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“Ако през 2010 г. са харчени 3 лв. за
1 разкрит лев при икономическо
престъпление, сега са 29 лв. Ефективно
ли е МВР?” Този въпрос зададе депу-
татът и член на ИБ на БСП Красимир

ИНТЕРВЮ ЕВРОФИНАНСИРАНЕ

Янков. Той припомни, че левицата иска
оставката на Бъчварова и на цялото
професионално и политическо ръковод-
ство на МВР заради несправяне с бито-
вата и организирана престъпност и

Нишан Джингозян:
БСП в Лондон
иска оставката
на Даниел Митов 8

Заплатите на 19 съветника на Румяна Бъчварова
излизат над 500 хиляди годишно

ПРОМЯНА

Хърватка
и мароканец
са №1 на маратона
в Стара Загора

Здравните власти
тормозят
100 болни с рядка
кожна болест

опазването на държавната граница.
“Бъчварова има два кабинета - като

министър и като вицепремиер, а запла-
тите на съветниците й са 500 000 лв.
годишно. И какво прави тя? Справи се

и осигури спокойствието на хората в
малките населени места ли, какво пред-
прие”, попита Янков. ДУМА припомня,
че Бъчварова като министър и вице-
премиер има цели 19 съветника. 3
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Корнелия Нинова
обеща на
социалистите
победни сълзи 5

Малките ВЕИ
получили
111 млн. лева
по ПРСР 6
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Лек автомобил се блъсна в кран, извършващ строителна дейност на бул.
“Цариградско шосе”. Пострадали са двама, които са откарани в болница

НА ОСТАП ДА МУ Е СТАБИЛНО
Европа се разлюля, оба-

че ние стоим стабилно. Тол-
кова стабилно, че чак сме
се вкопали в асфалта.

Опа, пардон. За асфалт
да не се приказва, че Той
взе да се дразни. Току-виж
се разлюти и стабилността
какво? Ще се напука като
магистрала под тир.

А, ама то скоро да не
стане така, че и за магист-
рали не трябва да се гово-
ри... Както и за пенсии не е
здравословно да се пита.
Нито пък за мизерните за-

плати. За далаверите при
обществените поръчки с ев-
ропари - сакън. За катаднев-
ните лъжи на Кунева и Мос-
ков просто забравете. Про-
блем с престъпността - йок,
че почва да гледа лошо...

Явно е много важно на
Него да му е стабилно. Виж-
дате каква непредсказуема
уйдурма може да се полу-
чи, когато народонаселени-
ето и обстоятелствата вземат
та изнервят дори потомък на
високоинтелектуална нация
като Дейвид Камерън. Изси-

ли се с мегатъпа идея, по-
сле няма как да се отметне
и накрая - Остапа понесло.
И сега вече никой не може
да даде на заден.

На този фон какво да
говорим за нашия... Сам си
го беше казал - “Матрялът,
дето се явява на избори
или от който можем да из-
бираме като кадри, никак
не е голям”. И за да Му е
стабилно, коленопреклонно
замолваме да ни пуснат
списък какво може и какво
Го дразни.

Таня
ДЖАДЖЕВА

НЯКОЛКО
ДУМИ

Снимка БГНЕС

29 лева струва 1 лев
разкрито престъпление
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тена от втория етаж
на къща-паметник
на културата, се сру-
ти в старата част на
Велико Търново по

маршрута към крепостта “Ца-
ревец”. Пострадали от отлом-
ките, паднали на тротоара и
платното, хора няма. От нача-
лото на годината всеки месец
има рухнали изоставени част-
ни къщи, които са част от
Възрожденския архитектурен
ансамбъл на Велико Търново.

Преди седмица бе съобще-
но за друга стара къща, която
се самосъбори на ул. “Велчо
Джамджията” в старопрестол-
ния град. Според информаци-
ята постройката, която също е
паметник на културата, от го-
дини е необитаема. Изоставе-
ната от собствениците си
къща се е сринала върху
пътното платно. Заради ран-
ния час не е имало движение
и за щастие никой не е пост-
радал. От общинската адми-
нистрация посочиха, че ще се
търси отговорност за инциден-
та от единия от собственици-
те на сградата, който в
продължение на една година
не е изпълнявал предписани-
ята за укрепване и обезопа-
сяване.

Напълно рухна и стогодиш-
ната Баварска къща в лозето
на Никола Габровски във Ве-
лико Търново, което е
превърнато в парк. Построй-
ката се срина, докато плани-
рат възстановяването й в ав-
тентичен вид, съобщиха мест-
ните медии.

Столичният кмет Йор-
данка Фандъкова неза-
бавно да прекрати неза-
конното отдаване на
паркинг и да се свали
незаконната реклама в
парка “Славейкови

улиганство и обругаване е да се
напишат думите “завоеватели”,
“окупатори”, “70 години подмяна”
върху Паметника на Съветската
армия. Това реши Върховният
административен съд по жалба
на потърпевш от полицейски
арест, съобщи “Правен свят”.
Съдът смята изписаните думи за
обидни, а изписването им “с
червен спрей и обругаване на
Паметника на Съветската армия
е хулиганско поведение, грани-
чещо с цинизъм и брутално
нарушение на правилата на
обществения ред, ярка и открита
демонстрация на незачитане на
определени исторически събития
и негативна нагласа в обществе-
ното съзнание”.
Историята е от 7 септември 2014
г., когато полицейски патрул в
столичната Княжевска градина
вижда въпросните надписи върху
паметника. В близост се намира-
ли трима души - Валентина
Маринова, Марта Георгиева и
Константин Божилов.
Полицаите са им искали личните
карти, няма данни за съпротива,

Министърът на здравеопазването
чрез липса на клинична пътека и въве-
дено ограничение в Наредба 38 е осъ-
ществил непряка дискриминация спря-
мо болните от рядката болест гноен
хидраденит. Това установи Комисията
за защита от дискриминация (КЗД).
Според нея е извършен “тормоз по
признак увреждане” заради бездейст-
вието на здравните власти за решава-
не на проблемите, свързани с лечени-
ето им. КЗД препоръчва на министъра
да предприеме мерки за уточняване и
допълване на нормативната база, за
да може да се провежда лечение на
страдащите от рядкото заболяване.
Комисията препоръчва и на НЗОК да
актуализира списъка със заболявания-
та, за които поема частично или
напълно стойността на лекарствата и
медицинските изделия.

Заболяването е изключително теж-
ко поради хроничния характер, проти-
ча с възпаления в областта на под-
мишниците и слабините, което води до
непрестанни болки. У нас са регистри-
рани около сто души с тази диагноза,

В Търново се срути още един
паметник на културата
Общо 680 са къщите, които са градски архитектурни старини

БСП срещу незаконен паркинг и ресторант в парка „Славейкови дъбове”

Съдът обяви, че е хулиганство да се пише
по Паметника на Съветската армия

Здравните власти тормозят
100 души с рядко кожно заболяване
Аида ПАНИКЯН Хно държавата години отказва да пла-

ща за лечението и превръзките им.
Обичайните за здравите хора ходене,
сядане, лягане са мъчение за пациен-
тите с рядкото заболяване. То засяга
предимно млади хора. При неадекват-
но поддържащо лечение гнойният хи-
драденит води до 100% инвалидиза-
ция.

Парадоксално е, че за тежката фор-
ма на заболяването е предвидена
100% нетрудоспособност, но държава-
та не покрива лечението му.

Решението на КЗД идва година
след изявлението на управителя на
НЗОК д-р Глинка Комитов, че от нача-
лото на 2016 г. касата ще заплаща ле-
карствата и медицинските изделия за
домашно лечение на болните с тази
диагноза, но това и досега не се е
случило, казват пациенти.

За заболяването няма предвидена
клинична пътека, затова болните се
лекуват по пътеката за спешни хирур-
гични интервенции, независимо че бо-
лестта е хронична и изисква много хо-
спитализации и системно лечение и
проследяване от специалист. Не е
предвидена и диспансеризация.

в протокола от обиска им няма
данни за намерени спрейове.
Обратно, тримата граждани са се
оплакали, че полицаите са се
държали грубо и са им крещели
обиди. След това са ги арестува-
ли. От тримата само Константин
Божилов обжалва заповедта за
24-часовия арест пред Админист-
ративен съд София-град (АССГ).
Съдът решава, че арестът е
незаконен, защото Божилов не е
задържан в момента на
извършване на престъплението.
Прокуратурата също е прекрати-
ла разследването поради липса
на извършено престъпление. По
административното дело обаче
прокуратурата решава да защити
решението на полицията да
арестува тримата и обжалва пред
ВАС. Прокурорът пледира, че
арестът е бил основателен,
защото Божилов е можел да
извърши престъпление и да се
укрие, за да избегне наказател-
но преследване.
В крайна сметка съдът с 2 на 1
гласа решава, че Божилов е бил
правилно арестуван.

дъбове” в столичния
квартал “Лозенец”. За
това настоява общински-
ят съветник от БСП Бо-
рис Цветков. Според
него в местността е по-
строено и незаконно
търговско заведение.
Вместо асфалт и фирма,

печелеща от паркинг,
трябва да има място за
отдих за столичани, ка-
тегоричен е Цветков.

И според стария, и
според бъдещия Подро-
бен устройствен правил-
ник (ПУП) местността е
определена за парк.

Затова Цветков настоя-
ва веднага след приема-
нето на новия ПУП да се
премахнат временният
обект и преместваемият
обект, които заедно
представляват заведе-
ние с паркинг.

Ако Фандъкова не

предприеме действия,
ще сигнализираме ин-
ституциите за нарушени-
ята на районния кмет на
“Лозенец” Любомир
Дреков, заяви още Бо-
рис Цветков.

Местността Славей-
кови дъбове е била ча-

стна градина на поетите
Петко и Пенчо Славей-
кови. Тя е дарена от на-
следниците на държава-
та, като са запазени ве-
ковни дъбови дървета.
През 1955 г. мястото е
обявено за паметник на
културата.

Деси ВЕЛЕВА

В края на 2015 г. стана
ясно, че 141 ca oпacнитe
cгpaди във В. Tъpнoвo, кoитo
ca влeзли в cпeциaлизиpaния
peгиcтъp зa pyшaщи ce
здaния oт 2010 г. дoceгa,
съобщи “Янтра ДНЕС”. Вcякa
гoдинa в peгиcтъpa се включ-
ват paзличeн бpoй cгpaди.
“Чacт oт кyлтypнoтo нac-
лeдcтвo дeгpaдиpa, вcякa
гoдинa ce cъбapят пo 20
cтapи cгpaди кaтo нeгoдни
или зacтpa-шaвaщи. В Стapия
гpaд ca 538 oт oбщo 680
кyлтypни цeннocти нa Велико
Tъpнoвo, кoитo ca пoд
юpидичecкa зaщитa”, пocoчи-
ха тогава apхитeкти от общи-
ната. През 2013 г. стана ясно,
че сoбcтвeницитe нa 550
къщи нe плaщaт дaнък
cгpaди в oбщинcкaтa хaзнa
нa Вeликo Tъpнoвo. Имoтитe

ca cъc cтaтyт нa нeдвижими
пaмeтници нa кyлтypaтa или
ca чacт oт apхитeктypни
aнcaмбли. Кoгaтo ce пoлзвaт
зa жилищни нyжди, Зaкoнът
зa мecтнитe дaнъци и тaкcи
ги ocвoбoждaвa oт нaлoгa зa
нeдвижимo имyщecтвo.

През април т.г. бе обяве-
но, че в стария град на Вели-
ко Търново трябва да бъдат
съборени около 10 къщи. Те
не могат да съществуват в се-
гашния си вид, тъй като заст-
рашават съседни къщи, обяс-

ни тогава Румяна Брайкова,
експерт към старопрестолния
ни град. Тя е един от експер-
тите, които трябва да изготвят
проект за инвентаризация на
всички стари сгради, състоя-
нието им и собствениците. За
целта групата разполага със
срок от 6 месеца. По думите
на Брайкова спешно трябва
да бъдат ремонтирани и дру-
ги 30 къщи в района. Тя обяс-
ни, че основният проблем са
подпочвените води, които во-
дят до ерозия.

В началото на т.г. рухна над стогодишната сграда на
метоха на Преображенския манастир. Сградата бе част от

Възрожденския архитектурен ансамбъл на Старо Търново,
но от години бе оставена на саморазрушение

С
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Павлета ДАВИДОВА

Двойно по-големи субсидии очакват
структурите по места, стана ясно по
време на съботното заседание на Наци-
оналния съвет на БСП. Корнелия Нино-
ва уточни, че удвояването на партийна-
та субсидия ще стане факт със задна
дата от септември. Тя представи и раз-
пределението на бюджета, с който БСП
ще борави до края на годината, а чле-
новете на съвета подкрепиха предло-
жението й.

Нинова ще прекрои и щатните брой-
ки на “Позитано” 20. В централата офи-
циално на трудов договор ще са заети
111 души, дейността на апарата ще се
подпомага и от хора на граждански
договори, но лидерът на социалистите

Двойно повече средства
тръгват към
структурите на БСП
Корнелия Нинова редуцира с 6% апарата на „Позитано” 20

Корнелия Нинова прокара идеята
председателите на общински и районни

съвети да не бъдат част от апарата на БСП

Пленумът реши от 10 до 26 юли районните и общинските организации
да проведат конференции, на които да обсъдят резултатите от

вътрешнопартийното допитване

“Ако през 2010 година са похарчени 3 лв. за
разкриване на 1 лв. икономическо престъпление,
сега са 29 лв. Ефективно ли е МВР?” Този въпрос
зададе вчера пред Канал 3 народният представи-
тел от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Красимир Янков.
Точно с тези данни той мотивира това, че левицата
иска оставката на Бъчварова и на цялото профе-
сионално и политическо ръководство на МВР.

Янков припомни изявление на Бъчварова по
отношение на битовата престъпност, че тя не
може да осигури полицаи във всяко населено
място. “Тогава защо има над 6000 незаети щатни
бройки в МВР?”, продължи с въпросите народ-
ният представител. Той изрази учудване, че
Бойко Борисов, който е бил главен секретар и
дълго време е ръководил МВР, има такова
отношение към сектора. Министърът на вътреш-
ните работи обяви, че приема само един авто-
ритет и най-голям специалист за работата на
службите и това е Борисов, обобщи Янков.

