÂÚËËÚÂ
ÔÂÌË¯ÍË ÍÏÂÚÒÚ‚‡.
“Ó‚‡ Â Â‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-„Ó-
ÎÂÏËÚÂ „ÎÛÔÓÒÚË, ÍÓË-
ÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ì‡-
Ô‡‚ÂÌË. ÃÌÓ„Ó Â ÎÂÒ-
ÌÓ ‰‡ ÒÂ ‡ÁÛ¯Ë
ÌÂ˘Ó, ÍÓÂÚÓ Â ‰ÓÍ‡Á‡-
ÎÓ, ˜Â ‡·ÓÚË ÛÒÔÂ¯-
ÌÓ. ¬ ¡˙Î„‡Ëˇ Ó·‡˜Â ÚÓ‚‡ ÌˇÏ‡ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ.
—‚ËÍÌ‡ÎË ÒÏÂ, ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë ‰‡
ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ÏÂ Á‡ÔÓ‚Â‰Ë, ·ÂÁ ‰‡ ÏËÒÎËÏ Á‡
ÔÓÒÎÂ‰ËˆËÚÂ. ÕÂ‰ÓÛÏˇ‚‡Ï Á‡˘Ó Úˇ·‚‡ ‰‡
ÒÂ ÛÌË˘ÓÊ‡‚‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì‡ Â‰ËÌËˆ‡,
ÍÓˇÚÓ Â ‰ÓÍ‡Á‡Î‡ ÔÓÎÁ‡Ú‡ ÓÚ Ò‚ÓÂÚÓ Ò˙˘Â-
ÒÚ‚Û‚‡ÌÂ. » ·ÂÁ ÚÓ‚‡ ÊË‚ÓÚ˙Ú ÌË Â Ì‡ÔÂ„-
Ì‡Ú Ë ˘Â ÒÚ‡‚‡ ‚ÒÂ ÔÓ-ÚÛ‰ÂÌ, ‡ÏË Úˇ·‚‡
Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ‰‡ ·˙‰ÂÏ ÚÓ‚‡ÂÌË Ò ÔÓ-
·ÎÂÏË. ÕˇÏ‡ ÌË˘Ó ÔÓ-‰Ó·Ó ÓÚ ÚÓ‚‡, ıÓ-
‡Ú‡ Ò‡ÏË ‰‡ Â¯‡‚‡Ú ÍÓÈ ˘Â „Ë ÛÔ‡‚Îˇ-
‚‡ Ë Ò‡ÏË ‰‡ ÒË ËÁ·Ë‡Ú ÍÏÂÚÓ‚ÂÚÂ.

œË‚ÂÚÒÚ‚‡Ï Ë‰ÂˇÚ‡ Á‡ ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ.
¿ÍÓ Œ·˘ËÌÒÍËˇÚ Ò˙‚ÂÚ ‡ÁÂ¯Ë ÚÓÈ ‰‡
ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â, ˘Â ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‡ ‡ÍÚË‚ÌÓ Ë ˘Â
„Î‡ÒÛ‚‡Ï Í‡ÚÂ„ÓË˜ÌÓ ìÁ‡î Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂ Ì‡
ÍÏÂÚÒÚ‚‡Ú‡. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ‚˙‚
‚ÂÏÂÚÓ Â ‰ÓÍ‡Á‡ÎÓ ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓÒÚÚ‡
ÒË ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ Á‡ ÔÓ-‰Ó·ÓÚÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡-
ÌÂ Ì‡ ıÓ‡Ú‡. œËÁÓ‚‡‚‡Ï ‚ÒË˜ÍË ÔÂ-
ÌË˜‡ÌË ‰‡ ÒÂ Ó·Â‰ËÌËÏ Ë ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÏ
‰‡ ·˙‰‡Ú Á‡ÍËÚË ÍÏÂÚÒÚ‚‡Ú‡ ‚ „‡‰‡.

РУМЯНА БОГДАНОВА:
Ако има допитване,
всички ще гласуваме
против

 ‡ÚÂ„ÓË˜ÌÓ Ò˙Ï
ÔÓÚË‚ Á‡ÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
˜ÂÚËËÚÂ ÔÂÌË¯ÍË
ÍÏÂÚÒÚ‚‡. ΔËÚÂÎËÚÂ Ì‡
Í‚‡Ú‡ÎËÚÂ ì»ÁÚÓÍî,
ì ‡ÎÍ‡Òî, ì÷˙Í‚‡î Ë
¡ÂÎ‡ ‚Ó‰‡ ÌÂ Ò‡ ‚ÚÓ‡
Í‡ÚÂ„ÓËˇ ıÓ‡ Ë ËÏ‡Ú
Ô‡‚ÓÚÓ ‰‡ ·˙‰‡Ú Ó·-
ÒÎÛÊ‚‡ÌË Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ Ë
Ì‡‚ÂÏÂ. “Ó‚‡ ÎË Â ÓÒ-
ÌÓ‚ÌËˇÚ ÔÓ·ÎÂÏ Ì‡ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡, Ú‡ ‰‡ ÒÂ
Á‡ı‚‡˘‡ÏÂ ‰‡ ÛÌË˘ÓÊ‡‚‡ÏÂ ÔÓÒÚË„Ì‡ÚÓÚÓ
ÔÂÁ „Ó‰ËÌËÚÂ?

’Ó‡Ú‡ Ú˙Ì‡Ú ‚ ÏËÁÂËˇ. ¬ÒÂ ÔÓ‚Â˜Â
‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌË ·˙Î„‡Ë ÓÒÚ‡‚‡Ú ·ÂÁ ‡·Ó-
Ú‡. »ÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡ Á‡Ï˙ÁÌ‡. ‘‡ÎË‡Ú ‰ÂÒÂÚ-
ÍË ÙËÏË. ƒÂˆ‡Ú‡ ÌË Á‡ÏËÌ‡‚‡Ú ‰‡ ÊË‚ÂˇÚ
Ë ‰‡ Ú˙ÒˇÚ ÔÂÔËÚ‡ÌËÂ Á‡‰ „‡ÌËˆ‡. ¿ Ô‡-
‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ÒÂ Á‡ÌËÏ‡‚‡ Ò˙Ò Á‡ÍË‚‡ÌÂ Ì‡
ÍÏÂÚÒÚ‚‡...» Í‡Í‚Ó - ˘Â ‰‡‚‡ÏÂ ËÁÎË¯ÌË
Ô‡Ë ÓÚ ‚ÒÂ ÔÓ-Ô‡ÁÌËÚÂ ÒË ‰ÊÓ·Ó‚Â, Á‡ ‰‡
Ô˙ÚÛ‚‡ÏÂ ‰Ó ˆÂÌÚ˙‡ Ì‡ „‡‰‡.

—Ë„ÛÌ‡ Ò˙Ï, ˜Â ‡ÍÓ ËÏ‡ ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ
‚ÒË˜ÍË ˘Â „Î‡ÒÛ‚‡Ú ÔÓÚË‚ Á‡ÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÍÏÂÚÒÚ‚‡Ú‡.

БСП В ПЕРНИК СТЯГА М
РЕФЕРЕНДУМ ЗА 4 КМ
Най-демократично е жителите им сами да избират
кой да ги управлява, твърди инж. Ненко Темелков

БСП в Перник готви референдум
против закриването на кметствата “Из-
ток”, “Калкас”, “Църква” и Бела вода,
които се намират на територията на
град Перник. 11 съветници от групата
на БСП са внесли на 21 май в Общин-
ския съвет предложение за инициира-
не на местно допитване в четирите
квартала, където управниците се изби-
рат пряко.

В писмото на зам.-министъра на
регионалното развитие  Иван Аспару-
хов се иска закриване на кметствата, а
не се иска промяна на статута им -
дали той да бъде избиран от жителите
или назначаван от общинския градо-
началник, обясни председателят на
БСП в Перник инж. Ненко Темелков.
“За нас това предложение е катего-
рично неприемливо, защото тези кмет-
ства съществуват повече от 30 години.
Те са се наложили във времето като
административни структури. Граждани-
те са свикнали да търсят услуги в кмет-
ствата и  да ги получават бързо.

Освен това самите жители на чети-
рите населени места, които се населя-
ват от повече от половината жители на
Перник, искат сами да решават с гласа
си кой да ги управлява. За всички е ясно,
че в обратния случай кметът ще бъде
назначен от една политическа сила,
която и да е тя, която в момента е на
власт в общината. Т.е. избраниците на
градоначалника ще се отчитат пред по-

Правителството поиска
закриването на четири пер-
нишки кметства. Зам.-ми-
нистърът на регионалното
развитие Иван Аспарухов е
изпратил на 8 май т.г. писмо,
адресирано до председателя
на ОбС Милан Миланов и с
копия до кмета Иван Иванов,
областния управител Ирена
Соколова и председателя на
ЦИК Ивилина Алексиева, с
което сезира институциите с
лаконичното обяснение, че
четирите кметства в кварта-
лите “Изток”, ”Калкас”, “Цър-
ква” и Бела вода са извън за-
кона и трябва да бъдат за-
крити. Община Перник е
единствената в страната, в
която в квартали има дейст-
ващи кметства, се казва в до-
кумента.

Факт е, че те съществуват
извън Закона за администра-
тивно-териториално устройст-
во на РБългария (ЗАТУРБ)
вече 17 години - от 1999 г.
насам. Единствен суверен при
вземането на решение за за-
криване или откриване на
кметства е Общинският съвет.

литическата партия, а не пред избира-
телите си, подчерта Темелков. От БСП
определиха като абсурден мотива, с
който се иска закриване на кметствата,
че те нямат идентификационни номера
в националния класификатор.

От БСП са убедени, че и други пар-
тии в Общинския съвет споделят раз-
бирането, че кметствата в “Изток”,
“Калкас”, “Църква” и Бела вода трябва
да продължат да съществуват.  Вече
имаме потвърждение от съветника от
“Атака” проф. Румен Ваташки, че ще
подкрепи искането за референдум,
обяви Темелков.

ОбС има възможност да не приеме
предложението за закриване на кмет-
ствата, и според БСП това е разумното
решение. Ако партиите имат до-
статъчно политическа воля и отговор-
ност пред избирателите и разбиране-
то, че самоуправлението е право на
избор, а не на назначаван самоупра-
вител на съответното населено място,
ще подкрепят кметствата да про-
дължат да съществуват. Ако обаче
общинарите се произнесат, че са “за”
закриването им, БСП ще инициира
създаването на инициативни комитети
в четирите квартала, които да започ-
нат да събират подписи за референду-
ма, категоричен е Темелков. Имаме
воля и възможности да сторим това в
законовия срок, поясни той.

Независимо от разнопосочното го-
ворене на пернишки политици, леви-
цата очаква позитивен резултат от за-
дадения въпрос и от допитването. Те-
мелков още веднъж подчерта общест-
вената значимост от съществуването
на кметствата. Той припомни, че в квар-

Административните структури били извън закона

Община Перник е разположена в Югозападна България и е част от област
Перник. Градът е разположен на 25 км югозападно от София, на 59 км севе-
роизточно от Кюстендил и на 70 км северно от Благоевград.

Общата площ на Перник е 28 862 дка, включително с кварталите Бела
вода, “Изток”, “Тева”, “Църква” и “Калкас”.

Общината се състои от 24 населени места с население от 78 342 души по
последни данни на ГРАО към 15 март 2015 година.

Град Перник е разделен на 10 основни и 33 по-малки квартала. В кметство
“Изток” живеят 27 369 души. Квартал “Църква” се населява от 5800 човека,
квартал “Калкас - от  1150, а жителите на квартал Бела вода са 1140.

ÕÂ ‚ËÊ‰‡Ï ÌËÍ‡Í‚‡ ‰‡Ï‡ Á‡ ÔÂÌË˜‡ÌË, ‡ÍÓ ÍÏÂÚÒÚ‚‡Ú‡
ì»ÁÚÓÍî, ì÷˙Í‚‡î, ì ‡ÎÍ‡Òî Ë ¡ÂÎ‡ ‚Ó‰‡ ·˙‰‡Ú Á‡ÍËÚË, Â
ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚÌËˇ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ œÂÌËÍ »ÂÌ‡ —ÓÍÓÎÓ‚‡.
—ÔÓÂ‰ ÌÂˇ Â ÔÓ-ÎÓ„Ë˜ÌÓ ÍÏÂÚÓ‚ÂÚÂ Ú‡Ï ‰‡ ÒÂ Ì‡ÁÌ‡˜‡‚‡Ú ÓÚ
ÍÏÂÚ‡ Ì‡ Ó·˘ËÌ‡Ú‡. —ÓÍÓÎÓ‚‡ ˇ‚ÌÓ ÌÂ ÁÌ‡Â, ˜Â ‡ÍÓ ÍÏÂÚÒÚ‚‡Ú‡
ÒÂ Á‡ÍËˇÚ Í‡ÚÓ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌË Â‰ËÌËˆË, ÍÏÂÚÓ‚Â Ú‡Ï ÌˇÏ‡
‰‡ ËÏ‡ - ÌËÚÓ ËÁ·Ë‡ÂÏË, ÌËÚÓ Ì‡ÁÌ‡˜‡‚‡ÌË..