Левият депутат попита и защо МВР не е
имало предварителна информация за случая в
Слънчев бряг. “От тези 30 лица, които са били
задържани и са им снети обяснения, има ли
информатори на МВР? Службите знаят ли какво
се случва в Слънчев бряг? Ако силовото ведом-
ство няма секретни сътрудници сред криминал-

БСП:

Сградата на „Майстора”
е в бедствено положение,
трябва спешен ремонт

КРАСИМИР ЯНКОВ:

29 ЛВ. ДАВАМЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ
НА ИКОНОМИЧЕСКО
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ 1 ЛВ.

ния контингент, който наблюдава - МВР е не-
адекватно”, категоричен бе Янков. Той обясни,
че част от работата на службите е да има инфор-
мация, да я анализира и предприема превантив-
ни действия. Народният представител посочи и
изявлението на Бъчварова, което звучи като
статистика: “424 организирани престъпни групи
на територията на България. 14 от тях на тери-
торията на Слънчев бряг”. Според него в момента
в морските курорти е повечето криминален кон-
тингент от страната. “МВР обявява, че има само
14 групи в комплекса Слънчев бряг, които на-
блюдава. И въпреки че наблюдава, между две от
тях има тежък инцидент с убийство и ранени”,
каза още той. Янков е на мнение, че е имало
информация, но начинът, по който работи ръко-
водството на МВР, не води до ефективност.

“Бъчварова има два кабинета - като министър
и като вицепремиер, а заплатите на съветниците
й ни струват 500 000 лв. годишно. И какво прави
тя? Справи се и осигури спокойствието на хора-
та в малките населени места, предприе дейст-
вия?”, попита Янков и обясни, че тя в момента
се опитва да прехвърли на местната власт да
осигурява обществения ред, въпреки че общини-
те нямат възможност да се справят с това.

уточни, че те ще бъдат по-малко от
досега. Целта на промяната е редуцира-
не на дублиращите се длъжности и оп-
тимизиране на работата на структурни-
те звена, уточни Нинова. Числеността
на апарата се редуцира с 6%, добави
тя. От щатните бройки 74 са политиче-
ски, а 37 са за технически сътрудници.

Най-голям дебат около преструкту-
рирането имаше по предложението
длъжността регионален координатор да
бъде извадена от организационния от-
дел на “Позитано” и да бъде прехвърле-
на към областните съвети. Нинова уточ-
ни, че разходите за заплати и осигу-
ровки ще продължат да се финансират
от НС. Кристиан Вигенин и Милко Баг-
дасаров възразиха, че по този начин
може да се породят конфликти между

областните председатели, съветите и
координаторите. Те застанаха зад иде-
ята длъжността да продължи да е към
НС, за да може да се гарантира повече
независимост на координаторите. При
гласуване обаче предложението им бе
отхвърлено. Освен че ще са на щат
към областните съвети на БСП, реги-
оналните координатори вече са с два-
ма повече. По предложение на Нинова
ще има координатор за всеки избира-
телен район.

С прекалено голямата натовареност
и многото отговорности председателят
на БСП обоснова и друга промяна -
председателите на общински и районни
съвети няма да могат да са част от
апарата на НС на БСП.

Само 12 души се въздържаха, а

двама бяха против общата структура
на централния апарат на БСП, 62 под-
крепиха промените.

Националният съвет реши от 10 до
26 юли районните и общинските органи-
зации да проведат конференции, на
които да обсъдят резултатите от
вътрешнопартийното допитване. Тема
на събранията ще бъде готовността за
президентските избори. Тогава общин-
ските и районните организации ще събе-
рат и предложенията за кандидати за
президент и вицепрезидент. Михаил
Миков се включи с призив парламен-
тарната група да даде тласък за на-
срочване на президентските избори.
Той добави, че възможната най-късна
дата е 13 ноември, а най-ранната  - 23
октомври.

“Остро възразяваме срещу състоялата се дискусия с
политически привкус по време на заседанието на общин-
ския съвет в Кърджали, отнасяща се до проблемите с
материалната база на СОУ “Владимир Димитров-Майсто-
ра” и почти бедственото положение, в което са принуде-
ни да се обучават около 300 ученици!” Това се казва в
позицията на групата съветници на БСП в общинския
съвет в Кърджали, изпратена до медиите. На заседанието
бе предложена точка за спешно отпускане на средства
за неотложен ремонт на училищната сграда. За саниране-
то на покрива и подпокривното пространство са необхо-
дими 280 000 лева.

“Считаме за дълбоко неморални опитите на някои
политически партии проблемите на тези деца и техните
семейства да се превръщат в основа на политическо
говорене - на каквото сме свидетели! Свидетели сме на
поредното прехвърляне на отговорности между централна
и местна власт относно решаването на проблема, в резул-
тат на което той се задълбочава още повече”, пише в
декларацията. Социалистите в общинския съвет призова-
ват представителите на местната и на централната власт
към съвместни действия и поемане на отговорност за
разрешаване на проблема и да се гарантира безопасност-
та на учениците от СОУ “Владимир Димитров-Майстора”.

Снимки Благовеста ЦВЕТКОВА
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СОБАЛ „ВИЖЪН” ООД

Гр. София, ул. „Виктор Григорович “ № 8

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 90 и сл. от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 1, 3 и 7 от Закона
за лечебните заведения и чл. 19 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред
на “Специализирана очна болница за активно лечение Вижън” ООД
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВИЖЪН” („СОБАЛ ВИЖЪН”)

ООД, ЕИК: 175317154, гр. София, район „Красно село”, ул. “Виктор Григорович” № 8,
ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността „Лекар, Началник на отделение

по очни болести” в „СОБАЛ ВИЖЪН” ООД, гр. София, при условията
на трудов договор за срок от 3 (три) години.

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
1.1. Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен “Ма-

гистър по медицина” и специалност по профила на отделението “Очни болести”;
1.2. Трудов стаж най малко 5 години след придобиване на специалност;
1.3. Придобита квалификация по здравен мениджмънт е предимство.
2. Начин на провеждане на конкурса: по документи и събеседване по предварително

разработена писмена работа на тема: “Устройство, дейност, вътрешен ред и развитие на
отделението. Медицинска и икономическа ефективност (клиничен мениджмънт, лекарствена
политика, управление и контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност) на
отделението”, като конкурсът се провежда на два етапа: допускане на кандидатите и
провеждане на конкурса.

3. Необходими документи за участие в конкурса:
3.1. Молба за участие в конкурса;
3.2. Професионална автобиография;
3.3. Документ за трудов стаж - препис- извлечение от трудовата книжка;
3.4. Диплома за завършено висше с образователно-квалификационна степен “Магистър

по медицина” и диплома за призната специалност “Очни болести” - нотариално заверени
копия;

3.5. Удостоверение за членство в БЛС;
3.6. Други документи за професионална квалификация - копия, заверени от кандидата

с гриф “вярно с оригинала”;
3.7. Писмена разработка на темата по т.2
4. Срок, място и начин за подаване на документи:
Документи се подават в едномесечен срок от публикуване на обявата в деловодството

на “СОБАЛ ВИЖЪН” ООД на адрес: гр. София, район “Красно село”, ул. “Виктор Григорович”
щ 8, в запечатан плик с надписани върху него имена на кандидата, като във втори запечатан
плик, поставен в първия, се прилага писмената разработка.

За всяко подадено заявление на кандидата се издава документ, в който се посочват
името на подателя, дата и час на приемане на документите.

5. Информация за кандидатите:
При подаване на документите на кандидатите срещу отбелязване на дата и подпис се

предоставя за запознаване длъжностна характеристика на длъжността “Лекар, началник на
отделение по очни болести”.

По писмено искане на кандидата, отправено до управителя на лечебното заведение,
му се предоставя медико-статистическа информация от последните три години и информация
за структурата и числеността на персонала.

Телефон за справки: 0884 245484

сички аптеки, сключили
договор с НЗОК, да
предоставят лекарства
на военноинвалидите и
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Не бяха добре обяс-
нени нещата в транспор-
та и трябваше да се про-
вери дали навсякъде има
надписи, за да знаят хо-
рата, че машините в
трамваите и тролеите не
могат да пускат ресто,
призна кметът на София
Йорданка Фандъкова.

“Разбира се, че кога-
то се повишава цена на
каквото и да е, това се
приема много драматич-
но и от хората, и от тези,
които го правят, защото
никой не обича да вдига
цените. Но от 30 май до-
сега са продадени над 23
000 карти за пътуване.
Голяма част от тях - над
4300, са годишните кар-
ти. С тях пътуването из-
лиза лев на ден.” Така
Фандъкова коментира в
тв интервю увеличението
на билетите от 1 на 1,60

В конна база
“Хан Аспарух”,
която раз-
полага със
собствена
ковачница,
складове за
сено, слама
и овес, дър-
воделска
работилница,
магазини за
амуниции, има
редица ездови
клубове

Не пипайте социалните придобивки, за да идват хора
в армията, призовават пострадалите във войни

военнопострадалите в страна-
та. За това настоя на прескон-
ференция председателят на
Съюза на военноинвалидите и
военнопострадалите в Бълга-
рия мл. лейтенант о.з. инж.
Петър Велчев. 340 са аптеки-
те в страната, които предоста-
вят лекарства на военнослуже-
щите, концентрирани в голе-
мите градове на страната. За-
това на много места военно-
инвалидите и пострадалите

няма откъде да си набавят
лекарствата.  От съюза насто-
яват да бъде осъвременен
списъкът с лекарствата, които
се изписват на тази категория
хора. Те доплащат 25% от
цената на лекарствата си, за
разлика от ветераните от вой-
ните, които получават безплат-
но предписаните им медика-
менти. От съюза настояват во-
еннопострадалите (съпругите
и децата на военните) да не
доплащат 50%, а да получа-
ват безплатно лекарствата си.

За лекарствата на ветера-
ните от войните МФ отделя

годишно около 2,5 млн. лв. От
края на март до края на сеп-
тември военноинвалидите и
пострадалите трябва да под-
менят военните си книжки,
които им дават право на две
безплатни пътувания в страна-
та. Досега са преиздадени
1200 книжки.

Велчев подчерта, че друг
проблем е санаториумът в
Поморие, докаран до такова
състояние, че да може да бъде
продаден. През 1931 г. започ-
ва строителството на военни-
те санаториуми в Поморие,
Хисаря, Наречен и Банкя. “Ни-

кой няма право да разпрода-
ва имущество, което има дру-
га цел. Ние трябва да оставим
тези социални придобивки, за
да привличаме хора в армия-
та си”, категоричен е Велчев.

По данни на Централния
регистър на военноинвалиди-
те и военнопострадалите в МО
в момента тези хора са около
5500 души. По данни на НОИ
са 5492, от които 2703 са во-
енноинвалиди, а останалите
са родители на военноинвали-
ди, съпруги, деца. 319 души са
с над 90% инвалидност, 839
души са със 70-90% и 1749
души са с инвалидност от 50-
70%. Разходите за пенсиите
за военноинвалидите и воен-
нопострадалите са над 2,2 млн.

лв. на година. По 132 лв. полу-
чават хората с увреждане до
50%, 161 лв. е пенсията за
хората с 50-70% увреждане и
172 лв. - за 90% увреждане.
По 130 лв. получават родите-
лите на загиналите военно-
служещи. Хора, които са си
дали живота в армията и ка-
зармата, получават 3-4 пъти
по-ниски пенсии от инвалиди-
те, коментира Велчев и даде
пример с Полша, където тези
пенсии са от 800 до 1500 евро.

Т.г. се навършват 101 годи-
ни от създаването на Съюза
на военноинвалидите и воен-
нопострадалите и 26 години от
възстановяването му, което
вчера бе отбелязано с търже-
ство в Центрания военен клуб.

Снимка БГНЕС

Катедралният храм „Свето Успение
Богородично” във Варна бе обран.
Крадците са проникнали през шахтата
като вероятно това е станало рано вче-
ра сутрин. Човекът, който отключил хра-
ма, забелязал, че е разместено стъкло-
то на Чудотворната икона “Света Бого-
родица Геронтиса”. Варненският и Ве-
ликопреславски митрополит Йоан обяс-
ни, че са откраднати четири предмета -
утвар, два златни пръстена и два златни
кръста. Митрополитът сподели, че в
епархията и особено в Катедралния
храм за първи път се случва да има
кражба. Той заяви, че извършителите
навличат голям грях върху себе си. От
полицията информираха, че все още
няма данни кой е извършил посегател-
ството, но вече се работело по следи.

Обраха
варненската
катедрала

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА:

БИЛЕТЪТ Е СКЪП,
НО ИМА АЛТЕРНАТИВА

лева от 1 юни. Оттогава
имаше много протести,
но това не промени ре-
шението на Столичния
общински съвет.

Цената на билета е
висока, но всеки може да
има алтернатива и да не
го ползва, заяви кметът.
“От есента пускаме нови
трамваи, които ще пъту-
ват по линия 1. Очаквам

до 30 юни да пристигнат
и първите 10 от ренови-
раните трамваи от Пра-
га. 110 нови автобуса
също започват да се дви-
жат от есента”. Фандъко-
ва обаче призна, че все
още има 30-годишни ав-
тобуси, които се движат
по улиците на столицата.

БЕЖАНЕЦ ОТ ИРАК
Е ПРОСТРЕЛЯН В СОФИЯ

ракчанин бe прострелян вчера
рано сутринта в столицата.
Мъжът бил на около 30 г., бил
ранен в коляното и впоследст-
вие закаран в болница. Той е
със статут на постоянно преби-
ваващ у нас. По информация от
разследващите човекът, който
е стрелял, също бил гражданин

на Ирак. Инцидентът се е случил в
близост до Женския пазар, където има
постоянно полицейско присъствие за-
ради многото мигранти, които се
събират в района. Нападателят все
още се издирваше вчера следобед.
Близки до разследването твърдят, че
причина за инцидента е скандал за
пари от трафик на бежанци.

И
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Корнелия Нинова обеща
на столичните социалисти
победни сълзи
Може да имаме само 7 общински съветника,
но те се борят като седем самураи, обобщи
лидерът на БСП в София Калоян Паргов

Павлета ДАВИДОВА

Десетки социалисти, голяма част от които младежи, дойдоха в УАСГ, за да
обсъдят предизвикателствата пред страната и БСП
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Обещавам ви работа, пот и сълзи,
но вярвам, че накрая сълзите ще
бъдат от радост - от победата и от
това, че ще променим България и ще
й дадем надежда и перспектива на
хората. Това обещание пред актива
на БСП в София направи късно в
петък председателят на партията
Корнелия Нинова. Десетки социалис-
ти дойдоха в УАСГ, за да чуят Нинова
и да обсъдят предизвикателствата
пред страната и партията.

Председателят на БСП и лидерът
на столичната организация Калоян
Паргов бяха посрещнати от сканди-
рания “БСП” и очакване да очертаят
пътя, по който БСП ще поеме оттук
нататък. Паргов откри срещата с при-
зив за откровена дискусия, за поста-
вяне на реалните проблеми и търсе-
не на техните решения. За нас оттук
нататък е важно само едно - пътят,
по който БСП поема, да е пътят, кой-
то да изведе партията до първа по-
литическа сила в държавата, заяви
той, а залата отвърна с бурни ръко-
пляскания. Той определи отминалия
49 конгрес на социалистите като кон-
грес на емоциите, на промяната и на
събуждането. Предстои ни да дока-
жем,че тази промяна наистина се
случва с добрите резултати, които
всички ние очакваме от БСП, заяви
Паргов. Той бе категоричен, че пар-
тията трябва да се утвърди като ре-
ална и истинска алтернатива на уп-
равлението на Бойко Борисов. “Тряб-
ва да покажем, че моделът “Кой” е
зад гърба ни, че сме си взели нужни-
те поуки. Основната ни цел оттук
нататък трябва да е свалянето на
това правителство”, добави Паргов и
уточни, че все пак БСП се нуждае от
съюзници и партньори, защото цяла-
та държавна машина е изправена
срещу нея. Той смята, че БСП може
да стане реална по-видима и чувае-
ма алтернатива на сегашното управ-
ление. По думите му

правителството
на Борисов

е обрекло държавата на дългове,
безработица, липса на перспектива,
невъзможност да се решават пробле-
мите на хората. Паргов се възмути,
че управляващите занимават всички
със скъпия си пиар, който обаче ние
плащаме. Последният пример е учи-
телския събор на министър Меглена
Кунева в зала “Арена Армеец”, даде
пример той и припомни, че митът на
ГЕРБ, че на тях не им спират евро-
фондовете, вече е рухнал. Европа
вече проумя как не може повече една
шепа хора да забогатяват на гърба
на бедните, обобщи лидерът на сто-
личните социалисти.

Корнелия Нинова анонсира някои
от промените, които въвежда като но-
воизбран председател. Удвояване на
партийните субсидии за организаци-
ите, повече диалог и преодоляване
на дистанцията между ръководството
и членовете на БСП продължават да
са нейни приоритети. Лидерът на
БСП подчерта, че има две основни
цели. Едната е да превърнем БСП в
сила, като я променим, а втората е
променената и силна левица да про-
мени България, обясни тя. Нинова
подчерта, че гласът на членовете ще
определя ключови политики в БСП.
“Затова започнахме и вътрешнопар-

Корнелия Нинова обеща работа, пот и сълзи от радост и от това, че
левицата ще даде надежда и перспектива на хората

тийното допитване за президентска-
та кампания, за да може всеки от вас
да си каже мнението. Приемете пре-
зидентските избори като трамплин за
предсрочни парламентарни избори -
нашата победа на президентските е
трамплин, за да победим и на парла-
ментарните”, призова към мобилиза-
ция тя.

Нинова за пореден път помоли да
не бъде номинирана за президент.
“Преди конгреса поех ангажимент,
ако бъда избрана за председател на
БСП, да изведа левицата до

победа на парламентарния вот. Аз
съм последователен човек и няма да
се отклоня от поетия ангажимент.
Няма да гоня лична кариера и да
оставя това, което съм обещала пред
цялата партия”, категорична бе тя.
Връщайки се към конгреса, тя уточни
и какво е имала предвид под “кому-
никационна революция” - да отворим
партията към всички, които пред-

ставляваме, към работници, млади
хора, студенти, майки. Нинова отчете
над 20 проведени срещи с различни
структури, експерти и организации.
Пред столичните активисти тя при-
помни и позициите на ПГ на БСП
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ по основни въпро-
си и проблеми. Залата се оживи при
споменаването на декларациите сре-
щу общата флотилия с Румъния и
Турция в Черно море, както и седем-
те позиции с искане за отмяна на
санкциите срещу Русия.

Темата за взаимоотношенията ни
с Москва бе повдигната и на после-
двалата дискусия. Притеснени пар-
тийци я посъветваха да внимава да
не бъде вкарана в интриги заради
посещението си при “Единна Русия”.
Нинова подчерта, че в Русия ще по-
втори само позициите, които БСП е
защитавала и тук. Няма нужда от про-
тивопоставяне Европа срещу Русия,

Русия е част от Европа

заяви тя под бурното одобрение на
столичния актив.

На забележките, че преди допит-
ването БСП не е уточнила критерии-
те и изискванията към кандидатите
за президент и вицепрезидент, Ни-

нова отговори, че първо трябва да
стане ясен резултатът от референду-
ма, а след това конференциите на
организациите ще имат възможност
да кажат кои са подходящите лично-
сти. Стефан Досев от “Лозенец” изра-
зи надежда, че кандидатите на БСП
ще бъдат обявени на традиционния
събор на Бузлуджа. Стефан Манов от
“Изгрев” се възмути, че се е стигнало
дотам, Бойко Борисов да говори за
възраждането на

паметника на „Бузлуджа”

Нинова уточни, че въпреки прави-
телственото решение за прехвърля-
не на собствеността върху монумента
документите така и не са подписани.
Не сме прекъсвали диалога с отго-
ворните институции, подчерта ли-
дерът на БСП. Тя уточни, че се водят
разговори с Министерството на кул-
турата, с архитекта на паметника,
търсят се и липсващи документи в
архивите. Няма да оставим нещата
така, а г-н Борисов просто си прави
пиар на наш гръб, заяви Нинова.

Харесвам ви, защото сте боец, а
нашата партия има нужда от бойци,
защото някои заспаха, включи се в
дебата и Христо Джуров от “Искър”.

Той изрази надежда, че няма да има
механично обединение на леви пар-
тии в опит за печелене на изборите.
Председателят на БСП увери, че се
прави преглед и на настоящите коа-
лиционни партньори на партията.
Механичен сбор няма да има, всичко
ще е на базата на определени леви
политики и на база на политическото
доверие, с които се ползват, уточни
Нинова.

Подхвърлена бе и темата за теле-
визия на БСП. Ръководството на пар-
тията все още проверява възможнос-
тите. Другари,

малко четете ДУМА

а си купувате други вестници, възму-
ти се другар от с. Кубратово, район
“Нови Искър”. Ако ДУМА фалира, откъ-
де ще се информираме достоверно,
попита загрижено той.

Активисти излязоха с критики, че
дейността на общинските съветници
на БСП в София остава незабеляза-
на. Те оправиха апел към столичния
лидер за повече дейност и активи-
зиране на редиците. Паргов отвърна,
че усилията трябва да са общи, и
призова членовете и симпатизанти-
те на БСП да се включват в протес-
тите и акциите на партията. Може да
имаме само 7 съветници, но те се
борят като седем самураи, заяви той.
Паргов припомни, че те отстояват
ясни позиции и даде за пример ре-
акциите им за проблемите с град-
ския транспорт, за цената на билета
и поисканите оставки на ръководст-
вото на Центъра за градска мобил-
ност и зам.-кмета по транспорта.
Групата ще бъде още по-неприми-
рима и ще изнася на показ недъзите
на Фандъковото управление, обеща
той.  Предстои да бъде открита и
постоянна приемна на БСП за граж-
дани на ул. “Леге”, където община-
ри, експерти и членове на ръковод-
ството ще се опитват да разрешават
проблемите, които им се поставят.
“Основната ни цел е превръщането
на БСП в реална опозиция и алтер-
натива - с конкретни акции и дейст-
вия, лице в лице с проблемите. Ако
искаме да наложим социално отго-
ворния модел и всичко, за което си
говорим, чака ни тежка работа и
дълъг път, който минава през добро
представяне на президентските из-
бори. Минава през активността на
всички нас”, заключи Паргов.
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т данните до края на
май говорим за загу-
би на хранителната
индустрия и земе-
делския сектор от

началото на руското ембарго,
тоест от 2014 г., до май 2016 г.
в размер на 400 млн. лева. Това
каза министърът на земеделие-
то и храните Десислава Танева
в ефира на БНТ.

“От тази загуба с най-висок
относителен дял - над 220 млн.
лева към момента, е в сектор
“Мляко”. “В сектора съвпаднаха
двата фактора, които доведоха
до тази криза - 2 години вече
няма прието общоевропейско
решение, което да промени
този баланс и да стабилизира
цените. Ембаргото съвпадна с
отпадането на млечните квоти
от 1 април 2014 година. Двата
фактора увеличиха натиска
върху цените”, посочи ми-
нистърът.

Във връзка с излизането на
Великобритания от ЕС Танева
коментира, че нашият аграрен
стокообмен с Обединеното
кралство е винаги с положител-
но търговско салдо. “За послед-

Производителите в млечния сектор са загубили
над 220 млн. лева

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА:

400 млн. лв. губи земеделието
ни от руското ембарго
О От санкциите срещу Русия най-големи са щетите

в млечния сектор, който претърпя две кризи едновременно
ната година е 44 млн. евро. Една
трета от нашия износ към Обе-
диненото кралство е от зърне-
ни суровини, основно слънчог-
лед и царевица, след това след-
ват пилешкото месо и млечни-
те продукти”, обясни министър
Танева и подчерта, че ръковод-
ството на общността трябва да
си даде ясна сметка, че резул-
татът от този референдум озна-
чава оценка за начина, по кой-
то тя се управлява.

“Бих претендирала за из-
ключително намаляване на
бюрократизма по отношение на
многобройните органи, които
управляват или контролират
един или друг от секторите. За
много по-експедитивно взема-
не на решения и най-вече за
определяне на цели, стратегии
и политики, които да следваме,
а да не следваме събитията,
които се случват, и да търсим
решение постфактум”, коменти-
ра Танева. “Визирам кризата в
млечния сектор. Това, което каз-

работници, да не говорим, че
кризата с набиране на персо-
нал в сектор “Земеделие” е го-
ляма, включително и в Бълга-
рия”, каза още земеделският
министър.

Танева коментира и темата
за качеството на храните. “Всич-
ки мерки, които сме предприе-
ли, а със сигурност има и още
какви да направим, са потреби-
телят да разбира без усилие
какво му се предлага - дали е
истинско сирене, произведено
от мляко по БДС, или е про-
дукт, който само по визия при-
лича на сирене”, обясни тя. Та-
нева допълни, че има разнооб-
разие на всеки вид продукт, но
безспорно част от тях са със
заместители с цел по-ниска
цена. На въпрос на каква цена
не бива да си купуваме сирене,
защото не е сирене, министърът
посочи, че цената на неистин-
ското сирене е средно два пъти
и половина по-ниска, отколкото
на истинското.

вам, със сигурност ще го кажат
и фермерите в този сектор, за-
щото вече втора година след-
ваме събитие, на което не сме

взели адекватно решение”,
допълни тя. В интерес на Обе-
диненото кралство е да остави
възможността за земеделски

327 проекта за изграждане на мощ-
ности за производство на електроенер-
гия от възобновяеми източници са по-
лучили 111 млн. лева по мярката за
насърчаване на микропредприятия на
Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР). Общата стойност на
проектите е почти 150 млн. лева.

Това е записано в становище на зе-
меделското министерство по повод ис-
кани промени в Закона за енергията от
възобновяеми източници (ЗЕВИ).

Случаят с тези централи нашумя
през миналата година, когато стана

“Готова съм да иниции-
рам законодателни
промени, които ясно да
регламентират как се
защитават малките
производители на
плодове и зеленчуци
при такива бедствени
ситуации, които унищо-
жават реколтата им”,
обяви в Кюстендил
омбудсманът Мая
Манолова. Като пример
тя посочи ситуацията в
Кюстендил и региона,
където през април

Ветеринарното управление при
Министерството на земеделието
започна ваксиниране на говедата
от болестта нодуларен дерматит в
Босилеград, в Пчинска и Ябланиш-
ка управителна област в Южна
Сърбия. За целта се използват
50 000 ваксини, дарение от Евро-
пейския съюз. Това коментира пред
БГНЕС Иван Николов, председател
на Българския културен център в
Босилеград.

Животновъдите и ветеринарите
се надяват, че това може да спре
разпространението на болестта,
която е обхванала 19 от общо 36
босилеградски села и продължава

Малките ВЕИ получили 111 млн. лева по ПРСР
ясно, че те са получили двойно финан-
сиране - от една страна, от европей-
ските фондове, а от друга - заради
преференциалните цени, които опре-
деля Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) за произведената
от тях зелена електроенергия. Про-
блемът беше регулиран със законода-
телни промени.

До голяма степен тези производите-
ли действително нямат вина - двойното
финансиране е допустимо от българ-
ското законодателство в онзи период,
когато мощностите са въвеждани в ек-

сплоатация. В някои от случаите малки-
те централи са ползвали и до 75% фи-
нансиране от европейските фондове.
Правилата на Брюксел обаче забраня-
ват това, а след проверка на страната
е наложена и корекция в размер на 28
млн. евро.

Така, за да избегне продължаване
на нарушението, КЕВР вече определи
по-ниски цени за изкупуване на елект-
роенергията от тези мощности - до раз-
мера на собствената инвестиция. Реше-
нието предизвика серия от протести от
страна на инвеститорите, които се оп-

лакаха, че с решението се застрашава
съществуването им. Затова и поискаха
да бъде върната преференциалната
цена за техните мощности. Ако това
стане, таксата “задължения към обще-
ството” ще трябва да се повиши с 0,35
лв. за мегаватчас. Бизнесът вече крити-
кува това предложение.

След предприетите промени от стра-
на на българските власти по казуса ЕК
намали корекцията до 4,7 млн. евро. Ако
обаче има връщане на старите цени,
казусът ще бъде разгледан отново и не
се знае каква ще е корекцията.

Омбудсманът поиска законова защита
на малките производители

студът провали над
60% от реколтата на
череши.
Манолова посочи, че
идната сряда ще има
среща с министъра на
земеделието и храните
Десислава Танева за
премахването на ДДС
върху дарените храни.
Една от темите, които
ще постави допълнител-
но, е как да бъдат
защитени черешопроиз-
водителите в Кюстен-
дилско.