Œ·Î‡ÒÚÌËˇÚ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ ÍÓÏÂÌÚË‡, ˜Â ‰ÓË ˜ÂÚËËÚÂ ÍÏÂÚÒÚ‚‡
‰‡ ÔÂÒÚ‡Ì‡Ú ‰‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú, ÚÓ‚‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚ‡ÁË Ì‡ Í‡˜Â-
ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÛÒÎÛ„ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÊËÚÂÎËÚÂ ËÏ ˘Â ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú. » ÒÂ„‡
ÏÌÓ„Ó Ó·˘ËÌÒÍË ÒÎÛÊ·Ë ËÏ‡Ú ËÁÌÂÒÂÌË ·˛‡ ‚ ‰Û„Ë Í‚‡Ú‡ÎË Ì‡
œÂÌËÍ, ÔËÔÓÏÌË —ÓÍÓÎÓ‚‡. “ˇ Ó·‡˜Â ˇ‚ÌÓ ÔÓÔÛÒÍ‡ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â
ËÏ‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÏÂÊ‰Û ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Â‰ÌÓ ÍÏÂÚ-
ÒÚ‚Ó, ÍÓˇÚÓ Â ÏÌÓ„Ó ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ Ë ‚ ÌÂˇ Ò‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË ‚ÒË˜ÍË
ÒÎÛÊ·Ë Ë ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ Â‰ËÌ ËÎË ‰‚‡Ï‡ ÒÎÛÊËÚÂÎË.

В случая обаче от местния за-
конодателен орган се иска
нещо парадоксално - да за-
крие нещо, което никога не е
било откривано.

Ако ОбС гласува против
затварянето на кметствата,
никой не може да каже как-
во ще се случи. Дори и об-
ластният управител да сези-
ра ВАС, магистратите нямат
право да закрият кметства-

та. Те могат само да се про-
изнесат доколко е законо-
съобразно решението на об-
щинарите. Възможно е ЦИК-
МИ да не регистрира канди-
дат-кметовете в четирите
квартала, тъй като ще се ба-
зира на това, че те не са в
списъка на избирателите.

Селата Калкас и Бела
вода са закрити при присъе-
диняването към Перник през

1955 година, а село Църква е
преименувано на с. Даскало-
во с указ на Президиума на
НС през 1962 година и впос-
ледствие е закрито при при-
съединяване към град Перник,
пише в писмото си  Аспару-
хов. Квартал “Изток” не е
съществувал като самостоя-
телно населено място и е бил
изграден директно като квар-
тал на Перник. “Калкас”,
“Църква”, “Изток” и Бела вода
сега са квартали на града и
като такива ги определя и
кметът на община Перник в
свое становище от 15 юни
2011 г. По тази причина те
нямат идентификационен код
в Единия класификатор на ад-
министративно-териториални-
те единици. По силата на ЗА-
ТУРБ и Закона за местното са-
моуправление и местната ад-
министрация от 1999 година в
“тримесечен срок от влизане-
то в сила на закона общин-
ските съвети приемат реше-
ние за привеждането на ад-
министративно-териториално-
то устройство на общините в
съответствие със закона”.

Областният управител
ИРЕНА СОКОЛОВА:

Снимки Мариета ТОМОВА
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 Г-н Миланов, смята-
те ли, че Общинският
съвет би подкрепил закри-
ването на кметствата?

- Това не е нито първо-
то, нито последното писмо
от МРРБ. Всяко правител-
ство досега в навечерието
на местните избори насто-
ява четирите кметства да
бъдат закрити. Предложе-
нието, естествено, идва от
управляващата партия.
Сега навярно общинските
съветници от управляваща-
та коалиция ще го подкре-
пят, но няма да съберат не-
обходимите гласове. Има
няколко варианта. Вярно е,
че колегите от БСП  внесо-
ха предложение за рефе-
рендум в тези кметства. Но
преди да стигнем до рефе-
рендум, има процедура,
която е минала през всич-
ки етапи на съдебната
власт в България.

 Казвате, че това е
проблем, който същест-
вува от години и е раз-
глеждан от няколко
съдебни инстанции. Как-
во постановява решени-
ето на съда?

- През 2007 г. Общин-
ският съвет в Перник гла-
сува, че не приема закри-
ването на кметствата. Това
е решение 769 по прото-
кол номер 11 от 30 август.
Областният управител на
Перник със своя заповед
от 17 септември 2007 г. го
е оспорил и е образувано
административно дело 254
по описа за 2007 г. на пер-

Мотивите за закриване на четирите
кметства за това, че съгласно чл. 36 от
ЗАТУРП те не са включени в единния
класификатор на община Перник и
съществуването им не е в съответствие
с този закон, не са правилни. Класифи-
каторът е за информационно осигурява-
не на териториалните единици и той
няма нито конструктивно, нито обвързва-
що действие по отношение на прецен-
ката за това дали обектът представлява
териториална или административна еди-
ници. През 2007 година това е бил един
от доводите Пернишкият администрати-
вен съд да приеме решението на тога-
вашния Общински съвет за закриване
на кметствата. Трябва обаче да отбеле-
жим, че тогава решението е взето с 13
гласа “за”, 17 - “против” и “въздържали
се”. За да е легитимно гласуването, то
трябва да събере 21 гласа.

Пернишкият административен съд се
произнася, че няма легитимно решение
и то е нищожно поради това, че е лип-
сва необходимото по закон мнозинство.
ВАС обаче казва, че липсата на реше-
ние е отрицателно решение. Т.е. ОбС не
закрива кметствата и доводът за липса-
та на индентификационни номера няма
обвързващо действие. Уточнявам, че
кодът по идентификатора е с админист-
ративни осигурителни функции, защото
той е към НОИ и е въведен за целите на
статистиката. Съществуването му не
показва и не доказва дали съществува
или не определено кметство.

Класификационните признаци са
регламентирани в чл.16 на ЗАТУРБ,
където се казва, че едно населено мя-
сто придобива статут на такова, когато
има население повече от 100 души

ТЕНКА ИВАНОВА:
Нямаме излишни
пари да пътуваме
до общината

ÕÂ ·Ë‚‡ ÍÏÂÚÒÚ‚‡-
Ú‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú Á‡ÍË‚‡-
ÌË. “ÓÎÍÓ‚‡ Â Û‰Ó·ÌÓ Ë
·˙ÁÓ ‰‡ Ò‡ ÚË ìÌ‡ Â‰Ì‡
˙Í‡î ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ! ÕÂ
„Û·Ë¯ ‚ÂÏÂ Ë Ô‡Ë,
Á‡ ‰‡ Ô˙ÚÛ‚‡¯ ‰Ó œÂ-
ÌËÍ. œ˙Í Ë Ú‡Ï ÓÔ‡¯-
ÍËÚÂ Ò‡ „ÓÎÂÏË Ë Úˇ·-
‚‡ ‰‡ ‚ËÒË¯ Ò ˜‡ÒÓ‚Â.
œÓÌˇÍÓ„‡ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ‰‡
ÒÂ ıÓ‰Ë ‰Ó ÍÏÂÚÒÚ‚ÓÚÓ ÔÓ ÌˇÍÓÎÍÓ Ô˙ÚË, Á‡
‰‡ Ò‚˙¯Ë¯ ‡·ÓÚ‡. ÕËÂ ÚÛÍ ÒÏÂ ·Â‰ÌË
ıÓ‡. «‡ÍËı‡ ÒÛÏ‡ ÚË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ‚ Ó·-
˘ËÌ‡Ú‡ Ë ÏÌÓ„Ó ıÓ‡ ÓÒÚ‡Ì‡ı‡ Ì‡ ÛÎËˆ‡Ú‡.
ÕˇÏ‡ÏÂ ËÁÎË¯ÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ „‡‰ÒÍË
Ú‡ÌÒÔÓÚ. “ÓÈ Â ÌÂÂ‰Ó‚ÂÌ Ë ·‡‚ÂÌ Ë
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒË ‚ÁÂÏÂ¯ ÓÚÔÛÒÍ‡, Á‡ ‰‡ ÒÂ
‰Ó·ÂÂ¯ ‰Ó „ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ó·˘ËÌ‡. œ˙Í Ì‡ÎË „Ë
ÁÌ‡ÂÚÂ ˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ! œÓ‚Â˜ÂÚÓ ÓÚ Úˇı ÌÂ ÚÂ
ÔÛÒÍ‡Ú ‰‡ ÓÚË‰Â¯ ‰Ó ÚÓ‡ÎÂÚÌ‡, Í‡ÏÓ ÎË ‰‡
ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡¯ Á‡‡‰Ë ÌˇÍ‡Í‚Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚË!

—ÎÛÊËÚÂÎËÚÂ ‚ ÍÏÂÚÒÚ‚ÓÚÓ ÔÓÁÌ‡‚‡Ú
‚ÒË˜ÍË ÊËÚÂÎË Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇ Í‚‡Ú‡Î Ë ÔÓ
Ì‡È-·˙ÁËˇ Ì‡˜ËÌ ÌË Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ú. “‡Í‡ Â Ë
Ò ÍÏÂÚ‡. “ÓÈ ÁÌ‡Â ‚ÒÂÍË ÔÓ·ÎÂÏ Ì‡ Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ. ÕËÂ Ô˙Í „Ó Ú˙ÒËÏ Ë Û‚Â‰Ó-
Ïˇ‚‡ÏÂ Á‡ Ì‡È-‡ÁÎË˜ÌË ÌÂÛ‰‡˜Ë Ë ÌÂ˘‡,
ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ‡ÁÂ¯ÂÌË.

МЕСТЕН
ЕТСТВА

тал “Изток” живеят почти половината
от жителите на община Перник. Ако
бъде изпълнено искането на МРРБ, за
една най-елементарна справка или
скица хората от кварталите ще трябва
да пътуват до центъра на града, за да
си я набавят. За това са нужни средст-
ва, а градският транспорт не е нито
евтин, нито бърз, отбеляза Темелков.
Не бива заради политически съобра-
жения нещо, което е полезно за хора-
та, да бъде унищожено, призова той.
Няма политически мотив в позицията
на социалистите. В четирите квартала
трима от кметовете и към днешна дата
не са от левицата. Единствено местни-
ят управник в Бела вода е подкрепен
от БСП, която е част от коалиция. “Тъй
че не можем да бъдем упрекнати, че
искаме референдум по политически
съображения или за това, че имаме
интерес като партия. Водени сме един-
ствено от грижата за по-доброто, по-
бързото и по-адекватното обслужване
на перничани”, коментира Темелков.

“Кметовете на четирите квартала са
техните стопани. Всеки един от тях знае
най-добре къде има спукана тръба, в
какво състояние е канализацията, къде
има дупки по улиците или изгорели
крушки на уличното осветление, какви
са проблемите на всеки един от жите-
лите на населеното място. Кметът е
обективно необходим на хората. И ко-
гато е пряко избираем, той е по-отго-
ворен. Защото рано или късно идва
време да се отчита пред избирателите
си и евентуално да иска да бъде из-
бран отново”, подчерта Темелков.

МИЛАН МИЛАНОВ:

Проблем няма, съдът вече се е произнесъл
Единствено общинските съветници от
управляващата партия биха подкрепили
искането за закриване на кметствата,
заяви председателят на Общинския съвет

нишкия административен
съд. С решение 82 от 30
октомври 2007 г. съдът е
отменил решението на Об-
щинския съвет, но по каса-
ционна жалба на Общин-
ския съвет против посоче-
ното решение във ВАС е
образувано дело и със
свое решение от 24 юни
2008 г. постановлението
на пернишкия администра-
тивен съд е отменено. Ре-
шението на ВАС е оконча-
телно и не подлежи на об-
жалване. Така че няма ос-
нование за притеснение
нито от страна на жители-
те на “Изток”, “Църква”,
“Калкас” и Бела вода, нито
на МРРБ.

Ако Общинският съвет
някога реши, че трябва да
предложи на министерст-
вото закриването на чети-
рите  кметства, за да бъде
изпълнен законът, тогава
вече може да се пристъпи
към тази процедурата.

 Имат ли основание
колегите ви от БСП да
искат провеждане на ре-
ферендум по казуса  със
закриването на кметст-
вата?

- Към днешна дата про-
веждането на референдум
не е необходимо. Дори по
мое мнение не са необхо-
дими и дебати в зала, тъй
като има решение на ВАС
по казуса. Ако някой съвет-
ник или политическа сила
провокира отново искане-
то да бъдат закрити тези
кметства на база на Пис-

мото, предстои разглежда-
нето му в постоянните ко-
мисии на Общинския съвет.
Смятам, че на този етап
няма проблем, който да
засяга която и да е било от
институциите. Всичко е в
рамките на закона, защо-
то е минало през всички
стъпала на съдебната
власт - Общински съвет, об-
ластен управител, перниш-
ки административен съд,
Върховен администрати-
вен съд, с взето решение,
което не подлежи на об-
жалване.

 Бихте ли покрепили
искането на левицата за
провеждане на местно
допитване?

- Добре е това, което
инициират колегите от БСП.
Трябва да има референду-
ми. Трябва хората да се
произнасят по важни, на-
болели проблеми. Едва ли
ще има гражданин на съот-
ветното населено място,
който да поиска кметствата
да бъдат закрити. Е, може
някой да гласува “за”, но
причината за това ще е от
чисто партийна дисципли-
на. Много по-трудно е от
отдалечен квартал да сле-
зеш до центъра, за да взе-
меш някакво удостовере-
ние или да си платиш данъ-
ците. Убеден съм, че ка-
зусът със закриването си-
гурно няма да се случи,
макар съществуването им
да е в разрез със закона,
защото Перник е единстве-
ният град, в който това рай-

онно деление се запази.
 Колко би струвало

провеждането на местен
референдум?

- Зависи. Този рефе-
рендум не може да бъде
проведен на територията
на община Перник. Може
да бъде проведен само в
четирите спорни квартала.
Допитването се финанси-
ра с пари от общинския
бюджет. Референдумите
по груба сметка няма да
бъдат под 100 000 лева,
защото се сформират сек-
ционни избирателни ко-
мисии, печатат се бюлети-
ни и най-важното е, че по
сега действащите прави-
ла допитването почти се
обезсмисля, защото няма
да събере необходимия
брой гласоподаватели,
който би гарантирал за-
конността му.

ДАНИЕЛА ГЕНАДИЕВА, юрист, общински съветник:

Идентификационен код е нужен
само на статистиката

съгласно новия Изборен кодекс и
възможност за изпълнение на предоста-
вените от общината функции. И четири-
те пернишки кметства отговарят на тези
изисквания, независимо, че нямат кодо-
ве. Това, което може да направи общи-
ната и Общинският съвет, който е ком-
петентен да открие и закрие кметство, е
да се опитат да вкарат в класификатора
кодовете на “Изток”, “Църква”, “Калкас”
и Бела вода. Тяхната история, кога и
дали са открити или закрити са въпроси,
които са значими и важни, но според
закона населените места отговарят на
изискванията.

Най-правилно е да ги “бетонираме”
като кметства, като Общинският съвет
разреши да бъде проведен референдум.
Според закона искането за провежда-

нето му се регламентира от внасяне в
минипарламента на подписка от 1/5 от
съветниците, както сме сторили ние.
Законосъобразно и целесъобразно е да
питаме жителите на кварталите какво
искат, защото по Конституция населе-
нието участва пряко или с органите,
които е избрало. ОбС е администрати-
вен орган на местното самоуправлени-
ето и той решава подобни въпроси, но
най-важното е да се чуят хората, които
се ползват от услугите на кметствата и
които опират в ежедневните си пробле-
ми до кметовете си.

Произнасянето на ВАС не се покри-
ва с критериите за присъдено нещо. По
принцип гражданско-правната материя,
когато касае гражданско-правен спор,
винаги има силата на присъдено, което
не трябва да се пререшава отново от
други органи или съд, когато е по същия
казус, от същите страни. В администра-
тивното производство обаче обстоятел-
ствата и критериите са различни. В слу-
чая актът на ОбС ще бъде администра-
тивен и ще е от местно значение.

Той ще има правото да постави на-
чалото за референдум. Преди решени-
ето е било за закриване на кметствата,
а сега ще е дали да има референдум.
Считам, че не е пречка въпросът да бъде
разгледан от съда този път по различен
начин. През 2007 година просто не е
имало мнозинство на ОбС. Ако сега бол-
шинството от съветниците реши да няма
референдум, тогава колегите им, които
са направили предложението, могат да
го обжалват.

Страниците подготвиха
Юлия КУЛИНСКА
и Теодора КРУМОВА



СРЯДА 3 ЮНИ 2015

www.duma.bg
1 61 61 61 61 6ÍÀ ÔÎÊÓÑ

И

И по едно евро от
квадрат за всички...
В македонските
събития България
май пак ще се окаже
пешка в чужда игра

Георги
ГЕОРГИЕВ

Изявлението от края на миналата
седмица на македонския премиер Ни-
кола Груевски, че Скопие ще участва в
изграждането на газопровода “Турски
поток”, когато ЕС и Русия се разберат
по него, еднозначно беше изтълкувано
и в руската, и в европейската преса
като отстъпление на министър-предсе-
дателя в резултат на външен натиск.
Груевски заяви в интервю за изданието
Press24, че Македония: “е страна, която
се стреми към евроатлантическата общ-
ност и при вземането на стратегически
решения се ръководи от тази цел”. За-
главията в руската преса например бяха
особено красноречиви: “Турски поток”
може да остане без европейска част”,
“Македония застана на пътя на “Турски
поток”, “Скопие спря “Турски поток”.

Разбира се, изказването на Груев-
ски веднага бе свързано с вълната от
протести срещу неговото управление,
организирани основно от опозицион-
ния Социалдемократически съюз на
Македония (СДСМ). Но то също така
даде аргументи и на тези, които смя-
тат, че зад атаките срещу сегашната
власт в Скопие стоят западните държа-
ви, които желаят да отстранят, вклю-
чително със силови методи, от власт
правителството на ВМРО-ДПМНЕ, ко-
ето, въпреки че иска страната да ста-
не член на НАТО и ЕС, не само че не
пожела да въведе санкции срещу
Русия, но и заедно с други държави
като Гърция, Сърбия и Унгария декла-
рира своя интерес към “Турски поток”.

Трябва да имаме предвид, че как-
то България беше ключова страна по
маршрута на закрития вече газопро-
вод “Южен поток”, така и

Македония е ключова
по трасето

на новия газов коридор. Привържени-
ците на версията за външна намеса в
македонската политическа криза, смя-
тат, че тя е част от общата стратегия
на САЩ и сателитите им, насочена
към сдържането на Руската федера-
ция навсякъде, където е възможно и
както е възможно. Пределно открове-
но по този въпрос се изказа на 20
май пред Съвета на федерацията на
Русия (Горната камара на парламен-
та) министърът на външните работи
Сергей Лавров. По неговите думи “ма-
кедонските събития грубо се управ-
ляват отвън”, а кабинетът на Никола
Груевски е обект: “на въздействие във
връзка с отказа да се присъедини към
санкциите против Русия, заради под-
крепата за “Южен поток” и заради
готовността да сътрудничи за реали-
зацията на други енергийни проекти,
в т.ч. и заради “Турски поток”. Лавров
дори отиде още по-далече и вероят-
но като имаше предвид събитията в
Куманово, където албански терорис-
ти от Косово убиха осем македонски
полицаи, коментира, че е “много пе-
чално, че за това (свалянето на Гру-
евски от власт - б.а.) се опитват да
задействат албанския фактор”. Дей-
ствително албанският фактор има
голямо значение за бъдещето на
съседната нам страна.

По сходен начин се изказа преди

време и самият македонски министър-
председател, който заяви по време на
големия митинг в негова подкрепа на
18 май в Скопие, че лидерът на опози-
цията Зоран Заев работи за чужди спе-
циални служби (едва ли това са руски-
те) и че е финансиран от световен оли-
гарх (дали пък фамилията му не започ-
ва с буквата “С”), който спонсорирал
повече от половината медии в страна-
та. Впрочем според циркулиращите в
проправителствените кръгове в Маке-
дония слухове, че зад всички последни
тревожни събития в страната стоят за-
падните държави, чиито посланици
решили още през март т.г. на среща в
Скопие да свалят от власт ВМРО-
ДПМНЕ. Но поради силните позиции на
Груевски в страната това трябвало да
стане чрез предсрочни избори, които
да бъдат предшествани от улични без-
редици и нагнетяване на напрежение-
то между македонци и албанци.

На другия полюс са противниците
на Груевски, за които всичко това е
справедлива борба срещу “престъпния
режим”,

революция срещу
„корумпирания Груевски”

който сам е режисирал кървавия
сблъсък в Куманово, а останалото е,
разбира се, технология, до болка по-
зната през последните десетина годи-
ни, само дето бял роял още не се е
появил в Скопие, ама ако трябва, ще
го докарат в сюблимния момент. А
иначе се правят преки аналогии, спор-
но е доколко справедливи, между
Майдана в Киев и сегашните протести
в Скопие, на Груевски му се приписва
съдбата на Виктор Янукович, а русна-
ците се опитвали да “ловят риба в
мътна вода”. Това последното е мне-
ние на видни български наблюдатели
на процесите в Македония. Впрочем
прави определено впечатление, че
редица български медии и политичес-
ки коментатори с някакво радостно
възбуждение се захванаха да громят
Груевски и дясната му партия и това
при положение, че пък в един момент
дори стана така, че български медии с
десноцентристка политическа ориен-
тация се оказаха в случая от едната
страна на барикадата с лидера на
Партията на европейските социалисти
(ПЕС) Сергей Станишев, когото громя-
ха неистово преди две години.
Всъщност присъствието на Станишев
на антиправителствения митинг на
СДСМ на 17 май е разбираемо, докол-
кото става дума за лява партия, асоци-
ирана с ПЕС. Странно е по-скоро по-
ведението на десните в България, след
което остана натрапчивото усещане,
че някой пусна “заповед по гарнизо-
на” да се бие по Никола Груевски,
защото той си е позволил да има по
отношение на Русия позиция, различ-
на от “правата вяра” на евроатланти-

ците. И нашите естествено зарязаха
всякакви скрупули.

С какво всъщност си имаме рабо-
та? Ситуацията в Македония беше
достатъчно сложна в политически
план и преди да започне откритото
противопоставяне между Запада и
Русия заради украинската криза. Ло-
гиката на това, което много прилича
на нова Студена война, изисква про-
тивниковата страна да бъде настъпва-
на по мазолите навсякъде, където е
възможно, дори тези действия да имат
ирационален характер. Както се каз-
ва, от спортна злоба. В това противо-
поставяне, независимо дали го искат
страните или не, един от водещите
принципи гласи, че

който не е с нас,
е против нас

А също така има “наши” и “техни”
“кучи синове”. Важното за нас, бълга-
рите е, че страната ни за пореден път
се превръща в пешка в чужда игра.
Този път в Македония, което е по
дефиниция много по-опасно за нас,
отколкото опосредственото ни учас-
тие в украинската криза чрез членст-
вото ни в ЕС. При това страната ни
както нямаше, така и продължава да
няма собствена, отговаряща на наци-
оналните ни интереси, политика спря-
мо Македония, освен ако не смятаме
за такава ситуативните реакции, кои-
то по дефиниция трябва да са съобра-
зени с политиката на НАТО, разбирай
САЩ и ЕС. Но това не ни приближава
ни на йота към решаването на дълго-
годишните проблеми, които от години
стоят в двустранните ни отношения.

Ето ви един казус. След като ме-
дии, общественици и политици в
България демонстрираха симпатии
към лидера на опозицията в Македо-
ния, Зоран Заев тези дни беше в
България за среща с премиера Бойко
Борисов, а по-късно посети и центра-
лата на БСП. След срещата с ми-
нистър-председателя той заяви, че
“Каквото и да предлага България,
винаги е правилно и така се прави от
страна на приятел за приятел”. Звучи
направо красиво, нали. Обаче ако
малко се разровите из интернет, може
да попаднете на небезинтересната
статия на македонския журналист
Виктор Канзуров, публикувана на 29
август 2013 г. в българското електрон-
но издание е-vestnik и озаглавена
“Бугарето, бугарето Заев или за бълга-
рофобската опозиция в Македония”. В
нея колегата разказва как преди ме-
стните избори по това време щабът
на Зоран Заев (и тогава, и сега кмет
на град Струмица) сложил голям
транспарант в центъра на града, на
който пишело “Ова е Струмица, не е
Благоевград”, понеже тогавашнят му
опонент за кметския стол Васил Пи-
шев имал хотел в нашия областен

град. А за да нямало и грам съмнение
какъв подтекст влагат съпартийците на
Заев в този надпис, името Благоев-
град било изрисувано в цветовете на
българския трибагреник. Обширната
статия на Канзуров изобилства и от
други подобни примери.

В този дух се изказа в миналата
събота пред агенция “Фокус” и дирек-
торът на историческия музей в Добрич
Костадин Каменов. Според него няма
никаква разлика между Никола Груев-
ски и Зоран Заев в политиката им
спрямо българщината в Македония,

няма никаква разлика

и в антибългарската политика на
ВМРО-ДПНЕ и СДСМ пез последните
25 години. Според Каменов за нас,
българите, няма никакво значение
дали Заев ще смени Груевски или
последният ще запази поста си. Тук
действително стои въпросът пред
българските власти - какво печели
страната ни от ситуацията в Скопие,
при положение, че няма да има про-
мяна в политиката на потискане на
българщината в Македония.

Може би българските политици,
общественици и медии са толкова
принципни, че с желание се хвърлят в
борбата за премиерското място в
Македония просто защото са против-
ници на корупцията? Основното оръ-
жие на опозицията срещу Груевски са
т.нар. бомби на Заев - записи от неза-
конни разговори на премиера с него-
ви съратници. Кой снабдява Заев с
тези записи е голям въпрос, управля-
ващите например твърдят, че това са
чужди служби, което не изглежда
невероятно особено като знаем колко
мащабно подслушват американците в
Европа. И какво научихме, че Никола
Груевски се е уредил с най-хубавата
кола в Македония - “Мерцедес” за 600
000 евро, с тв екрани и система за
затопляне на задните седалки. Едва
ли някой се е съмнявал, че управлява-
щите в Македония са корумпирани.
Такива са всички управляващи на
Балканите и в бившите соцстрани.
Това не е изненада. Но от Македония
научихме, че и опозицията може да
бъде корумпирана.