Омбудсманът посочи,
че от пролетните
измръзвания са постра-
дали предимно малките
производители на
плодове в региона,
които имат между 5 и
15 декара. Обикновено
се събират и продават
около 5 хил. тона, а
тази година са само 2
хил. тона череши, каза
Манолова и допълни, че
ще настоява за защита
от институциите. Тя
посочи, че законода-

телната уредба не е
съвършена, защото тя
защитава по-лесно
големите, отколкото
малките, но въпреки
това и дребните произ-
водители имат възмож-
ност да получат обез-
щетения. Манолова
напомни на производи-
телите на ябълки и
сливи, чиято реколта
също е поразена, да
подадат заявления за
получаване на обезще-
тения.

В БОСИЛЕГРАД ВАКСИНИРАТ ЖИВОТНИТЕ
СРЕЩУ НОДУЛАРЕН ДЕРМАТИТ

да се разпространява.
Досега са унищожени 200 от

регистрираните 1600 говеда в Бо-
силеградска община, а в някои
села до границата с България обо-
рите са почти празни. Пострадали-
те стопани се обезщетяват, но вре-
дата от загубените ползи и необ-
ходимото време за възстановяване
на говедовъдството може да
продължи и до няколко години.
Болестта все още не е овладяна и
има сериозна опасност да бъдат
унищожени всички говеда в общи-
ната. Болестта е обхванала и об-
щините Сурдулица, Търговище,
Буяновац, Враня и Медведжа.

Това ще нанесе сериозен удар
върху поминъка на и без това бед-
ните селскостопански производите-
ли, които се препитават с по някол-
ко крави. Те недоволстват срещу
държавата, защото въпреки че на
всички е било известно, че болест-
та се разпространява откъм Турция,
България и Македония, говедата
превантивно не са ваксинирани.

На територията на Босилеград-
ска община преди няколко дена
бе пръскано срещу инсекти, които
са носители на болестта, но това
доведе до отравяне и задушаване
на пчелите и нови вреди за пчела-
рите.

Доматите и краставиците
поевтиняват на едро

Сезонно поевтиняване нa повечето зеленчуци от-
четe Държавната комисия по стоковите борси и
тържищата през изминалата седмица. Цената на
оранжерийните домати на едро е паднала за седми-
ца с 18,5 на сто до 1,28 лв. за килограм. Цената на
доматите от внос се понижава с 7,9% до 1,16 лв./кг.
Българските оранжерийни краставици поевтиняват
с 23% до 0,87 лв./кг. Цената на картофите се пони-
жава с 16% до 0,63 лв./кг на едро. Зелената салата
поевтинява с 2,6 на сто и се търгува по 0,37 лв. за
брой средно.

Ябълките се търгуват по 1,25 лв./кг, цената на
лимоните се понижава с 1,7 на сто до 3,46 лв./кг.
Ягодите поевтиняват през тази седмица с 1% до
3,05 лв. за килограм. Цената на черешите пада с 1,2
на сто до 2,52 лв. средно за килограм. Кайсиите
поевтиняват с 4,9 на сто до 1,56 лв./кг.

Кравето сирене поскъпва с 0,9% и се продава
средно по 5,50 лв./кг, а кашкавалът тип “Витоша” -
по 9,47 лв./кг. Олиото поевтинява с 0,5% и се търгува
по 2,04 лв. за литър. Захарта поевтинява с 4,1 на сто
и се продава по 1,39 лв./кг. Брашно тип “500”
поскъпва с две стотинки и се продава средно по
0,83 лв./кг. Яйцата се продават средно по 0,16 лв. за
брой на едро.
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Пантеонът на десните
божества

АЛЕКСАНДЪР
СИМОВ

Скъпо
мое МВР

ИНА
МИХАЙЛОВА

СВЕТОВЕН ДЕН
НА РИБОЛОВА.

Отбелязва се от
1985 г. по решение
на Международна-
та конференция по
регулиране и раз-
витие на риболова
(1984). На този ден
празнуват всички рибари - и тези, които
хвърлят въдицата за удоволствие, и тези, ко-
ито се занимават с промишлен риболов.

1877 - ЗАПОЧВА РУСКО-ТУРСКАТА ОСВО-
БОДИТЕЛНА ВОЙНА. Руски войски, пред-

вождани от ген. Михаил Драгомиров, премина-
ват р. Дунав при Свищов. Войната е наречена от
българския народ Освободителна, тъй като до-
вежда до освобождаването му от турско робст-
во и създаването на Третата българска държа-
ва. Подобно е отношението към нея и в Румъ-
ния, Сърбия и Черна гора, които получават пълна
независимост след нейния край.

1898 - ЗАВЪРШВА ПЪРВОТО В СВЕТА СА-
МОТНО ОКОЛОСВЕТСКО ПЛАВАНЕ. Из-

вършва го роденият
в Канада Джошуа
Слокъм - мореплава-
тел, пътешественик и
писател. С дългата
11,2 м яхта “Спрей”
той тръгнал на 24
април 1895 г. от
Бостън, Масачузетс.
Три години по-късно, на 27 юни 1898 г., завършил
своето околосветско плаване след 74 000 км.
През ноември 1909 г. Джошуа Слокъм изчезва
по време на плаване със “Спрей”. Официално е
обявен за мъртъв през 1924 г.

1929 - В БЕРКОВИЦА СЕ РАЖДА ДОНЬО
ДОНЕВ, КАРИКАТУРИСТ И РЕЖИСЬОР (УМИ-
РА 2007 Г.). Бил е худож-

ник във в. “Вечерни новини”,
художник и режисьор в СИФ
и САФ “София”; главен ре-
дактор на в. “Тримата глупа-
ци” (1989-1997), “Четиримата
глупаци” (1997) и на сп.
“Фрас”; професор в НАТФИЗ
(преподавал анимационна режисура); актьор във
филма “Вагнер”. Автор на първия български
пълнометражен анимационен филм “И ги наре-
коха Монтеки и Капулети”. Върху анимационна-
та поредица “Тримата глупаци” работи 20 г.

1931 - АВИОКОНСТРУКТОРЪТ ИГОР СИКОР-
СКИ ПОЛУЧАВА ПАТЕНТ ЗА ПЪРВИЯ СИ
ВЕРТОЛЕТ. Роден в Киев, дн. Украйна, през

1919 г. той емигрира в
САЩ. През 1939 г. конст-
руира първообраза на
съвременния хеликоптер
- “Vought-Sikorsky 300” -
трилопатен носещ винт,
разполагащ с двигател с
мощност 75 к.с. Първият
от трите успешни полета
е извършен на 26 май
1940 г. Вертолетът на Сикорски поставя няколко
световни рекорда и в следващите години е при-
ет на въоръжение в армията на САЩ и е закупен
от редица държавни организации и агенции,
както и от много авиокомпании.

1954 - ПУСНАТА Е ПЪРВАТА В СВЕТА АТОМ-
НА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА. На тази дата в СССР

влиза в експлоатация
АЕЦ в Обнинск, Ка-
лужска област. Гра-
дът се намира на 100
км югозападно от
Москва. Това е първи-
ят научен град в Ру-
сия. В него е разпо-
ложен Държавният физико-енергетически инсти-
тут. Неговите учени създават първата в света атом-
на електрическа централа. Мощността й е 5 МВт.
Работи безаварийно до 29 април 2002 г. - 48 го-
дини. Реакторът сега е полигон за опити по из-
веждане от експлоатация на ядрени мощности.
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Ако някой си въобра-
зява, че бурята с цената
на билетчето в София е
отминала, дълбоко се
заблуждава. Заблудата
идва от много прост факт.
Тези, които вдигат цени-
те, просто не ползват
градски транспорт. Те
живеят в друг свят. Което
е лоша новина за управ-
ляващите. Защото ако
поне от време на време
се качваха в автобус,
щяха да чуят скърцането
със зъби и съскането,
което не е спирало от

началото на юни. И няма
шанс да затихне скоро.
Но властта в София
вече напълно е потъна-
ла в лицемерен аристо-
кратизъм и се държи на-
лудничаво като крал-
ския двор на Франция
малко преди френската
революция.

Тези дни в една от
своите редки изяви на-
последък столичната
кметица Йорданка Фан-
дъкова обяви, че билет-
чето наистина било
скъпо. Но за сметка на
това, продължи тя, има-
ло алтернатива - хората
можели да не ползват
транспорт. Фандъкова
най-накрая намери мяс-
тото си в пантеона на
десните божества, насе-
лили управлението в

София.
Схванахте ли логика-

та? Защото тя се родее
с безсмъртната мисъл
на Мария-Антоанета, че
след като народът няма
хляб, може да наблегне
на пастите. Тази репли-
ка е божествено дясна.
Тя показва разум от раз-
лично измерение. И е
пряко продължение на
изцепките на Прошко
Прошков, че столичният
транспорт не бил убежи-
ще за социално слаби.
Прошков, който е злат-
ният пръст на ГЕРБ в
София, си представяше
градски транспорт за
богати костюмари. А
знаете какви са богати-
те - не искат някакви
лузъри да им се преч-
кат в краката.

Алтернативата на
скъпотията е да стоите
вкъщи или да ходите
пеш. Среден път в мис-
ленето на Фандъкова не
съществува. В света на
дясното тесногръдие и за
миг не се появява някак-
ва социална загриже-
ност или поне елемен-
тарна човещина. В него
няма анализ дали град-
ският транспорт в София
наистина печели от но-
вите цени и дали контро-
льор в столицата не се
превръща в свръхопасна
професия. Всъщност
Фандъкова се опита да
лавира и да обясни, че
сега пътуването с карти
било станало евтино.
Това е плосък начин за
бягство от отговорност.

Традиционното дясно

твърди, че залага на сво-
бодата на избора. А сега
през високите цени на
билетчето общината се
опитва да задължи хора-
та да пътуват с карти. Но
това не е избор. А прити-
скане до стената с оп-
рян в черепа пистолет.

Тук говорим за някак-
во друго дясно. Алчно до
безбожност. Корумпира-
но до дъно. Дясно, което
си представя хората
единствено като възмож-
ност за изтръскване. За-
ради това София се
превърна в град, чийто
жители през по-голяма-
та част от времето меч-
таят да избягат от него.
Това е техният отговор.
Тяхната алтернатива. Но
десните божества няма
как да узнаят това.

МВР ни излиза скъпо.
Не става въпрос, че в по-
следните години това е
ведомството, чийто бюд-
жет “избива рибата”.
Не иде реч дори за
пикчърсите на Цветан
Цветанов. Нито за факта,
че станахме редовен
клиент на съда в Страс-
бург и плащаме като
попове за акции и изказ-
вания на бившия вътре-
шен министър. Думата ни
е за средствата, които
отделя бюджетът за раз-
криване на едно пре-
стъпление. Според офи-
циалните данни те
са се увеличили с близо

63% за четири години -
от 2010 до 2014 г. Дока-
то преди шест години за
разкриване на едно
престъпление държав-
ният бюджет е отделял
2352 лв., а през 2014 г. -
3723 лв., то през м.г. су-
мата бележи нов пик -
4203 лв.

Излиза, че плащаме
повече за сигурност, но
така и не я получаваме.
В същото време бърка-
ме дълбоко в джобове-
те, за да си купим спо-
койствие с помощта на
частни фирми и охрани-
тели. А престъпността
расте. И докато министър
Румяна Бъчварова се
чуди как да обясни, че
всичко върви по мед и
масло, престъпните гру-
пи пред очите й показ-
ват кой всъщност кара
влака.

На фона на растящи-
те пари за МВР разкри-
ваемостта на престъпле-
нията пада. Намалява
драстично и броят на
хората, които търсят

съдействие от полиция-
та. Защото не й вярват и
са обезверени, че рес-
пектиращите акции не
откъсват пипалата на
октопода. Социологиче-
ските проучвания утре
ще покажат друго, но
няма българин, който да
няма личен дял в обез-
покоителната статисти-
ка.

Сигурността е скъпо
удоволствие. Държавата
плаща и е готова да пла-
ти. Само да имаше ефект
от инвестицията. Но да
пръскаш 29 лв. за раз-
криване на 1 лв. от ико-
номически престъпле-
ния е кощунство. При таз
хвалба за успехи в бит-
ката с контрабандата...
Сметката не излиза. Или
проблемът е в кръчмаря.

МВР има голям бюд-
жет, но от това не про-
изтичат големи резулта-
ти. МВР акумулира мно-
го средства, но в пове-
чето случаи неефектив-
но. Без особена полза
за хората. В последните

години слушаме как са
необходими още и още
милиони - за камери, за
условия на труд, за ог-
рада по границата, за
дрехи, за обувки, за
извънредни часове...
Всеки път, когато МВР
на Цветанов или на
Бъчварова поискаше
допълнителни средства,
на мига ги получаваше.
Краен резултат няма.

Май сметките на
МВР се правят по доста
опростен маниер - умно-
жава се броят на хората
по средната заплата и
каквото остане - за ос-
новната дейност. Затова
и нищо не се получава.
В същото време не до-
стигат полицаи, Бълга-
рия е сред страните в ЕС
с най-ниско доверие в
полицията, с висок дял
на нерегистрираната
пре-стъпност, с високо
ниво на пътни инциден-
ти, с относително пове-
че убийства...

Скъпо мое МВР, кой
ти криви сметките?
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НИШАН ДЖИНГОЗЯН:

БСП в Лондон иска
оставката на Даниел Митов
Трябват бързи и адекватни мерки, които да защитят интересите на българите във
Великобритания, категоричен е зам.-председателят на левицата в британската столица

НИШАН ДЖИНГОЗЯН е роден във Варна. Завършил
е Техническия университет в морската столица.
Преди 15 години заминава за Англия, където се
дипломира като магистър по мениджмънт на
околната среда в Кингстън юнивърсити в Лон-
дон. Работил е в Националната здравна система
на Великобритания. Нишан бе инициатор на
проекта “Солидарност с българските медици”,
създаден през 2004 г. В момента е зам.-председа-
тел на организацията на БСП в Лондон.

Интервю на Мария НИНОВА

Áúëãàðèÿ ðàçïîëàãà ñ
óíèêàëíèÿ øàíñ äà áúäå
÷ëåí íà ÅÑ è äà èìà
èçêëþ÷èòåëíî òåñíè
âðúçêè ñ Ðóñèÿ

 Г-н Джингозян, как се
стигна дотам, че Велико-
британия да избере да на-
пусне ЕС?

- Много и комплексни са
причините, за да се стигне до
този референдум. Допитване-
то бе организирано с цел да
се отговори на страховете на
хардлайнерите в Консерва-
тивната партия за все по-тяс-
на интеграция в рамките на
ЕС и за бъдещ политически
съюз, който да обедини
държавите в общността. Па-
радоксалното е, че дясната
Консервативна партия, която
бе в основата на това допит-
ване, е твърде възможно да
се разцепи. Разделителната
линия е дълбока, гледните
точки - диаметрално проти-
воположни, че възможността
след този референдум Вели-
кобритания да има нова по-
литическа партия е изключи-
телно голяма.