“Едно евро за църквата и едно евро
от квадрат на мене директно”. Това
чухме да казва Заев в незаконно на-
правен видеозапис, от който става
ясно, че той иска подкуп от 200 хил.
евро от бизнесмен от подопечната му
Струмица. Българските зрители обо-
гатиха речника си, като научиха, че
на жаргон в Македония 1 евро е
всъщност 100 000. Заев, разбира се
каза, че записът е манипулиран и му
е скроен компромат от властта. Си-
гурно е така, но това как променя
смисъла казаното от него. Каква тога-
ва е разликата между Груевски и
Заев? Ами май

само в размерите
на подкупите

Единият като премиер е обвиня-
ван, че взел 20 млн. евро подкуп от
китайски фирми за две магистрали, а
пък другия като кмет си поискал само
200 хил. от местен предприемач, но
пък и мащабите са различни. И сега
за какво помагат част от българските
медии и политици - Заев да заеме
мястото на Груевски, за да може да
получава 20 млн. евро подкупи, а Гру-
евски да отиде на корупционна диета
от само 200 хил? Къде е нашият инте-
рес в тази история? Няма го и не може
да го има при тези условия. Но инте-
рес имат други хора от друг държави,
които на думи са против корупцията,
а на дела си затварят очите за нея,
когато им е изгодно съобразно геопо-
литическите им интереси и реагират
само когато тези интереси са наруше-
ни. Нищо ново под слънцето.
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С ЧЕТЕНИЯ И КОНЦЕРТИ ЗАПОЧВАТ
СЛАВЕЙКОВИТЕ ПРАЗНИЦИ В ТРЯВНА

кратки

Грънчарството
в Габрово гостува
в РЕМ - Пловдив

42 черно-бели и цветни постера с
хванати от обективите им детски очи и
усмивки подредиха в старозагорската
галерия “Байер” фотографките Ренета
Кирилова и Евелина Петкова. Младите
жени за пръв път показват заедно
творбите си, макар поотделно да имат
солидни професионални биографии.

Идеята за експозицията под наслов
“Нашите деца” е на председателя на

Детски очи окупираха
галерия „Байер”

20 хорови състава ще бъдат в
Балчик за петото издание на фести-
вала “Черноморски звуци”, съобщи
Валентина Георгиева, диригент на
местния хор “Черноморски звуци”. По-
вечето от формациите са от Бълга-
рия, традиционно участват хорове от
Финландия, Сърбия, Гърция и Румъ-
ния. Форумът ще се състои от днес до
7 юни.

Фестивалът “Черноморски звуци”
дава начало на летния музикален
афиш на Белия град. За първи път ще

Черно-бели и цветни
постери показват
фотографките
Ренета Кирилова
и Евелина Петкова
в Стара Загора

В гостуващата изложба на АЕК
“Етър” в РЕМ - Пловдив ще може
да се насладите на традиционни
съдове от фонда на Габровския
музей, както и авторски изделия
на Веселин Дамянов, дългогодишен
етърски майстор-занаятчия. Той
изработва традиционна и съвре-
менна керамика, използвайки раз-
нообразни техники. Специално за
малките гости ще има демонстра-
ции и интересни занимания, свърза-
ни с грънчарството. Вчера, когато
се откри изложбата, всеки имаше
възможност да изработи нещо сам
на грънчарското колело, с помощ-
та на майстора-грънчар. Изложба-
та ще продължи до 30 юни.

Книжовна премиера
в Съюза на
архитектите

Съюзът на архитектите в
България и Националният литера-
турен салон “Старинният файтон”
организират премиера на книгата
“Предател ли е поп Кръстьо? “За”
и “против” на Петко Еврев. Ав-
торът е син на д-р Илия Т. Еврев,
лекар, краевед, изследовател на
историята на ВЦРК и причините
за залавянето на Васил Левски.
През 1984 г. е завършен и депози-
ран в Народната библиотека
трудът им “Въпросът за залавяне-
то на Апостола на свободата
Васил Левски”, който през 2003 г.
е допълнен и издаден в самостоя-
телна книга. Във връзка с новата
си книга Петко Еврев споделя: “В
резултат на продължителни из-
следвания, анализи и съмнения
написах тази книга. Проучих и
представих становищата на всич-
ки известни изследователи на
въпроса “Имало ли е предателство
при залавянето на Васил Левски,
предател ли е поп Кръстьо?”. В
моето изложение разсъждавам
дали може да има категоричен и
окончателен отговор на този ис-
торически въпрос, който
продължава да ни разделя. Моята
цел е да покажа, че всеки сам
трябва да търси отговор и да
заеме собствена позиция по този
болезнен въпрос, както и по много
други въпроси от нашето сложно
и динамично съвремие”. Предста-
вянето и обсъждането на книгата
е на 4 юни от 18 ч. в зала 2 на
Съюза на архитектите, ул. “Крак-
ра” 11. Слово ще произнесе
д-р Елена Алекова. Водещ ще бъде
проф. Банко П. Банков.

Публична лекция
на Йордан Камджалов

Културният център на СУ “Св.
Климент Охридски”, Фондацията за
изследвания в областта на наука-
та и изкуството “Rе:” и Клубът за
наука и изкуство “ЗаЕдно” органи-
зират публична лекция на извест-
ния диригент Йордан Камджалов
“Модерно възраждане - хиперпотен-
циалът на една нация”. Събитието
се реализира в рамките на плат-
форма “Наука и Изкуство” днес от
18 ч. в аулата, Ректорат на СУ.

20 ХОРОВИ СЪСТАВА УЧАСТВАТ В ПЕТОТО
ИЗДАНИЕ НА „ЧЕРНОМОРСКИ ЗВУЦИ”

Дана РУСЕВА участват хорове от Полша, Холандия и
Хърватия. Съставите участват в катего-
риите “Академични хорове” и “Фолк-
лорни хорове”. Специална покана за
концерт в рамките на фестивала имат
хор “Космически гласове” с диригент
Ваня Монева. Тя ще води и хорова ра-
ботилница “Български фолклор”, каза
Георгиева. Традиционните хорови ра-
ботилници са “Съвременна българска
хорова музика” с ръководител доц. д-р
Георги Арнаудов. Специално за фести-
вала и за работилницата той е напи-
сал две нови творби. Съставите ще
изпълнят музика и извън конкурсната

програма на открити сцени.
Журито е в състав Ваня Монева, Ге-

орги Арнаудов, Валентина Георгиева.
Повече от 2500 любители на хоровото
изкуство от 58 вокални формации от
България, Украйна, Литва, Финландия,
Франция, Дания, Германия, Италия, Че-
хия, Турция, Сърбия, Македония, Румъ-
ния и Гърция музицираха в Балчик в
първите четири издания на фестивала.

Събитието се провежда на сцените
в читалище “Паисий Хилендарски”, кул-
турен център “Двореца”, в храма “Св. св.
Константин и Елена”, пред общината в
Балчик.

Романьола Мирославова, издателката
Светлана Янчева и Петя Стефанова

Изгря нова поетична звезда от
международния конкурс „Лирични гласове”

След Маргарита Петкова,
Ана Александрова и Евстати
Бурнаски голямата награда
от международния конкурс
“Лирични гласове” за пръв
път отиде при все още недо-
статъчно известен, но без-
спорно ярък и оригинален
поет - Петя Стефанова от
Тетевен, за която в бъдеще
със сигурност ще чуваме.
Журито с председател Евтим
Евтимов отличи талантлива-
та поетеса от Тетевен за сти-
хотворенията й “Скитникът” и
“Тишина”. Петя Стефанова
посвети наградата на съпру-
га си Николай, който бил
нейният стимул за творчест-
во: когато я ядосвал най-мно-
го, тя създавала най-хубави-
те си стихове.

В тазгодишния конкурс
взеха участие 25 автори от
12 страни и близо 300 от
България, научи ДУМА от
Светлана Янчева от издател-

ство “Изида”. Но по мнение
на журито творбите на
българските участници са
били много по-силни и за-
помнящи се. По тази причи-

на само със специални на-
гради бяха отличени трима
чуждестранни поети - Луча-
но Тараско (Италия), Людми-
ла Чебишева (Русия), Мубе-

ра Исакович (Босна и Хер-
цеговина). За сметка на това
се наложило в раздела за
български автори трите на-
гради да бъдат дублирани.
Двете първи награди отидо-
ха при Елисавета Шапкаре-
ва (София) и Мария Панайо-
това (Ямбол). Втори награди
получиха Даниела Йордано-
ва (Севлиево) и Станислава
Немска (София). Трети награ-
ди журито присъди на Рени
Митева (Мездра) и Светла
Гунчева (Бургас).

Инициатор и главен дви-
гател на конкурса е поете-
сата Романьола Миросла-
вова, самата тя носителка
на много български и меж-
дународни отличия. Съорга-
низатори са Съюзът на
българските писатели, Сто-
личната библиотека, Сдру-
жението на софийските чи-
талища, НЧ “Н. Й. Вапцаров-
1922”, издателства и др.

Художникът доц. Злати Златев
пожела “На добър път!” на

съвместната първа изява на
Ренета Кирилова и Евелина

Петкова в зала “Байер”

старозагорската група на художници-
те доц. Злати Златев. В приветствието
си при откриването художникът каза:
“Ако сега загасим осветлението, зала-
та ще грейне от усмивките на “обекти-
те”, които Рени и Ева са запаметили. А
може би най-хубавото е, че сега в
“Байер” са не само снимките, а и деца-
та. Съвсем мъничко пораснали, но все
така красиви и лъчезарни!”.

Ренета Кирилова е от Пловдив,
завършила е живопис, твърди, че обо-
жава черно-бялата фотография, но
личният й начин на изразяване е в
цвят. С фотография започва да се за-
нимава сериозно от 2008 г., когато
пребивава в Италия и там успява да
си закупи добра техника. Сред първи-
те й обекти е синът й Мартин, който
може да бъде видян на поне три от
изложените постери.

Евелина Петкова е от Раднево, но

живее и работи в Стара Загора. За
съвместната изложба лаконично ко-
ментира: “С нея искаме да ви пока-
жем едно усмихнато и мечтаещо дет-
ство. Понякога режисирано - приказ-
но, понякога до болка искрено. Тако-
ва, каквото го виждаме и усещаме.
Всекидневно. Като детски фотографи
и като родители. Да ви накараме да
надникнете в очите им от нов ъгъл.
Защото те растат и се променят не-
прекъснато. Всеки миг с тях е уника-
лен и запомнящ се до следващия и
следващия... Понякога тези моменти
избледняват в паметта ни, но остава
красивият спомен от уловения миг,
уловен от сърцето и запечатан в
кадър. Това е нашата творческа зада-
ча и духовно призвание.”

Също като Ренета и тя е хванала в
безброй кадри усмивката на сина си
Росен.

Петър ГЕОРГИЕВ

Мъничката Рая, дъщеричка
на журналиста Здравко

Георгиев, е “запечатана”
на няколко от постерите
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С изпълнения на “Княз Игор” на

5 юни от 19 ч. и “Турандот” на 7 юни от
16 ч. Софийската опера представя про-
грамата за предстоящото си турне в
Япония. Театърът ще гостува тази есен
за шести път от 2000 г. в Страната на
изгряващото слънце. В двата спектакъ-
ла ще пеят солистите, които ще участ-
ват в турнето в Япония от 6 до 21 ок-
томври. То включва шест представле-
ния на “Турандот” и три - на “Княз
Игор”, на различни сцени в страната.

В “Княз Игор” режисьорът Пламен
Карталов прави авторска драматургич-
на концепция, която намира нов смисъл
на заглавието, като отрича войната и
завършва с мира и любовта на двамата
млади герои. В спектакъла участват со-
листите: Бисер Георгиев, Радостина
Николаева, Петър Костов, Александър
Носиков, Петър Бучков, Цвета Сарамбе-

Софийската опера представя
заглавия от предстоящо турне
„Княз Игор”
и „Турандот” ще се
играят тази есен
в Страната на
изгряващото слънце

“Княз Игор”“Турандот”

лиева, Мирослав Андреев, Костадин
Мечков, Пламен Папазиков, Ветка Пет-
кова, Силвана Пръвчева. Диригент е Гри-
гор Паликаров.

Българо-гръцката продукция на “Ту-
рандот”, създадена през 1995 г. от Пла-
мен Карталов, завръща преди 20 годи-
ни на сцената на Софийската опера
голямото драматично сопрано Гена

Димитрова и диригента Методи Матаки-
ев. Йоанна Маноледаки е автор на кос-
тюмите и сценографията. Същата поста-
новка, със 187 участници, е представе-
на на различни други места през след-
ващите години. Играна е с голям успех
през 2000 г. в Япония по време на първо-
то гостуване на първия ни оперен те-
атър там. Възстановена е по искане на

японската импресарска агенция, която
представя Софийската опера в Япония.

В “Турандот” на 7 юни от 16 ч. пуб-
ликата ще чуе Габриела Георгиева,
Мирослав Андреев, Светозар Ранге-
лов, Костадин Андреев, Силвана
Пръвчева, Атанас Младенов, Пламен
Папазиков, Даниел Острецов, Николай
Петров. Дирижира Григор Паликаров.
Специално юбилейно матине от 11 ч.
същата сутрин ще отбележи 20-годиш-
нината на постановката и 40 години от
дебюта на Гена Димитрова в ролята на
Турандот в Тревизо, Италия, през
1975 г. Ще бъдат припомнени знакови
моменти от тази роля на драматичното
сопрано с откъси от нейни изпълнения
в постановката на Пламен Карталов от
1995 г., както и участия на знаменито-
то сопрано като капризната китайска
принцеса на Арена ди Верона и в
Миланската Скала от 1983 г.

Първото гостуване на Софийската
опера в Япония е през 2000 г., когато
Карталов привлича за постановките си
“Турандот” от Пучини и “Джоконда” от
Понкиели легендите Гена Димитрова и
Никола Гюзелев. Следващите гастроли
на първия ни оперен театър са през
2002, 2005, 2008 и 2012 г.

Орлин Павлов ще изнесе концерт днес в зала
“България” с ръководените от Ангел Заберски му-
зиканти от Биг бенд “Брас асоциация” и Софийска-
та филхармония.