Темата дали Обединеното
кралство принадлежи към
Европа или не, не е нова.
През 1975 г. Харолд Уилсън,
тогава министър-председател
на Великобритания, иниции-
ра подобен тип референдум
за оставане в тогавашната Ев-
ропейска икономическа общ-
ност. Това е било първото на-
ционално допитване до граж-
даните на Великобритания по
тази тема. Въпросът, на който
е трябвало тогава да отгово-
рят, е бил следният: “Смятате
ли, че Великобритания тряб-
ва да остане член на Евро-
пейската общност?”

Друга причина за резул-
тата от настоящия референ-
дум е Британската партия за
независимост на Найджъл
Фараж, която набра голяма
популярност във Великобри-

тания. Камерън разчиташе,
че допитвайки се до общест-
веното мнение, ще успее в
някаква степен да неутрали-
зира влиянието на тази пар-
тия, която успя да привлече
голям брой поддръжници от
редиците на Консервативна-
та партия.

Причината за резултатите
са многото граждани на ЕС,
които се установиха във Ве-
ликобритания след приоб-
щаването на страните от Из-
точна Европа. Вълната от
търсещи по-добър живот
хора започна по времето,

когато Консервативната пар-
тия обяви изключително
строги мерки за икономии,
засегнали всички сфери на
обществения живот - здраве-
опазване, образование,
транспорт и т.н. Страната
трябваше да се справи с го-
лям брой нови имигранти във
време на изключително ог-
раничени финансови въз-
можности, които създадоха
тежки социални противоре-
чия особено в Северна Анг-
лия, където масово гласува-
ха за напускане на ЕС.

Другата причина е бежан-
ската криза, която имаше
силен отзвук във Великобри-
тания. Тази тема се превърна
в основна в Обединеното
кралство, тъй като правител-
ството на Камерън не съумя
да намери правилния подход
и работещи решения. Парти-
ята на Фараж поде тази тема
и с възможно най-грозен, бих
казал дори расистки подход
умело манипулира обществе-
ното мнение. Въпреки че Ве-
ликобритания пое ангажи-
мент да окаже подслон само
на 20 000 бежанци в сравне-
ние с тези един милион, ко-
ито Германия прие, темата
бе жестоко експлоатирана
тук. Всеки ден страхът от не-
познатото, от чуждото бе ек-
сплоатиран умело, за да се
формира среда на непоно-
симост към бежанците.

Световната финансова
криза доведе до рекордно
висока безработица и поре-
дица от грешни решения,
свързани с мерки за ограни-
чаване на разходите, които
породиха тежки социални
проблеми. Орязаният бюджет
за различни видове социал-
ни програми и на национал-
ната здравноосигурителна
система доведе до това, че
качеството на живот на голя-
ма част от хората във Вели-
кобритания спадна чувстви-

телно. И това породи вълна
от недоволство срещу Ка-
мерън.

Всичко посочено дотук
доведе до ситуацията в мо-
мента. Резултатите от рефе-
рендума в много голяма сте-
пен са протестен вот.

 Какво следва от тук
нататък?

- Дълъг и труден процес
на предоговаряне на нови
условия, по които Великобри-
тания ще търгува и общува с
останалите 27 държави от ЕС.
Страните от ЕС са най-голе-
мият търговски партньор на

Великобритания и неминуе-
мо това ще се отрази върху
икономиката на страната.
Този процес се очаква да
продължи от две до десет
години. По време на тези
преговори ще се договорят и
условията, при които гражда-
ните на ЕС, които вече живе-
ят тук, ще могат евентуално
да останат.

 Заговорихте за остав-
ка на външния министър на
България Даниел Митов.
Защо?

- Недопустимо е външният
министър на България да не
изрази съпричастност и ак-
тивна подкрепа към пробле-
мите на българите във Вели-
кобритания. Г-н Митов не съу-
мя да отговори на нашите
очаквания и затова смятаме,
че той няма друга алтерна-
тива, освен да подаде остав-
ка. БСП в Лондон проведе
изключително активна кам-
пания през последните две
години, която акцентираше
върху факта, че при Брекзит
статутът на българите ще
бъде неясен и това ще поро-
ди проблеми, които директ-
но ще рефлектират върху
България.

Във Великобритания жи-
веят около 200 000 българ-
ски граждани. Ние сме граж-
дани на България, гласопо-
даватели и данъкоплатци.
Активно участваме в полити-
ческия, културния и социал-
ния живот на България и Ве-
ликобритания. За да демон-
стрирам колко е голяма
българската общност само в
Лондон, бих споменал фак-
та, че тук има 15 български
училища, десетки детски гра-
дини, български магазини,
ресторанти, български транс-
портни фирми и т.н. Българи-
те от чужбина са най-голе-
мият донор на финансови
средства в България. Сумите,
които постъпват от нас, са по-
големи от всички чужди ин-

вестиции, взети заедно. Ние
всеки месец подпомагаме
роднините ни в България.
Давам тези примери, за да
обрисувам факта, че сме го-
ляма общност, която има не
само задължения към Бълга-
рия, но и изисквания.

Проблемите с българите
във Великобритания започ-
наха преди няколко години,
когато Найджъл Фараж поде
кампания против нас, която
придоби мащабите на маси-
рана и добре организирана
атака срещу българските
граждани, живеещи в Обеди-
неното кралство. Правителст-
вото на България и Митов
отлично знаеха, че българи-
те във Великобритания попа-
дат в групата на тези граж-
дани на ЕС, които няма да
бъдат допуснати до участие
в референдума за напускане
на ЕС и няма да имат
възможност дори да изразят
позиция по тема, която дра-
стично ще промени живота
им. Камерън посети София,
проведе среща с Митов. Тази
тема дори не е била дискути-
рана. Затова настояваме ка-
тегорично за оставката на
Даниел Митов.

Настояваме за ясна и ка-
тегорична позиция и гаран-
ции, че правата на гражда-
ните на България, живеещи
във Великобритания, ще
бъдат защитени и няма да
бъдем дискриминирани. Бих
желал ясно и категорично да
подчертая, че евентуално
завръщане на десетки и сто-
тици хиляди българи ще
превърне Брекзит в огромен
проблем за България. Поли-
тиката на щраус, която Ми-
тов провежда, политика на
снишаване и надежда, че
проблемите ще отшумят, не
е далновидна и е погрешна.

От името на БСП в Лон-
дон настояваме категорично
за оставката на Митов и ис-
каме бързи и адекватни мер-

ки, които да защитят нашите
интереси.

 Възможно ли е разцеп-
ление на Обединеното крал-
ство?

- Дезинтеграционните про-
цеси вече започнаха. В Шот-
ландия се подготвя референ-
дум за независимост с цел да
се запази позицията на стра-
ната в ЕС. Там има ясно мно-
зинство в подкрепа на ЕС.
Тече и подписка за свикване
на втори референдум, която
за ден-два набра над два ми-
лиона подписа. Всички голе-
ми партии във Великобрита-
ния, с изключение на тази на
Фараж, подкрепиха остава-
нето на страната в ЕС. Разде-
лението е голямо, страстите -
нажежени.

 Каква трябва да е ре-
акцията по върховете на
ЕС? Случилото се ще дове-
де ли до промяна на поли-
тиките в ЕС?

- Трябва да се подходи
хладнокръвно и спокойно
към случилото се, да се из-
ведат необходимите поуки.
Въпреки че резултатите от
този референдум са в пряк
ущърб за България и за Ев-
ропа като цяло, трябва да
отбележим факта, че това е
демократично допитване до
гражданите на Великобрита-
ния. Живеем в глобално об-
щество, имаме глобални про-
блеми - екологични, полити-
чески, икономически, не мо-
жем да се справим сами.
Надявам се промяната, коя-
то ще последва, да акценти-
ра върху това как малки
държави като България, с не-
стабилна икономика и крех-
ка демокрация, трябва да се
борят с големи предизвика-
телства като бежанската
вълна, финансовата криза и
социалното неравенство.

 Френският посланик в
България Ксавие Лапер дьо
Кабан няколко часа след
излизането на официални-
те резултати обяви, че
победителят е Владимир
Владимирович. Как да раз-
читаме подобна реакция?

- Мисля, че това е
прибързана реакция. Теория
на конспирацията. Едва ли
можем да прогнозираме по-
следствията за Европа и Ру-
сия от този референдум.
Бъдещето ще покаже дали
това ще доведе до по-голя-
ма интеграция или разпад на
ЕС. България разполага с
уникалния шанс да бъде
член на ЕС и в същото вре-
ме да има изключително тес-
ни връзки с Русия. Това тряб-
ва да бъде нашето преиму-
щество, а не да превръща
страната в терен за битка
между два икономически ги-
ганта. Не забравяйте, че Пу-
тин е този, който призовава
за общ икономически съюз
от Португалия до Владивос-
ток. В Лондон има огромна
руска общност. Русия е част
от бизнес елита на света.
Загубите за Русия от напус-
кането на ЕС от страна на
Великобритания ще бъдат
огромни. Руските граждани
инвестират всяка година око-
ло 20 млрд. лири в икономи-
ката на Великобритания.

‘
‘
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Много се изписа, много се изгово-

ри за решението на британците да
затръшнат вратата на Европейския
съюз. След първоначалния шок, тъй
като малцина вярваха в този изход на
референдума (социолозите ни пред-
ставяха друга действителност), е вре-
ме за отрезвяване. И за отговори на
много въпроси, които постави британ-
ският вот. Отговори, които трябва да
дадат умовете в Брюксел.

След обявяването на резултата и
от последния район на Обединеното
кралство социалните мрежи бяха за-
лети с безброй шеги по този повод -
шеги, които след първоначалния смях
обаче оставят онзи горчив привкус на
истината. Една от тях гласеше: “Ци-
прас към Камерън: Спокойно, и ние
казахме oxi, но после стана yes!” Да,
миналата година гърците въстанаха
срещу статуквото, опълчиха се срещу
кредиторите-кръвопийци въпреки апо-
калиптичните заплахи за черно бъде-
ще. Днес обаче всичко е по старому -
затягането на коланите продължава,
стачките - също. Статуквото се оказа
непобедимо.

Великобритания може и да не напусне ЕС. Ако обаче той
не се промени радикално, ще загине със или без Албиона

Кристиела
СИМЕОНОВА

Наред със сценариите за разпада-
не на Обединеното кралство напълно
възможна е и хипотезата, според ко-
ято народният вот няма да изкара Ве-
ликобритания от Евросъюза. Колкото
и недемократично да изглежда това.
Все пак референдумът няма задължи-
телен характер, британският парла-
мент е този, който трябва да вземе
тежкото решение да зачете волята
народна. От друга страна, през 2-го-
дишния период на процедурата по
излизане от съюза могат да се случат
толкова много неща - Лондон може
да спечели още отстъпки, които да
удовлетворят евроскептиците. Пред
вече материализиралата се опасност
да остане без един от своите членове
ЕС може и да клекне по редица въпро-
си. Макар сега да пъчи мускули и да
призовава Албиона бързо да подава
молба за напускане, а не да си играят
“на котка и мишка”. Въпреки това оба-
че външният министър на Германия
Франк-Валтер Щайнмайер след кри-
зисната среща на страните основател-
ки на ЕС заяви, че е време съюзът да
се реформира, да се дадат повече
правомощия на националните прави-
телства. Тъй ли? Тези призиви отдав-
на се чуват от редица европейски сто-
лици. А фрау Меркел, която носи голя-
ма част от вината за днешното състо-
яние на Евросъюза, побърза да поус-
покои - не е нужно да притискаме
Лондон да подава молба за напуска-
не, рече тя. В същото време настана
разнобой в самата Великобритания -
искат се нови и нови референдуми, а
още в деня след вота водачът на кам-
панията за напускане, бившият лон-
донски кмет Борис Джонсън, заяви, че
не е необходимо да се бърза... Какво
ли говори всичко това?

Казват, че британското здравомис-
лие се било изпарило и предало в
лапите на популисти. Това е най-лес-
ното оправдание - популистите са
виновни. Защо традиционните леви и
десни партии, чиито граници са все
по-размити, не потърсят причините
избирателите им да се подхлъзват в
крайни посоки? Защо те не предотв-
ратиха възхода на популистите? Защо
ги оставиха необезпокоявани да си-
пят на ангро уж решения на кризите?
Защо позволиха да изгубят тотално
доверието в себе си, готови на съгла-
шателства противно на всякакви прин-
ципи, които отстояват за пред избира-
телите си? Защото така е по-удобно -
властта в ръцете, джобът пълен, изби-
рателите със замазани очи. Но видно
е, това не може да продължава без-
край. Факт е, че компромисът е съще-
ствена част от успешното функциони-
ране на ЕС, обаче на каква цена?

Най-важният въпрос, който трябва
да си зададат европейските лидери, е
защо британците предпочетоха скока
в неизвестното. А не да винят външни
сили за тектоничните промени (по
израза на председателя на Европей-
ския съвет Доналд Туск). Ето, британ-
ския външен министър това не го
вълнува, той си говори за заплахата
Русия. Докато ЕС продължава да оне-
винява собствените си провали с вли-
яния отвън, добро бъдеще не го чака.
Нали уж в съвременния глобален свят
няма място за граници, а в същото
време по отношение на Русия, която е
и част от Европа, те се поставят по-
стоянно?

Изборът на британците е вот-алар-
ма за това, което се случва с европей-
ския проект. Въпросът е как изначално
добрата европейска идея се изроди в

огромен октопод, чиито пипала навля-
зоха толкова навътре в живота на ев-
ропееца, и вместо да мислят за него-
вото реално добруване, те ощастливя-
ват кокошки и изправят краставици. Как
Европейският съюз позволи да се оли-
цетворява от един бюрократизиран и
лишен от каквато и да е демократична
легитимност апарат? Защо създаде
тази огромна пропаст между полити-
ческия елит и европейските общест-
ва? Защо там, по високите етажи на
лъскавите брюкселски сгради, позво-
лиха европейският гражданин днес да
вижда само негативите, които му носи
ЕС, когото възприема все повече като
част от проблемите, а не от техните
решения?

И днес, като вчера, европейските
лидери са също толкова неподготве-
ни да се справят с поредното безпре-
цедентно предизвикателство, защото
и мигрантската криза е безпрецедент-
на, “Брекзит” е само поредното съби-
тие, което изпревари техните планове
и действия. Но в спокойно време все-
ки може да ръководи и да се радва на
успехи. Истинските лидери си личат
по ясните стратегии за разрешаване
на проблемите, а не по безбройните
безрезултатни кризисни срещи.

Ако европейският политически елит
не си научи уроците, британският вот,
без значение дали реално ще изкара
страната от ЕС, ще постави началото
на края на Евросъюза в този му вид.
Ако не се промени радикално, евро-
пейският проект ще загине. Нужен е
сериозен дебат за бъдещето му. И
сериозна алтернатива на сегашното
статукво, което доведе Европа до това
състояние на разпад. Такава алтерна-
тива предлагат европейските социали-
сти, начело със Сергей Станишев.

Голяма въпросителна - това е
бъдещето на европейския проект

Подробности относно
промяната, от която Ев�
ропа има нужда според

ПЕС, четете на стр. 13
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Споразумения на стой-
ност 50 млрд. долара са
сключили Русия и Китай по
време на посещението на
руския президент Владимир
Путин в Китай. Равносмет-
ката е на агенция “Новости”.

“Бяха избрани петдесет
и осем бизнес инициативи
на обща стойност 50 млрд.
долара”, заяви Путин пред
журналисти в китайската
столица. Руският президент
бе придружен от правител-
ствена и бизнес делегация.

Между двете държави
бяха подписани няколко
енергийни сделки, включи-
телно за продаване на дяло-
ве на няколко руски проекта
на китайски компании.

“Роснефт” ще продаде
40% от петрохимически ком-
плекс. Подписани са и някои
нови споразумения за до-
ставки на суров петрол за
Китай.

Междуправителствено
споразумение за голям авиа-
ционен проект бе постигнато
в Пекин. Китай и Русия ще
работят съвместно за създа-
ването на нов пътнически са-
молет, който може да носи
до 300 пътници.

Новият проект се раз-
глежда като потенциален
конкурент на “Боинг” и
“Еърбъс” не само в Русия и
Китай, но и на азиатския
авиационен пазар.

Русия и Китай планират
да подпишат споразумение
за започване на първите два
съвместни проекта в руския

лесното налагане на санк-
ции и заплахите за тяхното
използване, срещу едност-
ранната политика и използ-
ването на едностранни дей-
ствия без съгласието на за-
интересованите страни”,
каза китайският лидер.

Ðóñèÿ è Êèòàé ñ
äîãîâîðè çà $50 ìëðä.
Путин и Си Цзинпин се споразумяха за укрепване
на световната стратегическа стабилност

Иракското командване обяви
пълното освобождаване на град
Фалуджа от бойците на терористич-
ната групировка “Ислямска държа-
ва” (ИД), предаде Асошиейтед прес,
като се позовава на командването
на операцията.

Фалуджа, намиращ се в западна-
та провинция Анбар, падна под кон-
трола на ИД в началото на 2014 г. На
23 май иракският премиер Хайдар
Абади съобщи, че започва операция

Четири лагера на различни терори-
стични организации, в които се нами-
рат почти 15 хил. души, са разполо-
жени на територията на Турция до
границата със Сирия. Това съобщава
агенция “Доган”, позовавайки се на
извадки от полицейски доклад, под-
готвен за прокуратурата.

“Групировки като “Ислямска
държава”, “Джебхат ан-Нусра”, “Кети-
бет ул-Талибан” са създали 4 лагера
за тренировки в близост до границата
със Сирия. Това са лагерите Атман,
Аекробат, Анадан и Харим-Тафар
Такхарим”, се казва в отчета на
полицията от Диарбекир. В него се
посочва, че бойците, които са в тези
лагери, идват от Кавказ, Средна Азия,
Близкия изток и Северна Африка.

Подготовката на тази инфраструкту-
ра е започнала още в началото на
XXI век и е организирана от “Ал
Кайда”, към която впоследствие са се
присъединили и други терористични
организации. След избухването на
кризата в Сирия групировките са
пренасочили вниманието си именно
към тази държава. “За осигуряването
на бойците с боеприпаси са се из-
ползвали легални и нелегални
възможности за преминаването на
турската граница. За съжаление,
фактът, че територията на Турция се
използва от терористите за прониква-
не в Сирия, вреди на международния
имидж на нашата страна, която се
опитват да представят като помощник
на тези групировки”, констатира
докладът.

4 лагера с 15 хиляди
терористи
има в Турция

Фалуджа напълно
свободна от ИД

Исландия избра
историк за
президент

Историкът Гудни Йохансон
обяви победа на президентските
избори в Исландия, съобщи ТАСС.
“Все още не са преброени всички
гласове, но мисля, че спечелих”,
заяви Йохансон, който е незави-
сим кандидат. 47-годишният не-
зависим кандидат Гудни Йохансон
е специалист по история на пре-
зидентската власт и известен
политически наблюдател. Той обе-
щава да модернизира политичес-
кия живот и предлага да се
върнат референдумите по народ-
на инициатива.

„Аш Шабаб” окървави
Могадишу

Броят на жертвите на атен-
тата, извършен от терористич-
ната групировка “Аш Шабаб” сре-
щу хотел в сомалийската столи-
ца Могадишу, нарасна на 15 души,
над 20 са ранените, съобщи те-
левизия “Ал Джазира”. Първона-
чално атентатор самоубиец за-
действал взривно устройство, а
след това въоръжени мъже нахлу-
ли в хотела. Полицията влязла в
престрелка с тях.

Горският пожар в Калифорния е изгорил 150 къщи и броят им
може да се увеличи. Над 1100 пожарникари се борят с

пламъците, бушуващи в селски общности около езерото
Изабела в южната част на Сиера Невада

30 души изгоряха
в автобус в Китай

Над 30 души са били убити,
след като голям автобус е избух-
нал в пламъци при сблъсък в
крайпътен участък. Общо 56 души
са били в автобуса, който ката-
строфира в провинция Юннан,
съобщават местните медии, пред-
полагайки, че броят на жертвите
може да се увеличи.

Лидерът на “Подемос” Пабло Иглесиас
пуска своя вот на предсрочните

парламентарни избори в Испания.
Според социологическите проучвания

първа отново ще е Народната партия
на премиера Мариано Рахой.

Коалицията “Заедно можем” между
“Подемос” и бившите комунисти се
очаква да изпревари социалистите

Най-малко 26 души са жертвите на
наводненията в американския щат

Западна Вирджиния, предизвикани от
поройните дъждове. Сред загиналите

има и 2 деца. Повече от 32 хил. сгради
са все още без ток. Бедствието

нанесе сериозни материални щети

за освобождаването на града. Арми-
ята проведе настъпление по няколко
направления при подкрепата на ши-
итски бойни групи и авиацията на
възглавяваната от САЩ междуна-
родна коалиция.

Контролът над Фалуджа е важен
за иракските власти, тъй като градът
се намира само на 65 км западно от
столицата Багдад и джихадистите го
използваха като плацдарм за про-
веждане на атаки.

Снимки БГНЕС

Далечен изток на Източния
икономически форум през
септември. Това е заявил
президентският представи-
тел в Далекоизточния феде-
рален окръг на Русия Юрий
Трутнев, който е на посеще-
ние в Пекин, предаде РИА
“Новости”. “Сега задачата е
такава: на 3 септември тази
година на Източния иконо-
мически форум ще бъдат
започнати първите проекти.
Колегите от Китай спомена-
ха за два проекта. Те каза-
ха, че първите два проекта
ще бъдат подписани на фо-
рума”, заяви Трутнев.

В Пекин руският прези-
дент Владимир Путин и него-
вият китайски колега Си
Цзинпин подписаха руско-
китайско съвместно изявле-
ние за укрепване на светов-
ната стратегическа стабил-
ност. Русия и Китай се обя-
вяват за политическо разре-
шаване на международните
проблеми и срещу използва-
нето на сила и санкции. Това
заяви президентът на Китай-
ската народна република Си
Цзинпин на съвместен бри-
финг след разговорите си
със своя колега Владимир
Путин.

“Ние винаги сме се обя-
вявали за политическо раз-
решаване на междудържав-
ните спорове и актуалните
регионални проблеми чрез
приятелски консултации и
мирни преговори, срещу из-
ползването на силата и за-
плахите със сила, срещу

Той подчерта, че Китай
и Русия и занапред ще по-
лагат усилия за формиране-
то на международни отно-
шения от нов тип - основа-
ващи се на принципите на
сътрудничеството и взаим-
ната изгода.
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Картата на Европа

може да се прекрои не
само заради излизането
на Великобритания от ЕС,
за което се обявиха 51,9
на сто от поданиците на
кралицата. В Германия и
Финландия искат рефе-
рендуми за членството в
Европейския съюз, а по-
вторен референдум за
оставане в Обединеното
кралство вече е одобрен
от Шотландия.

Според резултатите от
проучване на изследова-
телския институт “Emnid”,
публикувано в “Билд ам
зонтаг”, 29% от анкетира-
ните германци подкрепят
тази идея, а 63% са про-
тив. По-голямата част от
германците (63%) съжаля-
ва за резултата от рефе-
рендума във Великобрита-
ния и само 11% оценяват
положително резултата от
гласуването. Безразлични
към решението на британ-
ците да напуснат ЕС са
20% от германците. Близо
70% от анкетираните са
съгласни, че ЕС следва да
бъде реформиран.

Събирането на подпи-
си под петиция за органи-
зиране на референдум за
излизане от ЕС започна
във Финландия. Както
съобщи телевизия “Юле”,
под петицията, изготвена
от Себастян Тюнкюнен,
лидер на младежката ор-
ганизация на партията “Ис-
тински финландци”, са сло-

ропа. Петицията призова-
ва кмета да провъзгласи
Лондон за независим град
и да подаде заявка за
присъединяване към ЕС, в
това число към Шенген-
ската зона”, се казва в
текста на документа.

Авторите на подписка-
та са си поставили за цел
да съберат 200 хиляди
подписа. След това обе-
щават да изпратят доку-
мента в кметството на
британската столица.

Междувременно в съ-
бота поддръжници на ев-
ропейската интеграция
излязоха по улиците на
британската столица на
протест срещу излизане-
то на Великобритания от
ЕС. Хиляди протестиращи
поискаха властите да пре-
разгледат резултатите от
референдума. Те премина-
ха през централните ули-
ци на британската столица
със знамена на ЕС и ло-
зунги в подкрепа на член-
ството на Обединеното
кралство в общността. Към
протестиращите се при-
съединиха и участници в
парада на сексуалните
малцинства.

Шотландия пък вече
обяви, че ще започне не-
забавни разговори със
страните и институциите в
Европейския съюз, за да
намери начин да остане в
блока въпреки вота на
Великобритания за напус-
кане. Огромно мнозинство

Всички заговориха
за независимост
Из цяла Европа тръгнаха да събират подписи „за” и „против” ЕС

жили подписите си около
10 000 души. Предложени-
ето е референдумът да се
проведе през декември
2017 година. За разглеж-
дането на такъв документ
от парламента са необхо-
дими най-малко 50 000
подписа. Във Финландия
имаше аналогична иници-
атива през 2013 г. Тогава
петицията бе подписана от
около 30 000 души.

Междувременно във
Великобритания набира
скорост петицията с иска-
не за повторен референ-
дум в кралството. Близо 3
милиона души вече са
подписали петицията. Рой-
терс съобщи, че подписи-
те се увеличават с по 3000
в минута. Парламентът
трябва най-малкото да
обсъди всяка петиция,
качена на сайта му, ако
под нея са поставени по-
вече от 100 000 подписа.

Повечето от подписа-
лите се са от райони, къде-
то подкрепата за оставане
в ЕС на референдума на
23 юни е била най-голяма,
на първо място в Лондон.

Лондончани също за-
почнаха подписка за от-
деляне на града от Англия
и оставане в ЕС, като под-
писалите се в нея са вече
160 000. Документът беше
качен на сайта change.org
на 24 юни.

“Лондон е междунаро-
ден град и ние искаме да
останем в сърцето на Ев-

Решението кога да задейства член 50 на Лисабон-
ския договор за Европейския съюз, в който е зало-
жена процедурата за излизане от общността, е от
изключителната компетенция на Великобритания. Това
заяви в интервю за Ай Ти Ви британският министър
на външните работи Филип Хамънд. “Партньорите от
ЕС искат ние да направим това бързо и оказват
натиск”, изтъкна той. Хамънд подчерта, че преговори-
те с ЕС за излизане на Лондон от общността няма да
започнат, докато този член не бъде задействан.

Британският премиер Дейвид Камерън, който по-
даде оставка след референдума, ясно посочи, че с
това трябва да се занимава новият премиер на стра-
ната. Името му ще стане известно някъде в началото
на октомври по време на конференцията на торите.

В събота на кризисна среща външните министри
на страните основателки на ЕС призоваха Лондон
възможно най-скоро да задейства преговорите за
напускане.

ерманският канцлер Ангела
Меркел се опита да успокои
натиска на Париж, Брюксел
и собственото й правителст-
во за бърз “развод” между
Великобритания и ЕС, пре-
даде Ройтерс. Тя даде да се
разбере, че няма да притис-
ка Камерън, след като той

Председателят на Европейския
парламент Мартин Шулц настоява
британският премиер Дейвид Ка-
мерън да започне процедурата за
напускане на Европейския съюз
още от вторник.

В интервю за в. “Билд” Шулц
изтъква, че евентуален период на
неяснота би породил повече неси-
гурност, с което ще бъде застра-
шена заетостта. Колебливото по-
ведение, просто в интерес на так-
тическата игра на британските кон-
серватори, вреди на всички нас,
казва той.

Серия от оставки за-
валя в “правителството в
сянка” на лейбъристите
във Великобритания.

Министърът на образо-
ванието в сянка Луис Па-
уъл, здравният министър
Хайди Алекзандър, ми-
нистърът в сянка, отгова-
рящ за политиките към
младите хора, Глория де
Пиеро, министърът на
околната среда в сянка
Кери Маккарти, ми-
нистърът на транспорта в
сянка Лилиан Грийнууд и
шотландският министър в
сянка Иън Мъри обявиха,
че са подали оставки.

По-рано лидерът на
Лейбъристката партия

Подписването на договора за
Трансатлантическо търговско и
инвестиционно партньорство
(ТТИП) между САЩ и Европей-
ския съюз е невъзможно, обяви
премиерът на Франция Мануел
Валс, цитиран от АФП.