“Концертът, който подготвяме, е изключително
вълнуващ за мен. От една страна, имаме неповторимо
бигбендово звучене, което изцяло променя мащаба и
начина, по който въздейства поп музиката, от друга,
сме включили класики на Франк Синатра, които за
мен са огромна чест и удоволствие да изпълнявам”,
споделя Орлин Павлов. “Музикантите, с които работих
по преаранжирането на собствените ми парчета за
подобен състав, са изключителни професионалисти и
успяхме да направим нещо съвършено ново. Песните
се наситиха с онази емоция, която само живото
изпълнение може да предаде, това е много лично
послание от нас, които сме на сцената, към публика-
та,” допълва изпълнителят.

Както вече стана ясно, към “Big band concert”, се
присъедини и Белослава, с която Орлин ще изпълни
популярно романтично парче. Сред другите акценти
са песни на Франк Синатра, като вдъхновението идва
от 100-годишнината от неговото рождение и следата,
която той оставя в музиката на XX в. Това е поп, джаз
и суинг проект. Финалният щрих в спектакъла идва от
Andrews, които ще се погрижат изцяло за визията на
музикантите.

ОРЛИН ПАВЛОВ:

Бигбендовото звучене
прави музиката
по-дълбока
и въздействаща

Снимка Дилян МАРКОВ

Марица Бодрожич,
една от най-награждава-
ните авторки на Герма-
ния, пристига в София, за
да представи лично
първата си книга в пре-
вод на български - сбор-
ника разкази “Тито е
мъртъв”, издание на “Пер-
сей”. Събитието е днес от
18 ч. в залата на Чешкия
център на ул. “Г. С. Раков-
ски” 100, научи ДУМА от

Немска писателка с премиера
на първата си книга на български

ЛЯТНА МУЗИКАЛНА СЦЕНА „... СРЯДА
В ТЕАТЪРА” ОТКРИВА СЕЗОНА

Лятната музикална сцена в
кафе-бар “Театъра” открива сезо-
на днес от 21 ч., когато JP3 и квар-
тет “Арена” ще направят премие-
ра на новия студиен албум на три-
ото “Between the worlds”.

И тази година през лятото в
уютния двор на Драматичния те-
атър в Пловдив най-успешните ар-
тисти от българската музикална
сцена ще имат самостоятелни кон-
церти. Обикновено ще се провеж-
дат в сряда, обединени под мотото
“... сряда в театъра”, но хубави
събития ще има и в другите дни на
седмицата. Предстоят изяви на Ан-
гел Заберски и “Брас асоциация”,
Белослава и много други популяр-

ни изпълнители.
На мистично пътуване между

световете отвежда вторият албум
на JP3. Представянето му в Плов-
див е част от националното турне
на формацията, в която участват
Живко Петров - пиано, Димитър
Семов - барабани, и Веселин Ве-
селинов-Еко - контрабас. Триото
се формира през 2004 г. и бързо
се превръща в една от най-успеш-
ните български джаз формации.
Следват многобройни клубни и
фестивални участия и първият
концертен запис, издаден на DVD
в България, който излиза през
2006 година със заглавието
“Understandable”.

Лятната музикална сцена в
кафе-бар “Театъра” планира
веднъж месечно мини фестивали и
театрални представления на откри-
то. Оборудвана по стандарт, отго-
варящ на изискванията за органи-
зиране на концерти и на чуждест-
ранни артисти, сцената ще стане
част от летните турнета на пътува-
щи клубни и фестивални банди.

Следващите концерти са на
14 юни от 21 ч., трибют на “Tower
Of Power”, на 17 юни, сряда, от
21 ч. Манго Дуенде с трибют на
“Buena Vista Social Club”. Концерт на
Ангел Заберски и “Брас асоциация”
на 25 юни от 21 ч. и концерт на
Белослава на 1 юли, сряда, от 21 ч.

Концерт на JP3 и квартет “Арена” открива сезона тази вечер

издателя Пламен Тотев.
Авторката е получила
Наградата за литература
на ЕС, литературните на-
гради на Лихтенщайн,
Конрад Аденауер, Кра-
нихщайнер, Херман Ленц
и Еберхард Шьок за
създадени образци на
красив немски език.

Пеперуди, бадемови и
смокинови дървета, пищ-
ната зеленина на среди-
земноморския пейзаж за-
едно с безкрайната сине-
ва на августовското небе
над Далмация - в разка-
зите на Марица Бодро-
жич те са дълбоко свърза-
ни с времето на невин-
ността, което е част от
всяко детство. Това време
се отразява във фигурата
на дядото - селския
звънар, който е бил гот-

вач при партизаните, а в
края на Втората световна
война е отказал да заст-
релва немски военно-
пленници. Когато умира,
епохата на югославския
мир свършва, избухва
война. Въпреки това в
докосващите сърцето раз-
кази на Бодрожич се усе-

ща полъхът на оптимиз-
ма, топлотата и надежда-
та, галещ хората като
ръката на най-скъп човек.
Великолепният превод на
разказите е дело на Ваня
Пенева, а книгата е част
от поредицата “Нови ли-
тературни гласове и лите-
ратурното наследство на
Творческа Европа”, под-
крепена от програма
“Творческа Европа” на ЕС.

Марица Бодрожич е
германска авторка от
хърватски произход. Роде-
на е през 1973 г. в Свиб,
Хърватия, в бивша Юго-
славия. Премества се в
Германия с родителите си,
когато е на 10 г. Днес се е
доказала като един от най-
талантливите, изявени и
награждавани автори от
нейното поколение.
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НАГРАДА ЗА СТОЯНКА МУТАФОВА
ОТ ФОНДАЦИЯ „ЛЕЙДИ ДАЯНА”

Вихри се семеен скандал:
- По-добре да бях умряла! -

крещи жената.
Мъжът отвръща:
- Аз, също!
- Тогава аз не искам! - отсича

тя.

ВЪЛЧАН ВЪЛЧАНОВ, режисьор,
сценарист
ВЛАДИМИР ТОШЕВ, народен
представител
ДЖУНИ АЛЕКСАНДРОВА, актриса
ЕВГЕНИ ИВАНОВ-Пушката,
легендарен волейболист
КИРЯК ЦОНЕВ, дипломат,
писател, общественик
КОНСТАНТИН ТИЛЕВ, журналист
ЛЮБЕН ПЕТКОВ, писател
ПЕТЪР ПУНЧЕВ, журналист
ФИЛИП БОКОВ, политик, дипломат
ЦОНКО ЦОНЕВ, кмет на Каварна

3
Мчк Лукилиан и четири момци, све-

та девица Павла

Св. мъченик Лукилиан до старост
бил идолски жрец. Но Господ Бог, кой-
то на всички предлага спасение, му дал
да разбере истината. Той разбрал пус-
тота на идолите, на които служил толко-
ва много години и повярвал в Христа.
Вече в преклонни години се възродил
за нов живот чрез благодатта на Госпо-
да Иисуса Христа и приел свето кръще-
ние. От цялата се душа той се предал
на християнското учение. Изпълнил се
с пламенна любов към Господа и про-
повядвал на елини и юдеи за
възкръсналия Христос.
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Нови проекти
оживяват „Капана”
14 институции и артисти ще организират събития
в различни области на изкуството в квартала
на творческите индустрии в Пловдив

20 проекта ще по-
лучат финансиране в
размер на общо
40 000 лв. след второ-
то издание на конкур-
са от инициативата
“Капана” - квартал на
творческите индуст-
рии”. Те ще оживят
тази част от центъра
на Пловдив с нови
локации и широк
спектър от събития.
Конкурсът е част от

ОТКРИВАТ ИЗЛОЖБАТА
НА ФОТОКОНКУРСА
„СНИМКА НА ГОДИНАТА”

зложбата на националния фотоконкурс “Снимка на годината
- България 2014”, ще бъде открита на 4 юни в 18.30 ч. в
Националната художествена галерия в София. На церемони-
ята ще бъдат обявени и имената на наградените.

И
В тазгодишното издание на конкурса, организиран от Canon

Bulgaria, с подкрепата на Националната художествена галерия, уча-
стваха 294 автори с 2751 единични творби. Жури в състав Иво Ха-
джимишев (председател), Максим Минчев, Георги Лозанов, Гергана
Костадинова, Иван Кюранов и доц. Петър Абаджиев подбра 66 еди-
нични снимки и 16 фотоесета, които ще бъдат подредени и изложе-
ни в залите на Националната галерия от 4 юни.

Журито номинира за награда в раздел “Репортажна фотография”
творби на Тихомира Методиева, Борислав Трошев и Ладислав Цвет-
ков; в раздел “Фотоесе” - серии от снимки на Диляна Кирякова,
Сергей Антонов и Неделчо Хазърбасанов; в раздел “Художествена
фотография” - творби на Денис Бучел и Благой Кирилов.

мерките, предприети
от община Пловдив и
фондация “Пловдив
2019” за обновяване
на района и връщане-
то му в активния град-
ски живот като зона
за изкуство и култура.
Проектът “Капана” -
квартал на творчески-
те индустрии” е в те-
матичната платформа
“Трансформиране” на
програмата, с която

градът под тепетата
спечели престижната
титла Европейска сто-
лица на културата
2019, и една от първи-
те дейности, с които
започва реализация-
та на тази програма.
Близо 3 млн. лв. е
инвестирала община-
та в обновяването на
инфраструктурата и
визията на района, за
да се създаде подхо-

дяща среда за твор-
чески дейности.

Общо 55 кандида-
ти участваха в него
тази година. Техните
предложения бяха
оценявани от експерт-
но жури - Светлана
Куюмджиева (артисти-
чен директор на фон-
дацията), д-р Мариана
Чолакова (член на
УС), Стефка Цанева
(експерт по проекта),
арх. Антоанета Топа-
лова и икономиста
Георги Стоев. Шест от
отличените предло-

жения са в направле-
ние “Установяване в
“Капана”, в което кан-
дидатите получават
финансиране за на-
емане на помещение
и адаптирането му
към дейността. В
следващите месеци
ще бъдат открити ези-
кови и културни цент-
рове, работилница за
кулинарни занаяти,
звукозаписно студио,

център за изкуства,
галерия.

В направление
“Проекти и събития в
“Капана” финалисти
са 14 институции и
артисти, които ще ор-
ганизират събития в
различни жанрове и
области на изкуство-
то - театър, кино, му-
зика, танц. Сред одо-
брените предложе-
ния има интерактив-
на инсталация, гра-
фити, както и фести-
вал на ръчно напра-
вената бира.

Проектът започна
с конкурс през 2014 г.,
след който бяха откри-
ти 10 нови артистични
пространства - гале-
рии, музикални сту-
диа, ателиета за ди-
зайн и архитектура,
видео и софтуер. Цел-
та е чрез развиването
на първия в България
квартал на творчески-
те индустрии да се
подкрепят културата и
изкуството, като съще-
временно се стимули-
рат инициативи със со-
циален и икономичес-
ки ефект за града.

Джуди Денч засне гола
фотосесия в защита на жи-
вотните. Снимките са на-
правени в дома на 80-го-
дишната актриса в Съри.
Денч позира с омари в ръце
в рамките на кампанията
Fishlove, организирана от
лондонския ресторант на
японската кухня Moshimo.
Фотосесията е направена
деликатно и с вкус, без ки-
новетеранката да излага на
показ “прелестите” си. “Не
всеки ден ми се случва да
се прегръщам с омари. Из-

Творби на
Диляна

Кирякова

„ЗВЕЗДИ В КОСИТЕ, СЪЛЗИ
В ОЧИТЕ” ПОКАЗВАТ В
ДОМА НА КИНОТО

Филмът “Звезди в ко-
сите, сълзи в очите”
(1977) ще бъде предста-
вен днес от 18.30 ч. в
Дома на киното в рамки-
те на “100 години бъл-

гарско кино - дискусио-
нен клуб”. Филмът про-
вокира темата “Светът на
театъра и големият
свят”, по която ще пред-
ложи разговор един от
традиционните лектори,
киноведът Александър
Донев. Спе-циален гост
в дискусията ще бъде
режисьорът на филма
Иван Ничев. Автор на
сценария е Анжел Ва-
генщайн, оператор -
Цветан Чобански, музи-
ка -  Кирил Цибулка.
В ролите - Петър Слаба-
ков, Катя Паскалева,
Татяна Лолова, Николай
Бинев и др. Филмът е
удостоен със “Сребърен
портокал” на II МКФ на
игралното кино в Анта-
лия през 1978 г.

Петър Слабаков
в кадър от филма

Джуди Денч се снима гола
в защита на животните

лязоха късметлии. Не ги изядох!”, коментира през смях
Денч, спечелила популярност като М, шефката на МИ6 от
филмите за Джеймс Бонд. Подобни фотосесии имаше и с
други популярни актриси като Хелена Бонъм Картър и
Джули Кристи. Идеята е да бъде привлечено обществе-
ното внимание към унищожаването на морските видове
край остров Питкърн, единствената отвъдморска терито-
рия на Великобритания в Тихия океан.