от шотландците подкрепи
оставането в съюза на ре-
ферендума в четвъртък.
След извънредно заседа-
ние на кабинета шотланд-
ският първи министър Ни-
кола Стърджън отбеляза,
че ще се стреми към неза-
бавни консултации с ЕС.

Шотландският първи
министър каза също, че в
голяма степен на масата

стои нов референдум за
независимостта на Шот-
ландия от Обединеното
кралство, допълва Асоши-
ейтед прес. Шотландският
кабинет официално одобри
разработването на зако-
нодателна база за произ-
веждане на повторен ре-
ферендум за независи-
мост. В близките дни ще
бъде създадена съответна-

та консултативна група,
цитира ТАСС изявлението
на Стърджън.

“Великобритания, в ко-
ято Шотландия гласува да
остане през 2014 г., вече
не съществува”, заяви
Стърджън пред Би Би Си,
след като определи про-
веждането на втори рефе-
рендум за независимост
като “много вероятен”.

Искам да бъда с ЕС!, Не съм британец, аз съм европеец!, скандираше
множество пред “Даунинг стрийт” 10, недоволно от резултата от

референдума. С голяма скорост петицията за нов референдум събира подписи

ЕС ОКАЗВА НАТИСК
ВЪРХУ НАС

Европейският парламент иска Лондон
да стартира „Брекзит” веднага

Заваляха оставки

Да не притискаме Великобритания
да напуска, успокоява Меркел

Джереми Корбин е отст-
ранил външния министър
в сянка Хилари Бен, тъй
като му заявил, че вече
няма доверие в него, съоб-
щиха британски медии.

Ирландският минис-
тър в сянка Вернън Кокър
разкри, че обмисля пози-
цията си, докато близки
до лейбъристите източни-
ци обявиха, че се очак-
ват още оставки. Канц-
лерът в сянка Джон Мак-
доналд, един от най-близ-
ките съюзници на Корбин,
е категоричен, че лидерът
няма никакво намерение
да се оттегли. “Джереми
няма да ходи никъде”,
подчерта той.

ГГГГГ

ТТИП е невъзможно, отсече Париж
На среща с избиратели в град

Белвил-сюр-Мер той заявил: Че-
стно казано, споразумение за
трансатлантическо партньорство
не може да има. Според Валс в
сегашния вид ТТИП води в греш-
на посока. Занапред не трябва да

се сключва нито един договор за
свободна търговия, ако той не
отговаря на интересите на Евро-
съюза. Европа трябва да заеме
твърда позиция и Франция ще
следи за това, убеден е френският
министър-председател.

Четирите големи формации в ЕП
подготвиха резолюция, приканва-
ща Дейвид Камерън да стартира
“Брекзит” още във вторник, пише
“Франкфуртер Алгемайне Зонтаг-
сцайтунг”.

Наложително е, изтъкват парла-
ментаристите, да се избегне вред-
ната за всички несигурност и да се
запази единството на съюза. Ни-
каква нова връзка от какъвто и да
е характер между Великобритания
и ЕС не може да бъде одобрена,
докато споразумението за излиза-
не не бъде завършено, добавят те.

Европейският парламент ще се
събере във вторник на извънредна
сесия.

Както гласи член 50 на Лиса-
бонския договор, който досега не
е прилаган, за да започне оттегля-
нето си, Великобритания трябва
официално да извести Европейския
съвет, съставен от държавните и
правителствените ръководители на
държавите членки, за намерение-
то си да напусне съюза. От този
момент напускащата държава и
членките на ЕС имат две години да
преговарят по оттеглянето й.

заяви, че няма да започва
формалните преговори за
напускане най-малко до
октомври месец.

“Честно казано, това не
трябва да отнема твърде
дълго, това е вярно, но аз
не бих се борила в момента
за къса времева рамка”,

заяви Меркел на пресконфе-
ренция. “Преговорите тряб-
ва да бъдат проведени в
добър бизнес климат”,
заяви тя. “Великобритания
ще остане близък партньор,
с кой сме икономически
свързани”, добави герман-
ският канцлер.

Снимка БГНЕС

ФИЛИП ХАМЪНД:
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Голямото
на белите
ИЛИ ЗАЩО ПРОТЕСТИРАТ И МИГРИРАТ

Аида
ПАНИКЯН

Само преди два месеца
българските медици протести-
раха. Не за пари, а срещу нор-
мативния хаос в системата!
Професията се обезлюдява,
очите на над половината дип-
ломирали се млади медици са
към Терминал 2 и със стегна-
ти куфарчета чакат само “ОК”
от германски, британски или
френски клиники. Данни от
Българския лекарски съюз со-
чат, че сертификати за работа
в чужбина всяка година взе-
мат средно по 400 български
доктори - през 2011 г. - 507,
през 2012 г. - 447, през 2013
г. - 408. Е, няма обратна ин-
формация колко от тях наисти-
на са напуснали страната и
работят в чужбина. Но остава
тревогата, че лекарите в
България намаляват. “ЕС тряб-
ва да започне да отпуска пари
за здравеопазване на страни-
те, от които изтича този чо-
вешки потенциал”, гневи се
български професор.

В същото време данните на
НСИ сочат, че през 2011 г.
лекарите са с 414 повече от
2010 г., през 2012 - с 232 по-
вече от предходната, на след-
ващата се увеличават с 294, а
м.г. са били с 251 повече от
2014 г., когато са били с 95 по-
малко от 2013 г. И докато
български лекари напускат
родината, у нас работят техни
колеги от други страни. В ре-
гистъра на БЛС са вписани над
520 доктори с чуждо или двой-
но гражданство от близо 55
страни. За жалост голяма част
от тях не възнамеряват да се
установят трайно в страната.

България е само
спирка по пътя

към ЕС

или други западни страни.
Най-много са македонците,
следвани от индийци, турци,
руснаци, сирийци, иранци,
иракчани. Има дори американ-
ци, англичани, японци, гер-
манци, поляци, чехи. Но едва
ли има място за чудене, след
като само в периода 2012-
2013 г. в Медицинския факул-
тет на МУ в София са обучава-
ни студенти от 33 държави,
сред които 41 от САЩ, 563 от
Турция, 258 от Гърция. В нача-
лото на т.г. в Плевенския ме-
дицински университет напри-
мер се записаха да следват
медицина 250 студенти от
чужбина, от които 110 са от
Великобритания, 48 от Индия,
19 от Германия. Само през
2012 г. 12 хил. германци след-
ват в чужбина медицина и

други здравни специалности,
сочат данни на Федералния
статистически институт. Преди
време германска студентка в
МУ във Варна разказа в медия
в родината си, че следването
й тук струва 4 хил. евро на
семестър, което е много по-
малко от други чуждестранни
университети, още в трети се-
местър студентите имат достъп
до клиничната практика и
дори започват да работят със
собствени пациенти, а кон-
тактът с професорите е много
по-достъпен, отколкото в ро-
дината й. Очевидно обучение-
то на медици излиза скъпо

на Германия
и й е по-лесно
да си ги внася

та дори и германци, завърши-
ли в България например. А на
нас може би ни харесва да си
вярваме, че българското меди-
цинско образование все още е
качествено като преди 25-30
години. Между другото, изчис-
лено е, че недостигът на лека-
ри в Германия до 2030 г. ще е...
100 хил., междувременно все
повече германски лекари се
стремят към добрите условия
на труд и социални придобив-
ки в Швеция, по-добрите пари
и шансове за кариера и изсле-
дователска работа в САЩ, Ве-
ликобритания, Австрия.

Франция също се оплаква
от недостиг на лекари. Според
неправителствени източници
на 100 хил. французи се падат
281 лекари, а според прави-
телството - 337. Факт е, че
българските доктори винаги са
били добре дошли в страната.

Гладът за лекари

и в САЩ е остър. Асоциацията
на американските медицински
колежи изнесе през октомври
2012 г. обобщен доклад за
недостига на лекари във все-
ки щат и препоръки за проме-
ни в медицинското образова-
ние. Например в Небраска
още през 2008 г. се жалват,
че на 100 хил. души населе-
ние има едва 214 лекари, а
към 2020 г. 1/3 от докторите в
щата ще са пенсионери. Фло-
рида алармира, че 1/4 от ле-
карите в щата са над 65 г. и
едва 10% са под 35 г., а се
очаква през 2030 г. населени-
ето на щата да се увеличи с
60%, а възрастните хора - със
124%! Докладът на Ню Йорк
сочи, че болниците в северна-
та част на щата изпитват ог-
ромни затруднения при наема-
нето и задържането на фар-
мацевти, физиотерапевти,
опитни радиолози, медицин-
ски лаборанти заради ниското
заплащане. Над 35% от бол-
ниците през 2007 г. имат про-
блем при наемането на дву-

езични лекари и сестри. Дори
и Юта се жалва от недостиг
на хирурзи, гастроентеролози,
ревматолози (като в Бълга-
рия), кардиолози, интернисти,
макар че е един от малкото
щати, в които лекарите над 65
г. са 9% през 2012 г. Вирджи-
ния заплашва, че през 2020 г.
недостигът от лекари в щата
ще достигне 1500. Най-търсе-
ните в САЩ специалности са
алерголози и имунолози, ане-
стезиолози, педиатри. Феде-
ралните здравни власти отча-
яно се нуждаят от спешни
медици, защото всички бедни
без здравна застраховка
търсят спешна помощ и да
най-мълк здравен проблем. А
в периода 1999-2009 г. търсе-
нето на спешна помощ се уве-
личава с 32% (от 90,3 млн.
повиквания на 119,2 млн.),
спешните отделения в страна-
та намаляват със 7% (от 4109
на 3833). Ако незабавно не
бъдат предприети промени в
медицинското образование в
Джорджия, през 2020 г. това
ще е американският щат с
най-малко лекари на глава от
населението, предупреждават
здравните власти още през
2008 г. Те припомнят, че от
завършилите медицинско об-
разование през 2006 г.

едва 50% планират
да останат

в щата, докато през 2002 г. са
били над 56%. (Ако бъде скри-
то името на държавата, бълга-
ринът би помислил, че става
въпрос за родината му.) Така
че проблемът с “бягството” на
млади медици в чужбина да-
леч не е български патент.

Според германска статисти-
ка румънските лекари са най-
многобройните чужденци в
германските лечебни заведе-
ния. Например 82,3% от
румънските лекари също уму-
ват да напуснат родината, като
почти 1/3 са категорични, че
ще заминат в чужбина, а 10%
от младите планират да оста-
нат в страната, сочат данните
от проучване от Медицинския
факултет в Букурещ. Всяка го-
дина 3 хил. румънци получават
работа като лекари в страната
си, а 3500 медици я напускат,
отиват в пенсия или умират.
Близо 1/5 от младите медици
се целят в страни от ЕС, но за
огромна част желани дестина-
ции са САЩ, Австралия, Кана-
да, ОАЕ, Нова Зеландия. При-
чините, поради които северни-
те ни съседи напускат родина-
та, изобщо не се различават
от нашенските - ниско запла-
щане, недобри условия на труд
в болниците, пренатовареност,
недостатъчни средства за ме-
дицински изследвания. Румън-
ски специалисти твърдят, че
родината им е страната с най-

малко лекари на глава от на-
селението.

Подобни са мотивите и на
сръбските лекари, за които се
твърди, че специалист по
вътрешни болести взема в ро-
дината 400-500 евро. В също-
то време за страна със 7 млн.
население около 22 хил. ле-
кари са крайно недостатъчни.

Преди повече от 5 години
над 3800 чешки лекари, което
е 1/5 от всички, работещи в
държавните болници, запла-
шиха, че едновременно ще
подадат оставка на 1 март, ако
не бъдат изпълнени исканията
им за по-високо заплащане,
подобряване на условията на
работа и промени в здравната
система. Искаха заплата от 70
хил. крони за назначените на
постоянно място лекари и 35
хил. за специализантите, иска-
ха да бъдат намалени разхо-
дите за болнични ремонти и за
оборудване. А и младите чака-
ха с години място за квалифи-
кация. Но тогава правителство-
то остана непреклонно. Едва
през май т.г. Ройтерс съобщи,
че от 2017 г. заплатите на ле-
карите и медицинските сестри
в Чехия ще бъдат увеличени с
10%. По данни на национал-

ния информационен център за
здравеопазване от 2014 г.
средното възнаграждение за
лекарите е в порядъка на 55
068-61 393 крони (2035-2270
евро), а за медицинските сест-
ри - между 24 208 и 29 322
(895-1084 евро) на месец. Не-
достигът на медицински персо-
нал в Чехия се компенсира с
кадри от Словакия, Украйна и
Русия, но въпреки това някои
болници бяха принудени да
закрият цели отделения зара-
ди липса на персонал.