ПОВЕЧЕ ОТ
1000 ВИДА БИРА
НА БИРФЕСТ В
КОПЕНХАГЕН

овече от хиляда вида бира бяха
представени на 15-я бирен фести-
вал в Копенхаген, който се състоя
в датската столица. Празникът на

ППППП
любителите на пенестото пиво бе органи-
зиран в стар ремонтен цех за локомотиви
на асоциация “Датските бирени ентусиас-
ти”. На фестивала бяха показани повече
от сто големи и малки пивоварни от всич-
ки краища на Дания, включително и ги-
гантите “Карлсберг” и “Туборг” до микро-
производители, чиято продукция обаче се
ползва с голяма популярност на пазара.
Повечето от участниците във фестивала
бяха от Дания, но на поканите се бяха
отзовали и малки пивоварни. Имаше и
представители от САЩ, Великобритания,
Белгия, Германия и Исландия.
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Аз чакам
бъдеща борба...
90 години от убийството на Георги Шейтанов

Георги Шейтанов

ППППП

Д-р Радко
ХАНДЖИЕВ

Aз чакам
Георги ШЕЙТАНОВ

Вериги в нощта коваха нищи духом
с закана злобна срещу мен
и налетяха те яростно и вкупом,
но аз останах несломен.

Затуй, че вярвах в бъдеща зорница
и лижех раната с език,
а страдна участ на стоманена десница
развях кат пряпорец велик.

И днес аз страдам, гнетен от сиво време:
замлъкна бойната тръба,
че съм метежен син на робско племе,
аз чакам бъдеща борба.

Паметник на Шейтанов в Ямбол

оет и публицист; обаятелен ора-
тор; организатор на селскосто-
пански комуни, работнически
стачки, бунтове, чети, експропри-

ации. През по-голямата част от съзна-
телния си живот работи нелегално. На
два пъти бяга от затвора. Постоянно
гонен и преследван от българската по-
лиция, той остава неуловим, досущ като
Апостола на свободата. Успява да еми-
грира през Цариград, Яфа, Кайро, Йеру-
салим и Марсилия в Париж; след това -
в революционна Москва. Сред прияте-
лите му са Асен Златаров, Гео Милев,
Антон Страшимиров... И вярната му
спътница в живота Мариола Сиракова.

Има нещо ботевско

в неговото високо изпъкнало чело и
тъмни проницателни очи. Като Ботев
пише пламенно и зове на бунт срещу
потисниците. Като Ботев владее свобод-
но руски и френски език. Като Ботев
умира на 29 години, вероятно на същата
дата - 2 юни. И гробът му - също като
Ботевия - остава до днес неизвестен...

Такъв е Георги Шейтанов - легендар-
ната личност, идеологът на безвластни-
ческото движение от първата четвърт
на ХХ век. Докато е в Москва, публикува
във в. “Всемирная революция”. След
завръщането си в България се появява
под различни псевдоними в сп. “Свобод-
но общество”, в. “Анархист”, в. “Работни-
ческа мисъл”, в. “Пробуда”, в. “Бунт”, в.
“Протест”, както и в “Пламък” - списани-
ето, което Гео Милев издава благодаре-
ние на спомоществователството на са-
мия Георги Шейтанов.

“Днешният строй носи в сърцето си
катастрофата”, пише той по повод ре-
пресиите, последвали Септемврийското
въстание. “Септемврий беше първият па-
ралитичен удар. Ние сме

свидетели на лицемерно
и жестоко време,

когато гине всичко, което не се купува и
не се продава”. И заключава:

“Всичко беше лъжа, всичко, на което
ни заставяха да се кланяме в тъмнината.
Лъжа е правото да се потискат хората.
Лъжа е правото да се събличат, ограб-
ват и изгонват себеподобните на улица-
та. Лъжа е правото да се зверствува!
Истина е правото на живот и свобода,
защото то е естествено и общо право...
И когато престанат да продават хората,
робството ще изчезне, защото ще изгу-
бят стойността си знаците, които купуват
хората. Революционното насилие ще
дойде като израз на духовния уровен,
на който днес ние сварваме съвремен-
ниците”.

Тези редове са част от историята на
българската култура през първата
четвърт на ХХ век, свидетелство за ори-
ентацията на една от светлите натури
на България към

левите идеи
на епохата

Прави впечатление статията “Знаме-
то на епохата”, което публикува в книж-
ка първа на сп. “Пламък”: “Революцията
не е догма, нито философия на кабине-
та. Тя е психобиологичен рефлекс на

дадена социална класа, чието право на
живот е застрашено. Реакцията на гос-
подстващите класи определя пътищата
на революцията. Властническият, собст-
веническият порядък е влизал всякога в
противоречие с духа на огромната част
от обществото. Когато на това общество
от потиснати материално и духовно хора
се е отнемала възможността на едно
естествено развитие, тогава обществото
е реагирало с онова право, което при-
родата му е дала: с правото да се бори”.

Но Шейтанов много рано съзира
опасността от пагубното разделение
между народни маси и вождове на дви-
жението; от бюрократизиране на “нова-
та държава”. Наред с това той показва
до какви последици може да доведе
“неразвитостта” на естествените истори-
чески процеси, тяхното недалновидно и
превратно формиране, което води до
нравствените деформации, или както той
казва

удариха го
на лицемерие

Колко актуално звучи днес разбира-
нето на Шейтанов за характера на
българската интелигенция. Тя е “жадна

за материални блага..., наклон-
на към компромиси със съвест-
та”, българският интелигент
предпочита да отива към
“държавните прегръдки, където
му обещаваха власт и пари, и
той продаваше на държавата
душата си, защото не знаеше,
че тя му трябва”.

Диктатурата е “узаконено
насилие, изразяващо егоизма на
дадена класа”, формулира ясно
възгледите си Георги Шейтанов.
“Свободата без социализъм е
привилегия и несправедливост.
Социализмът без свобода е робство и
оскотяване”. Социалистическият идеал
според него се въплътява в икономиче-
ско равенство и морална свобода и “ло-
гически отхвърля идеята за диктатура-
та”. Този идеал е общочовешки, базира
се не върху т. нар. демокрация и дикта-
турата, а върху икономическото равен-
ство и духовната истина. Практически,
убеждава ни Шейтанов, това ще стане,
като се отрекат радикално учреждени-
ята, които противоречат на идеала. “За
обновлението на обществото е нужна
нравствена сила, любов към хората и
воля, много воля, която изменя живота

делено как си представя отнемането на
богатствата от капиталистите и обеди-
няването на производителите в свобод-
ни асоциации. Градовете и селата ще
станат “свободни промишлени и селски
общини”. Работникът ще се труди в сво-
бодните промишлени комуни, а селя-
нинът в свободните земеделски комуни.
Впрочем, тази идея отчасти започва да
се практикува в Съветска Русия, но след
смъртта на Ленин е турена във фризера,
без възможност да се осъществи.

След Септемврийското въстание
Шейтанов апелира за необходимостта
от създаването на ляв фронт на комуни-
сти, анархисти и земеделци, на всички
патриотични леви сили. В “Писмо до
анархистите”, написано след завръща-
нето му от Москва и отпечатано в нача-
лото на 1919 г., нелегално в Ямбол, той
призовава левите сили да се организи-
рат в името на социалната революция у
нас, която “иде”. “Социалисти, синдика-
листи, анархисти - днес всички са само
едно: революционери.

Революцията
има фронт

и ние трябва да отидем до един. В зати-
шие сме пред гръм...” Писмото всъщност
представлява политически апел за еди-
нодействие. С подобен призив за съвме-
стни действия той се обръща малко по-
късно и към интелектуалците.

Шейтанов излъчва страстите и въжде-
ленията на романтика във философски-
те си представи, в политиката и култура-
та. Но той е същевременно “реалполи-
тик” и общественик. Има извънредно
остър слух за нещата, които стават в
живота и налагат да бъдат променяни
идеи и практики в революционната дей-
ност. Не страда от самовлюбеност, готов
е да се довери във всеки момент и си-
туация на показанията от живата дейст-
вителност. С интуиция и мисъл Шейта-
нов прави дълбоки и точни прогнози за
държавата и държавния социализъм
след революцията; потвърдени са в раз-
витието на европейското и световното
социалистическо движение. Тези про-
гнози и днес са крайно навременни и
полезни за всеки левомислещ човек.

Идеалите и животът на Георги Шей-
танов могат да служат за

ориентири и днес,

когато се демаскира обещаното безоб-
лачно срастване на буржоазната ико-
номическа и политическа свобода със
свободата в икономиката и политиката.
Когато разбиранията на обществения
елит за социална справедливост вли-
зат в неразрешими противоречия с на-
емния труд. Когато расте в геометрич-
ни пропорции ръстът на глобалните и
регионалните конфликти в отделните
страни, както и в света като цяло. Кога-
то съвременното богатство продължа-
ва да се концентрира в извънредно
малък кръг от мултимилиардери. Кога-
то в Европа печелят все по-голямо вли-
яние и авторитет леви движения, разо-
чаровани от съвременния капитализъм
и използващи активни средства на со-
циалната борба, търсещи по-сигурни
гаранции за социалните си права, но и
за правото си на съществуване.

според изискванията на съзна-
нието ни”.

Идеалът
на новото време

се въплътява в “свободата, тру-
да, взаимността”.

Отказвайки се от общите
декларации, Шейтанов дораз-
вива своето разбиране за со-
циалната революция като дело
на градските и на селските
бедни и полубедни маси. С ог-
ромна прозорливост той посоч-
ва ангажиментите на българ-
ския анархизъм към пролета-
риата, но още повече към сел-
ските маси. Точно определя
ролята и значението на дреб-
ния собственик в страна като
България.

Според него, както е не-
справедливо работниците, гра-
дили фабриките и работещи в
тях, да не им принадлежат, така
е несправедливо земята да не
се притежава от хората, които
я обработват. Затова отстоява
формите на работническото са-
моуправление и кооперациите,
които да заместят държавната
власт. В редица статии, публи-
кувани през 1924 г. и 1925 г.,
той доуточнява непрестанно
доводите си. В “Бездържавни-
чество и общност на имущест-
вата” (1924 г.) показва по-опре-
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нес ще преобладава слънчево време,
следобед с временни увеличения на об-
лачността. Ще духа слаб, в източните
райони до умерен североизточен вятър.

Максимални температури между 27 и 32 граду-
са. Атмосферното налягане е и ще се задържи
по-високо от средното. Над планините ще преоб-
ладава слънчево време, след обяд с развитие на
купеста облачност, но само на отделни места ще
превали краткотрайно. Ще духа слаб, по билата
умерен североизточен вятър. Максимална тем-
пература на 1200 м около 19 градуса, на 2000 м
- около 11 градуса. Над Черноморието ще преоб-
ладава слънчево време с временни увеличения
на облачността, но валежи не се очакват.

В четвъртък и петък дневните температуриВ четвъртък и петък дневните температуриВ четвъртък и петък дневните температуриВ четвъртък и петък дневните температуриВ четвъртък и петък дневните температури
ще бъдат най-често от 26 до 31 градуса. Следще бъдат най-често от 26 до 31 градуса. Следще бъдат най-често от 26 до 31 градуса. Следще бъдат най-често от 26 до 31 градуса. Следще бъдат най-често от 26 до 31 градуса. След
обяд локални краткотрайни превалявания саобяд локални краткотрайни превалявания саобяд локални краткотрайни превалявания саобяд локални краткотрайни превалявания саобяд локални краткотрайни превалявания са
възможни на места около планините, а в петъквъзможни на места около планините, а в петъквъзможни на места около планините, а в петъквъзможни на места около планините, а в петъквъзможни на места около планините, а в петък
- над някои северни райони.- над някои северни райони.- над някои северни райони.- над някои северни райони.- над някои северни райони.
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20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú

‚ÒË˜ÍÓ, Ì‡ÏÂÂÚÂ ÍÓÈ ‰‡ ‚Ë
ÔÓ‰ÍÂÔË.

ÌËÚÂ Â ÔÓÁËˆËˇÚ‡ ‚Ë ÔÓ Ì‡·Ó-
ÎˇÎ ‚˙ÔÓÒ.

ÒÎÛÊÂ·ÌËÚÂ ‚˙ÔÓÒË, ÍÓËÚÓ
ÒÚÓˇÚ ÔÂ‰ ‚‡Ò.

‰ÓÚÓ˜ËÚÂ ‚˙ıÛ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ
‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡.

‡ÁË Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ‚ ‡·Ó-
Ú‡Ú‡ ‚Ë.

¬ŒƒŒÀ≈…
ƒÌÂÒ ‚˙ÔÓÒËÚÂ,
ÍÓËÚÓ ÌÂ Ú˙ÔˇÚ
ÓÚÎ‡„‡ÌÂ, ˘Â
·˙‰‡Ú ÔËÓËÚÂÚ-

ÌË Á‡ ‚‡Ò Ì‡Â‰ Ò ÎË˜ÌËÚÂ
‚Ë Á‡‰‡˜Ë.

 Œ«»–Œ√
–‡ÁÏÂÒÚ‚‡ÌËˇ Ì‡
‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ
˘Â ‚Ë Ò˙Á‰‡‰‡Ú
ËÁ‚ÂÒÚÌË „Î‡‚Ó-

ÛÒËÎË  ̌ Ë ‡Á˜ËÒÚËÚÂ ‚ÒË˜ÍÓ
ÌÂÌÛÊÌÓ.

‰‡ Â‡ÎËÁË‡ÚÂ Ì‡ÏÂÂÌËˇ-
Ú‡ ÒË ‰ÌÂÒ.

ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌË ÂÏÓˆËË. ”ÒÏË-
ı‚‡ÈÚÂ ÒÂ.

ÔÓÍ‡ÌËÎË Ì‡ Ô‡ÚË - Ó„‡-
ÌËÁË‡ÈÚÂ „Ó Ò‡ÏË.

Ô˙Í Ë ‰‡ ÒÚÂ Ú‚Ó˜ÂÒÍË Ì‡-
ÒÚÓÂÌË.

·ÓÎËˇ, ÌÓ ·˙ÁÓ ˘Â „Ë ÔÂ-
ÊË‚ÂÂÚÂ.

Д Изгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи за

ÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñ
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05.05 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ
ËÌÙÓÏ‡ˆË-
ÓÌÌÓ ÔÂ‰‡-
‚‡ÌÂ/Ô/

05.50 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ,
‚ÍÛÒÌÓ: –Â-

ˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌ  ̌ /Ô/
06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ »ÌÙÓÏ‡-

ˆËÓÌÂÌ ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.15 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò  ÛÎÚÛ‡

»ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÍÛÎÚÛÂÌ
·ÎÓÍ

10.30 «‰‡‚ÂÚÓ ÓÚ·ÎËÁÓ /Ì‡È-
‰Ó·ÓÚÓ/ «‰‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡-
‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â  ̆ Ã‡Ë  ̌ ¿Ì-
‰ÓÌÓ‚‡

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

ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ Õ—
14.15 ≈‚ÓÌÓ‚ËÌË /Ô/
14.30 55 ÎËˆ‡ ÓÚ ‚‡¯Ë  ̌ ÊË‚ÓÚ:

ÕÂÎË –‡Ì„ÂÎÓ‚‡ /Ô/
15.15 100-ÚÂ ÔÓ‰‚Ë„‡ Ì‡ ≈‰Ë

Ã‡Í‰‡Û‰ Ú‚ ÙËÎÏ /21
ÂÔËÁÓ‰/

16.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
16.10 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
16.25 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.35 ◊ËÒÚ‡ Í˙‚ Ú‚ ÙËÎÏ /10

ÂÔËÁÓ‰/
17.20 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ: –Â-

ˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌ  ̌ /Ô/
17.30 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚ ÙËÎÏ

/3551 ÂÔËÁÓ‰/
17.55 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ Ò ƒËÏËÚ˙

÷ÓÌÂ‚ »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

19.15 55 ÎËˆ‡ ÓÚ ‚‡¯Ë  ̌ ÊË‚ÓÚ:
√ËÌÍ‡ —Ú‡Ì˜Â‚‡

19.45 ÀÂÍ‡ ÌÓ ,̆ ‰Âˆ‡!: “˙Ò‡˜Ë
Ì‡ ÏÂ˜ÚË

20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 œÓ Ò˙‚ÂÒÚ Ú‚ ÙËÎÏ /7

ÂÔËÁÓ‰/
21.55 ¬ Í‡‰˙: À˛·Ó‚ Í‡ÚÓ Ì‡

ÍËÌÓ
22.30 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
22.55 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
23.00 ¡Ó‰ÊËËÚÂ - Ô‡‚ËÎ‡ Ì‡

Î˛·Ó‚Ú‡, Ô‡‚ËÎ‡ Ì‡ ‚ÓÈ-
Ì‡Ú‡ Ú‚ ÙËÎÏ /9 ÂÔËÁÓ‰/

00.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ: –Â-
ˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌ  ̌ /Ô/

05.00 ì¬ÂÏÂÚÓ
ÎÂÚËî- ÒÂ-
Ë‡Î, Ò.
2, ÂÔ. 64

06.00 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî/Ô./ - ÔÛ·-
ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡

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

09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ Ò
‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ —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“‡ÈÌËÚÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓî-
ÒÂË‡Î

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 ì¡ËÌ„Ó ÏËÎËÓÌËî - ÚÂÎÂ-
‚ËÁËÓÌÌ‡ ÎÓÚ‡Ëˇ

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

Ì‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 ì— –ÛÒËˇ ‚ Ò˙ˆÂÚÓî -

ÒÂË‡Î, ÂÔ. 1
21.30 ì¬˙ÁÍËî- ÒÂË‡Î, ÂÔ. 1
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî - ‚Â-

˜ÂÌÓ ÚÓÍ¯ÓÛ
23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡

ÂÏËÒËˇ
00.00 ìœÂÒÚ˙ÔÎÂÌËˇ ÓÚ ÍÎ‡-

Ò‡î - ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ. 3
01.00 ì ÎÛ· ì¬ÂÒÂÎËÂî - ÒÂË-

‡Î, Ò. 3, ÂÔ. 17
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ-

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

04.00 ì ÓÏËˆËÚÂî /Ô./ - ÍÓÏÂ-
‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ

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

05.00 ÕÓ‚ËÌË

05.05 ìÃ˙ÊÍÓ

/ ΔÂÌ-

ÒÍÓîÌ‡ Õ“¬ /Ô/
06.20 ì«‰‡‚ÂÈ, ¡˙Î„‡Ëˇî -

ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ Ì‡ Õ“¬
09.30 ìÕ‡ Í‡ÙÂî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

Ì‡ Õ“¬
11.30 ì¡ÓÌ ¿ÔÂÚËî - ÔÂ‰‡‚‡-

ÌÂ Ì‡ Õ“¬
12.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
12.30 ìŒ„ÌÂÌÓ Ò˙ˆÂî - ÒÂË-

ÂÌ 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 - ÒÂ-

ËÂÌ ÙËÎÏ
18.00 ì—‰ÂÎÍ‡ ËÎË ÌÂî - ÚÂÎÂ-

‚ËÁËÓÌÌ‡ Ë„‡
19.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡ - ˆÂÌ-

Ú‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 ì◊ÂÂ¯Í‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÚ‡Ú‡î

(ÔÂÏËÂ‡) - Ú‚ ¯ÓÛ, 5
ÒÂÁÓÌ

21.00 ì—ÍÓÔËÓÌî (ÔÂÏËÂ‡)
- ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ

22.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
22.30 ì√ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡ ÂÙË‡î -

Á‡·‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
23.00 ìœÓ˜ÚË Á‡ÍÓÌÌÓî (ÔÂ-

ÏËÂ‡) - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
00.00 ì◊‡Ò˙Ú Ì‡ ÃËÎÂÌ ÷‚ÂÚ-

ÍÓ‚î - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
Õ“¬

01.00 ìƒ- ’‡ÛÒî - ÒÂËÂÌ
ÙËÎÏ, 5 ÒÂÁÓÌ

02.00 ìÕ‡ Í‡ÙÂî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Õ“¬ /Ô/

04.00 ìœÓÒÚË ÏËî - ÒÂËÂÌ
ÙËÎÏ /Ô/

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó

ÛÚÓî

09.00 ÕÓ‚ËÌË

09.15 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî

09.40 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

10.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚Ó!î

11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

12.00 ÕÓ‚ËÌË

12.20 —ÂË‡Î: ìÕ‡¯ËÚÂ ÔÓ-

‡ÒÌ‡ÎË ‰˙˘ÂËî

14.25 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

15.00 ÕÓ‚ËÌË

15.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

(ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ)

16.05 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî

16.55 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË

19.00 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî

20.00 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

21.00 ¬ÂÏÂ

21.35 —ÂË‡Î: ìÕ‡¯ËÚÂ ÔÓ-

‡ÒÌ‡ÎË ‰˙˘ÂËî

23.25 ì¬Â˜ÂÌËˇÚ ”„‡ÌÚî

00.00 ìœÓÎËÚËÍ‡î

01.00 ÕÓ˘ÌË ÌÓ‚ËÌË

01.15 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

02.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

02.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

03.40 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

04.35 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

ÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíà
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22.00 Шампионска
лига (обзор)

Марселиньо е №1
за футболистите
Подгласници на звездата на Лудогорец са капитанът му
Светослав Дяков и ветеранът Иван Цветков от Ботев Пд

МММММ
арселиньо заслужи
наградата Футбо-
лист на футболисти-
те за сезон 2014/

Марин МИЛАШКИ

2015 г. Бразилецът изпрева-
ри капитана си в Лудогорец
Светослав Дяков и ветерана
Иван Цветков от Ботев Пд в
класацията, в която футболи-
стите гласуват за своите ко-
леги. Освен купата на побе-
дител Марселиньо получи и
картина на художника Борис
Богданов. За най-добър тре-
ньор в анкетата, организи-
рана от Асоциация на бъл-
гарските футболисти, бе из-
бран Димитър Васев, който
изведе Локо Сф до бронзо-
вите медали. Награда за ця-
лостен принос към футбола
взе капитанът на ЦСКА Ва-
лентин Илиев. Голмайстор на
сезона с 14 попадения е на-
падателят на Левски Анто-
нио Аниете. За най-добър
млад играч бе награден
Цветелин Чунчуков от Ботев
Пд, а подгласници са съот-
борникът му Милен Гамаков
и Кристиян Малинов (Ли-
текс). Награда за проявено
мъжество и характер взеха
юношите на Левски Иво Са-
пунов и Никола Димитров
(набор 1999 г.), които около
ст. “Раковски” в средата на
март хванаха крадец и
върнаха чантата на възраст-
на жена. Асоциация на Дон-
чо Донев връчи за пръв път
и награда за футболна жур-
налистика, която заслужи

Бразилецът Марселиньо получава от президента на Асоциацията на професионалните
футболисти Дончо Донев приза за Футболист на футболистите през сезон 2014/2015 г.,

а негов подгласник е капитанът на “орлите” Светослав Дяков

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

екипът на телевизия “Диема”
за отразяване на мачовете
от “А” група.

“Искам да играя за на-
ционалния отбор на Бълга-
рия, но трябва да мине още
една година и да съм в до-
бра форма. Моята работа е
да работя, ако влезем пак
в Шампионската лига, ще
е много добре”, призна
Марселиньо.

“Ако съм здрав, бих
продължил да играя. Не знам
къде ще се случи това. Ще

трябва да изчакаме няколко
дни, за да разберем какво
ще се случи. Оптимист съм,
вярвам, че ЦСКА няма да
изпадне. Последната инфор-
мация, която ни беше даде-
на, е, че до 3-4 дни всичко
ще е ясно. Ръководството ни
помоли да проявим търпение.
Каква ще е реалността ще
знаем скоро. Аз вярвам и се
надявам за светло бъдеще”,
заяви Илиев.

“Наистина се радвам за
тази награда, но бих я

върнал, за да спечеля купа-
та. Посвещавам приза на
цялото семейство на Левски,
на всичките фенове. Те ме
карат да усещам смисъла на
това да си част от отбор като
Левски. Играхме добър фут-
бол, но сезонът беше лош.
Разочарован съм, но мисля,
че вървим на прав път и
трябва да продължим. Бъде-
щето ми? В следващите 30
дни ще видим какво ще се
случи. Има интерес към мен”,
разкри Аниете.

Нападателят Ва-
лери Домовчийски и
вратарят Пламен Или-
ев ще напуснат Лев-
ски, след като вчера
са приели предложе-
нието на шефовете да
разтрогнат договори-
те си по взаимно
съгласие. Този сезон
Домо вкара 10 шам-
пионатни гола, 7 от
които през пролетта.
Така той оформи
сметката си на 67 по-
падения за “сините” в
141 мача и се нареди

Тончи Кукоч напуска ЦСКА заради соб-
ствениците на клуба Ивайло Манджуков и
Милко Георгиев. Хърватският защитник обя-
ви, че го правят на “идиот” и това е причи-
ната да си стегне багажа. Той обяви, че
докато ситуацията на “Армията” е напечена,
няма място там. По този начин “червените”
ще изпуснат доста пари, след като през
зимата се опитваха да продадат хърватския
бранител на Динамо Киев.

“Новите собственици не спират да ни
лъжат. Обещаха да ни платят в петък, но
заплати няма. После казаха в понеделник,
но пак ни излъгаха. Непрекъснато лъжат
всички в клуба. Манджуков каза, че има пари
и ще ни плати, но така и не го прави. Не е
толкова голям проблем заплатата, а че ме
правят на идиот. Тръгвам си от ЦСКА и няма
да се върна, докато не спрат лъжите”, заяви
Кукоч пред Спортал.

Шампионите с нов
милион от УЕФА

Лудогорец ще прибере още 1
млн. евро от участието си в гру-
пите на Шампионската лига. Сред-
ствата ще дойдат от преразпре-
делението на парите от тв пра-
вата. Очаква се в следващите сед-
мици УЕФА да преведе парите. С
тях приходите на клуба от най-
комерсиалния турнир ще достиг-
нат до 38 млн. лв.

„Орлите” търсят
треньор от
Западна Европа

Лудогорец търси треньор от
Западна Европа, оповести собст-
веникът на тима Кирил Домусчиев.
Една от причините са слабите
мачове след отпадането от Шам-
пионската лига, а другата - прова-
лената селекция. В Разград се на-
дяват новият треньор да внесе
свежи и креативни идеи, с които да
привлекат класни играчи. На Георги
Дерменджиев пък ще бъде предло-
жен нов пост в клуба.

Мицански и Карлсруе
не стигнаха
Бундеслигата

Илиян Мицански и Карслруе не
успяха да се изкачат в Бундеслига-
та. В реванш от плейофа с Хамбур-
гер тимът на българина падна с 1:2
след продължения (1:1 в първия мач)
и така остава във второто ниво на
германския футбол. Карслруе бе
близо до промоция в елита, но до-
пусна гол в добавеното време. То-
чен бе Марсело Диас, а преди това
Райнхолд Ябо (78) бе извел домаки-
ните. В продълженията се разписа
и Николай Мюлер (115). В срещата
Мицански остана резерва. Така
грандът от северногерманското
пристанище остава единственият
отбор, който никога не е изпадал
от Бундеслигата след създаването
й през 1963 г. В елита влизат Дарм-
щад и Инголщад.

Илиев напуска Ангола

Илиан Илиев вече не е треньор
на анголския Интерклуб Луанда.
Варненецът се е разделил с клуба
поради лични причини. Илиев спаси
Интерклуб от изпадане миналата
година, а на полусезона сега тимът
му е на пето място. С Илиев напу-
скат и помощниците му Здравко
Здравков и Петър Костадинов.

Хванаха Роналдо да
уринира в Сен Тропе

Носителят на “Златната топ-
ка” Кристиано Роналдо бе засечен
да уринира на улица в Сен Тропе
след парти в нощен клуб. 30-годиш-
ният португалец е бил смъмрен от
полицаи заради издънката си. Ро-
налдо се забавлявал в заведението
до 4.00 часа сутринта, след което
решил да използва улицата като
тоалетна. Той се облекчил пред
магазин за сладолед в старата част
на курортния град като се опитал
да се прикрие зад автомобил.

Домовчийски и Пламен Илиев
си тръгват  от „Герена”

на 23-то място във
вечната ранглиста на
голмайсторите в исто-
рията на 101-годиш-
ния клуб. Вратарят, из-
вестен като Пацо
Тигъра, се оказа не-
нужен на “Герена”
след пристигането на
Боян Йоргачевич.
Сърбинът обяви, че
няма намерение да се
маха. Илиев пък пази
в 123 мача за Левски,
104 от тях в “А” група,
6 в евротурнирите и
13 за купата. Така

чистката на “Герена”
продължава с пълна
сила, след като дого-
ворът на Стефан Ве-
лев няма да бъде под-
новен. В понеделник
вратата бе показана
на Луис Педро (Хол)
и Аймен Белаид (Тун),
а пред напускане е
капитанът Владимир
Гаджев. Той обаче
още няма яснота за
бъдещето си, след
като от години се
мъчи да си уреди
трансфер в чужбина.

Кукоч напуска ЦСКА

Представителите на Тръст “Синя
България” Степан Хиндлиян и на Наци-
оналния клуб на привържениците Вла-
димир Владимиров - Гугутката обявиха,
че марката и емблемата “Левски” са
запорирани и така никой няма право да
разполага с тях. “Тя е запорирана пред
Патентното ведомство от юридическо
лице и това се е случило в края на май.
Журналистите можете да направите кой
го е направил”, категоричен бе Хиндли-
ян. Представителите на феновете изра-
зиха категорично и желанието на двете
организации да получат обещаните от
Тодор Батков 15% от собствеността на

СИНИ ФЕНОВЕ:

Марката „Левски” е запорирана
Владимир НИКОЛОВ

тима.  “Искаме си 15-те процента, които
ни бяха обещани. Искаме прозрачност и
отчетност в управлението на тима. На-
шето присъствие в УС ще бъде гаранция
за тези неща. Това показахме в послед-
ните 2 години, че с каквото сме се захва-
нали, сме го направили както трябва -
юбилей, баскетеболното събитие в “Аре-
на Армеец”. Пак феновете направихме и
честването на 101-вата годишнина - бе
издадена книга за историята на тима от
сдружението “Сини сърца”. Ако смятах-
ме, че Левски е цветна градина, щяхме
да си ходим на мачове, да си пием бира
и да не се занимаваме с ръководенето
на клуба. Извиних се от името на фено-
вете за счупените около 700 седалки.

Все пак бяхме 14 000. На някои хора им
идват прекалено много 6 години без
отличие. Поздравяваме Черно море, след
като си заслужиха успеха за наше голя-
мо разочарование. Ще искаме свикване
на Управителен съвет в следващите дни.
Ще поканим и г-н Батков. Продължава-
ме да отстояваме исканията си. Това
нещо ни е обещано. Настояваме за одит
повече от една година. Одит на всеки 3
месеца трябва да има. Кой знаеше, че
марката е запорирана? Сред нас има
будни хора и няма да позволим Левски
да бъде обезличен. Ако фалираме, фа-
лираме. Какво да правим? Няма да се
молим на никого да не ни пращат в “А”
окръжна група”, завърши Хиндлиян.
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ПО НОВА СПОРТ
КАНАДСКА БОРБА
16.30 ЕП в София
ПО ЕВРОСПОРТ

ТЕНИС
15.00 “Ролан Гарос”

КОНЕН СПОРТ
21.30 Турнир в Аахен

Бербатов няма
да помага на ЦСКА
Кой дава ей така пари от джоба си, попита най-скъпият наш футболист

Димитър Бербатов раздава автографи при награждаване
на победителите в 18-ия турнир „Данониада 2015"
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Отборът на Ботев Пд спечели 18-ия турнир „Данониада 2015" след
победа с 2:0 на финала над Аристон Русе. Малките “канарчета” полу-
чиха шампионската купа от ръцете на Димитър Бербатов. С приз за най-
добър вратар бе отличен Християн Карастойков (Ботев Пд), а като гол-
майстор Александър Николаев (Аристон). За най-етичен отбор бе из-
бран тимът на СОУ „Никола Вапцаров”, Петрич, завършил 5-и в заклю-
чителния турнир на стадион “Академик”, IV км, София.

ай-скъпият български футболист
Димитър Бербатов обяви, че
няма да помага на изпадналия
във финансов колапс ЦСКА -

ННННН
клуба, от който стартира бляскавата си
международна кариера.

“Не мисля, че каквото и да коменти-
рам за ЦСКА, нещо ще се промени. Аз
не съм състезател там и съм встрани от
темата. Ако сега ме потърсят, ще отка-
жа. Няма как да помогна финансово на
ЦСКА в момента. Кой дава ей така пари
от собствения си джоб?! Тук трябва да
се действа, както във ФИФА. Иначе
виждате какво се случва - ЦСКА е пред
закриване, Левски няма пари и така
най-титулуваните отбори са в положе-
ние, в което не трябва да бъдат и всич-
ки страдаме от това. Не трябва да се
търсят постоянно мнения, защото става
каша и после не се случва нищо. Тряб-
ва да се търсят хората, които ръководят
отбора и те да се опитат да помогнат,
а след това да се търси отговорност
евентуално от тези, които са го докара-
ли до това състояние. Ако се стигне до
момент, в който ЦСКА да има управле-
ние, както в Англия, може и да говорим
да помогна. Но няма нормално мислещ
човек, който да вземе предприятие или
бизнес, който е с минуси и той да тряб-
ва да ги връща”, заяви Бербатов, който
награди победителите от националния
турнир “Данониана”. Шампионът в него
Ботев Пд ще участва през октомври на
финалния турнир в Маракеш, Мароко,
смятан за неофициално световно
първенство за деца.

Ден по-рано пък досегашният му
клуб Монако официално обяви, че не
предвижда преговори с 34-годишния
българин за нов договор и ще залага
на подмладяване на отбора. Така апе-
тити към ветерана от Благоевград про-
явяват дебютантът в Премиър лийг Бор-
немут и запазилият мястото си в елита

Уест Бромич. В Премиер лигата Берба-
тов има опит с екипите на Тотнъм, Ман-
честър Юнайтед и Фулъм. Единствена-
та пречка пред евентуален трансфер
на българина като свободен агент в

Борнемут може да се окаже високата
му заплата, твърди talkSPORT. Бербатов
е получавал над 100 000 паунда на
седмица в Монако и трудно ще се съгла-
си на по-малко пари.

ЛУКОЙЛ СИ ВЪРНА ТИТЛАТА

Тервел ще се бие с
хърватин в дебюта
си като профи

Съперникът на Тервел Пулев
за дебюта му в професионалния
бокс бе сменен. Кобрата тряб-
ваше да се бие в петък срещу
Ямил Пералта. Аржентинецът
обаче няма да се изправи срещу
Пулев, а на негово място на
ринга излиза хърватинът Марко
Чалич. В категория до 91 кг, в
която е българският боксьор,
настъпиха размествания заради
отказване на двама от боксьо-
рите. Тервел Пулев вече е по-
беждавал Чалич по време на
олимпийска квалификация в Траб-
зон с 14:12 т., а после в Лондон
спечели бронзов медал.

ЛУКойл Академик
си върна титлата в ба-
скетболното първен-
ство. “Студентите” от
Правец станаха шам-
пиони, след като в ре-
шаващия мач надиг-
раха гостуващите си
съседи от Балкан Бо-

Баскетболистите на ЛУКойл Академик се радват със собственика
Валентин Златев на шампионската купа, която спечелиха след успех

с 87:77 над Балкан в решителния пети мач в Правец

тевград с 87:77 (20:13,
19:19, 29:20, 19:25) и
така триумфираха с
3:2 победи във финал-
ната серия. Тимът от
Правец определено
заслужаваше шампи-
онската купа, защото
доминираше през це-

лия сезон. От 2003 г.
ЛУКойл е неизменно
на върха, като само
миналата година ос-
тана 2-ри след подоб-
на 5-мачова драма с
Левски. Ключовата
среща в Правец беше
изгледана от прези-

дента на ЛУКойл Ва-
лентин Златев и от
председателя на БСП
Михаил Миков. Пред
тях най-резултатен в
мача бе Христо Заха-
риев с 23 т. Черного-
рецът Никола Драго-
вич добави 16, а Крис
Минков 13. За ботев-
градчани Павел Ма-
ринов завърши с 18 т.,
а Иван Лилов със 17,
но това не бе до-
статъчно Балкан до
грабне първа титла от
26 години. “През ця-
лото време съм мис-
лил за тази титла,
желаех я много, как-
то и целият отбор.
Смятам, че в 4-ия мач
ни беше по-трудно.
Сега ни беше по-
ясно какво трябва да
направим, за да спе-
челим. Направихме
всичко възможно, от-
ново се борихме и
победата дойде”, обя-
ви треньорът на шам-
пионите Тони Дечев.

“Публиката беше
най-големият победи-
тел. Залите се пълнят,
какво по-хубаво от
това? Гледахме оспор-
ван финал. Отборът ни
е млад, има бъдеще.
Това е политиката ни -
да разчитаме на мла-

ди български състеза-
тели. Целта е да става-
ме шампиони и да уча-
стваме в европейските
клубни турнири. Зала-
гам на Дечев. Той е
млад български трень-
ор. Има сериозен по-
тенциал в нашите мла-
ди играчи и ще разчи-
таме на тях да ни пред-
ставят в Европа. Не
искам да се занимавам
с футбол, хората да не
вярват на слухове”, за-
яви Златев.

“Усещането е хуба-
во. По-различно е от
когато си на терена, за
съжаление е и по-труд-
но. Но важното е, че
момчетата играха, по-
казаха характер и по-
бедиха. А най-важното
е, че дадохме шанс на
един помощник-тре-
ньор да го направим
старши. Знам, че Дечев
има бъдеще и най-мно-
го се радвам за него.
Съвсем нормално е
бъдещето му да е
свързано с нас. Имаше
много трудни серии, но
той показа характер и
качества”, каза бивши-
ят капитан на “студен-
тите” Тодор Стойков,
който в средата на се-
зона им стана спортен
директор.

Снимка ПРЕСФОТО/БТА

ВОЛЕЙБОЛИСТИТЕ
ЛЕТЯТ 20 ЧАСА
ДО ХАВАНА

Владимир НИКОЛОВ

М
Мъжкият национален отбор по во-

лейбол на България отпътува за 20-
дневно турне, в което последователно
ще гостува на Куба, Канада и Аржен-
тина в предварителна група С на Вто-
ра дивизия в Световната лига. Волей-
болистите се отправиха на 20-часов
полет през Париж до Хавана. Там иг-
раят с кубинците, с които делят 3-о
място в групата. Следва гостуване на
лидера Канада на 12 и 13 юни и на
втория във временното подреждане
Аржентина на 20 и 21 юни.  Селекци-
онерът Пламен Константинов-Гибона
взе разрешените по регламента на
Лигата 14 волейболисти. В отсъствие-
то на ветерана Владимир Николов ка-
питан ще бъде разпределителят Анд-
рей Жеков. Досегашният капитан То-
дор Алексиев пък е поискал да подси-
ли Б-отбора на I европейски игри в
Баку.

“С оглед на това, че не ни е важно
за класирането от мачовете в групо-
вата фаза, не сме търсили повече кон-
троли за обиграване на състава и
тръгнахме в Световната лига само с 2
проверки срещу Сърбия. Но се видя,
че от гейм на гейм отборът ни играе-
ше по-добре и намираше все по-доб-
ра сработка, така че в общи линии
абсолютни реални резултати се полу-
чиха,” коментира Константинов. “Без-
спорно липсата на тези 3-4 играчи,
които заминават за Баку, ще се отра-
зи. Нямаме такова количество подгот-
вени състезатели, че да не се отразят
липсата на класни играчи, но пък си
мисля, че това е възможност да се
даде шанс на някои момчета, които
имат по-малък игрови опит в нацио-
налния отбор. Трябва да искаме и ще
гоним победи във всички мачове, но
това е свързано и с възможностите ни,”
каза Гибона и изрази надежда новият
разпределител Любомир Агонцев да
поддържа възходящо ниво. “Засега
съм много доволен от представянето
му. Мисля, че не само той, но и други
момчета, които вземаме сега на това
турне, ще получат възможност и нуж-
ното време за изява. Има шанс Владо
Николов да се включи малко по-късно
за някои от мачовете. Обмисляхме ва-
риант евентуално да дойде за мачо-
вете в Аржентина”, завърши Гибона.