Голям е и броят на италиан-
ските здравни специалисти,
които в търсене на по-добро
препитание, условия на труд
или кариера кандидатстват за
разрешение за работа в чуж-
бина. Само през 2014 г. 2363
(2 пъти повече от предходната
година и с 2 хил. повече от
2009 г.) новозавършили итали-
ански медици поискали доку-
мент от тяхното МЗ, който им
позволява да практикуват в
чужбина. Специализантите от
Ботуша са категорични, че ита-
лианската система за обуче-
ние не дава гаранция за
продължаване на образовани-
ето и специализация (проблем,
който се изтъква и от българ-
ските, и от чешките новодип-
ломирали се медици). 10 хил.
студенти по медицина
завършват италианските учи-
лища всяка година, но местата
за специализация са най-мно-
го 5 хил. Един специализант в
Италия изкарва средно по 1940
евро месечно, а специалисти-
те - по 3684. Лекарите със спе-
циалност работят по 200 часа
на месец, а специализантите

По-добри условия на труд, по-високо заплащане, по-м
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“23 юни 2016 годи-
на ще остане в
историята като
политическо земет-
ресение в ЕС. За
първи път, след
десетилетия на
разширяване на
съюза, страна
членка направи
избор да напусне.
Важно е правителст-
вото на Великобри-
тания да задейства
член 50 и да старти-
ра възможно най-
бързо процедурата
по напускане на
съюза. В противен
случай ще бъде оставена
отворена врата за прояви
на всякакъв тип национа-
лизъм и популизъм в
Европа. Сега е времето
всички, които вярват в ЕС,
да действат. Ние, европей-
ските социалисти и демо-
крати, вярваме в съюза.
Влагаме своето сърце и
душа в европейския
проект и сега е времето
да се уверим, че той ще
издържи на изпитанията.
Националисти и популисти
от Европа ще се опитат да
експлоатират темата
“Брекзит”, за да спечелят
влияние и да привлекат
вниманието на хората.”
Това написа в писмо до
левите премиери, лидерите
на партиите членки, евро-
депутатите и медиите
председателят на Партията
на европейските социалис-
ти (ПЕС) Сергей Станишев.
Той изпрати Пътна карта с
нов, социалдемократичес-
ки дневен ред за Европа
за периода 2016-2019 г.
преди редицата срещи,
които стартират от днес –
с Групата на социалистите
и демократите в ЕП и с
премиерите преди заседа-
нието на Европейския
съвет.
“В такъв момент на поли-
тически трусове Партията
на европейските социалис-
ти трябва бързо да пред-
ложи промяната, от която
Европа има нужда. Сега е
времето за действие.
Наша отговорност като
прогресивно политическо
семейство е да поемем
лидерството в този истори-
чески момент за Европа и
да предложим нов евро-
пейски дневен ред. Ние
трябва да покажем, че
нашите алтернативни
политики са по-подходящи
от когато и да било и че
ние сме ангажирани да
водим Европа към промя-
на точно сега. Подготвих-
ме предложения за соци-
алдемократическа Пътна
карта, която е приложена
към настоящото писмо. Тя
представя дневен ред,
основан на устойчив
растеж, справедливи
работни условия и социал-
на справедливост. План за
доближаване до европей-
ските граждани. План,
който ще ни позволи да си
върнем доверието и да
дадем дълготраен шанс за
живот на милиони евро-
пейци”, пише Станишев.
Европа, която реално има
социална стойност за

Станишев предлага
нов дневен ред за Европа
Европейският проект ще издържи
на изпитанията. Време е за действие,
призовава лидерът на ПЕС

своите граждани; осигу-
ряване на устойчив ико-
номически растеж и
социално благоденствие;
развитие на икономичес-
ки и монетарен съюз,
основан на икономически
ръст и социален проспе-
ритет; инвестиране в
настоящето и бъдещите
поколения на Европа;
използване на възможно-
стите за по-амбициозни
действия, свързани с
изменението на климата;
демокрация и сигурност;
общоевропейска политика
по миграцията и предо-
ставянето на убежище;
поддържане на стабил-
ност, демократични цен-
ности и развитие - това
са основните моменти от
Пътната карта на ПЕС.
Според лидера на евро-
пейските социалисти пред
Европа има три възможни
пътя. “Оставяйки консер-
вативните сили да поемат
лидерството, ще се
върнем точно там, където
бяхме преди референдума
във Великобритания.
Консервативните решения
могат единствено да
укрепят статуквото и да
продължат политиката на
налагани ограничения,
които в най-голяма степен
доведоха съюза до криза.
Отдаването на популизъм
и национализъм би било
най-лесният път. Традици-
онните европейски полити-
чески парти вече усетиха
загуби от крайно левите и
крайно десните в Европа.
Ние, социалистите, демо-
кратите, трудовите партии
и прогресивните сили сме
единствената алтернатива.
Ние сме единствените,
които имаме потенциал да
водим Европа. Нашата
визия за растеж, създава-
не на работни места,
социална справедливост и
равенство може да осигу-
ри стабилност, сигурност и
прогрес в ЕС”, убеден е
Сергей Станишев.
За единодействие и анга-
жираност призовава Ста-
нишев в обръщението си
към левите лидери. “Раз-
читам, че всеки един от
вас ще се ангажира с
процеса на промяна и
предоставяне на алтерна-
тиви за Европа. Повече от
всякога ние трябва да
бъдем единни и да внесем
нова динамика на евро-
пейския проект, основан
на надежда и социален
прогрес”, призовава ли-
дерът на ПЕС.

Т НЕ САМО БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕКАРИ
по 140. Много италиански ме-
дицински сестри емигрират във
Великобритания. Заплащането
в Англия е от 32 хил. до 50 хил.
паунда годишно. Договорите
предвиждат 37 работни часа на
седмица плюс извънреден
труд, 27 дни платен отпуск и
допълнителни стимули. Фран-
ция и Германия, ОАЕ, Швейца-
рия и Австралия са другите
дестинации на италианските
медици. През 2012 г. за Полша
се каза, че е страната с най-
малко лекари според изслед-
ване на съсловната организа-
ция, според която има опасност
да няма кой да лекува пациен-
тите в страната след няколко
години. Сред сериозните
грешки пак бе системата за
обучение на специалисти. То-
гава бе съобщено, че страната
се нуждае от над 2600 медици
с различни специалности. От
полското МЗ казаха, че могат
да плащат само за 444 специ-
ализанти поради недостиг на
средства. Очевидно съвремен-
ните млади лекари

никак не са доволни
просто да лекуват

те искат добро заплащане на
труда им, защото вярват, че са
прекарали много време над
учебниците и искат възможно-
сти за кариерно развитие. Това
много променя представата за
съвременен лекар. Британски-
те младши лекари не са наст-
рани от тази тенденция. В края
на м.г. за пръв път от 40 годи-
ни насам те организираха ма-
сова стачка (през 1975 г. след
масова стачка британските

лекари си извоюваха правото
да им се плаща извънредният
труд над 40-часовата работна
седмица). Причина за минало-
годишната стачка, зад която
застана Британската асоциа-
ция на медиците, бяха идеите
на здравния министър Джеръ-
ми Хънт за увеличаване на
работните часове за тази ка-
тегория лекари и по-ниски за-
плати, т.е. 11% увеличение на
основната заплата, но намаля-
ване на допълнителното за-
плащане за часовете работа
през уикендите и между 19 и 7
ч. Младшите лекари на Остро-
ва трябва да преминат
задължителна практика и
следдипломно обучение от 4
или 8 години, преди да станат
общопрактикуващи или специ-
алисти. Професионалното обу-
чение в Обединеното кралство
е между 5 и 15 години. В мо-
мента около 53 хил. младши
лекари работят в британските
болници, т.е. около половина-
та лекари в страната. Заплати-
те им са малко под 23 хил. лири
годишно, но може да стигнат и
30 хил., в зависимост колко се
работи през почивните дни и
през нощта. Средната заплата
за начинаещ лекар в първите
две години от практиката му е
малко над 36 хил. лири, твърди
държавната здравна служба,
цитирана от Би Би Си. Бе съоб-
щено, че държавата харчи 3,1
млрд. лири годишно за млад-
шите лекари.

Поводи за стачки често
имат и френските лекари  - те
също имат забележки към
правителствената здравна по-
литика. М.г. например хирур-

зите протестираха и в някои
области на страната около
80% от планираните операции
бяха отменени в началото на
април, когато обявиха Ден на
мъртвото здраве. Протестите
продължиха седмици. Здрав-
ната министърка Марисол Ту-
рен предлагаше промяна в си-
стемата за заплащане, която
трябваше да сложи край на
практиката пациентът да си
предплаща, за да си запази
час при своя личен лекар, а
парите на лекарите трябваше
да бъдат възстановявани за
тази дейност от застрахова-
телните компании. Лекарите
обаче сметнаха, че новите
мерки ще окуражат по-късни-
те плащания за личните лека-
ри, което ще усложни още
повече тяхната работа. През
ноември петте синдиката на
френските лекари организи-
раха отново стачка в знак на
протест срещу проектозакона.
Година по-рано през ноември
2014 г. около 80% от медици-
те, работещи във френската
Спешна помощ, заявиха учас-
тие в стачка за намаляване на
работната седмица от 60 на
48 часа и повишаване на за-
платите. В навечерието на
Коледа до 1 януари 2015 г.
френските лекари от частния
сектор стачкуваха срещу иде-
ята на правителството фарма-
цевтите да извършват вакси-
нация на населението. Лека-
рите искат правителството да
увеличи тавана за заплащане
на дейностите им, като консул-
тация при общопрактикуващ
лекар да струва 25 евро.

Защо нападат медици?

И още нещо, което очевид-
но не е български синдром.
През 2007 г. излязоха резул-
тати от полско проучване, спо-
ред което добре платените и
образовани поляци също на-
грубяват медиците; най-често
пациентите се дразнят от от-
каза на лекарите да им дадат
отпуск по болест или да им
напишат безплатна рецепта
за лекарства! Около 30 сестри
признали, че са били напада-
ни от ядосани пациенти или
членове на техните семейст-
ва, 96% от медицинския пер-
сонал са обиждани, при 80%
от атаките пациентите са били
пияни, мнозина медици се оп-
лакват, че болните направо им
се нахвърляли с юмруци и
дори ги биели. Проучването
развенчава съществуващата
дотогава представа, че лека-
рите са нападани само от
хора, намиращи се на “соци-
алното дъно”. Засега обаче
няма информация дали е кри-
минализирано със закон напа-
дението над медицински ра-
ботници, както е в България.

Протестите на европейски-
те лекари - все едно в коя
страна са, си приличат: иска-
ния за по-добри условия на
труд, повече пари, по-малко
работно време, противопоста-
вяне на реформи в здравната
система, които предвиждат
рестрикции и намаляване на
средства. Това са най-често и
причините за миграция между
страните от ЕС и САЩ, Кана-
да, ОАЕ, Австралия.

преселение
престилки

малко работно време - исканията на европейските лекари са сходни
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Войната в Сирия никога
не е била за демокрация
Хората там загиват заради чужди стремежи за влияние и преследване на финансови интереси

Дахер ДАХЕР

ППППП
реди няколко седмици
разговарях със сири-
ец, завършил образо-
ванието си с моя баща

Мирните преговори са в застой

Сирийците си искат Сирия такава, каквато беше

в България. Бил е в политиче-
ски затвор, след като се
завърнал в Сирия през 1982
г., и престоял там цели 13 го-
дини. Едва през 1995 г. бил
пуснат. Причината? Бил е
опозиция и е основал опози-
ционна партия. Самият той е
доктор на икономическите на-
уки.

Такива истории в Сирия
можем да чуем много. Този
човек и до днес е лидер на
една от опозиционните пар-
тии, но не е признат нито от
САЩ, нито от Саудитска Ара-
бия, Катар или Турция, т.е. от
основните спонсори на т.нар.
умерена опозиция, и затова
не бе поканен в разговорите
в Женева - нито той, нито
подобните като него. Въпреки
че те са светска опозиция,
желаят светска държава, с
демократични закони и избо-
ри и са твърдо против въоръ-
жената опозиция, както и про-
тив намесата във вътрешните
дела на Сирия, на която и да
е от държавите от Персийския
залив. Интелигентен човек, с
истински демократични и мир-
ни убеждения, но понеже ни-
кой няма интерес от такива
като него, никой и не го под-
крепя и съответно той остава
просто една

политическа
безгласна

Но нека се огледаме на-
около и да разгледаме оста-
налите държави в района.
Нима няма политически за-
творници в Турция, Саудит-
ска Арабия, Катар, Кувейт?
Нима там не се вкарват жур-
налисти и писатели в затво-
рите заради нещата, които
пишат, нима не бяха съдени
дори автори като Елиф Ша-
фак и Орхан Памук? Нима
няма политически убийства
като това на Ергюн Пойраз,
разкрил фалшивата диплома
на Ердоган? Нима не бяха
затворени секуларисти в Ту-
нис, при това след промени-
те? Нима ситуацията е розо-
ва в следвоенните Либия,
Ирак, Йемен, Афганистан,
т.е. в страните, в които има-
ше западни интервенции?
Нима не се осъждат на смърт
хора в Саудитска Арабия и
Кувейт за коментари в туитър
като тези на Раиф Бадауи,
нима не се екзекутират жени,
политически дейци, нима не
се осъждат непълнолетни
като Али ал-Нимр и Дауд ал-
Махрун, които бяха осъдени
на смърт чрез разпъване на
кръст, и то за това, че са
участвали в протести? Нима
в тези страни малцинствата
не са подложени на брутал-
ни жестокости и дискримина-
ция? Нима не бяха екзекути-
рани шиитски духовници в
Саудитска Арабия, които
пледираха за повече права,
нима не бяха бомбардирани
градове на кюрди в Турция?
Нима положението на суфи-
те и атаките срещу тях в Се-
верна Африка е приемливо?
Нима убийствените атентати

срещу християните в Пакис-
тан, Египет и Ирак не при-
тесняват никого?

На фона на цялата полити-
ческа какофония, въпреки яв-
ните прегрешения на сирий-
ския режим, Сирия бе

най-светската
държава в региона

- страна, която даде съвсем
равни права на всички мал-
цинства, включително и това,
че християнските празници
бяха официални държавни, а
християните имаха собствени
съдилища. Парадоксалното е,

дискриминация към жените и
малцинствата, за наличието
на мудна и подкупна бюро-
крация, за изискванията за
сервилно и послушно подчи-
нение на звената в йерархи-
ята - всичко това в една или
друга степен съществува в
целия регион, в целия араб-
ски и ориенталски свят. Си-
рия показваше най-малка
степен от всички горни кате-
гории и за мен бе най-нор-
малната страна в района.

Проблемът на целия рай-
он не е в това кой управлява
в момента, а в начина на мис-
лене. “Арабската пролет” до-

кара религиозни партии на
власт в Тунис, Мароко, Египет
и Либия. Бяха сменени дикта-
тори, дойдоха “Мюсюлмански-
те братя” на Морси в Египет и
на партията “Еннахда” в Ту-
нис. Ситуацията в Либия и
Ирак се влоши и там цари
пълен хаос. Съществена про-
мяна на практика няма, дори
нещата станаха в пъти по-зле.
Атентатите се увеличиха мно-
гократно, сигурността стана
нулева. Просто се смениха
имената и се сложиха по-по-
слушни такива. Което ще
рече, че вината е в начина на

мислене в арабския свят, как-
то и в начина, по който За-
падът третира и гледа на този
район. За него това е район с
ресурси и потенциални кли-
енти - нищо повече. За араб-
ските лидери това са възмож-
ности за трупане на

печалба и власт

Повече от ясно е, че за да
има промяна, двете парадиг-
ми трябва да намерят общи
гледни точки в името на
бъдещето. Провалените дър-
жави в ориенталския свят са
причина за огромния бежан-

ски поток, а той,
неможещ да се
интегрира в Ев-
ропа, е способен
да срути нейни-
те устои. „Брекзит”
и излизането на
О б е д и н е н о т о
кралство от ЕС е
просто първичен
симптом, тъй като
британците взеха
това решение най-
вече заради миг-
рантския проблем
и твърде либерал-
ното отношение
на Европа. Тоест
проблемите в
Близкия изток се-
риозно резони-
рат в Европа и тя
също започна да
се тресе. Споро-
вете с Русия, про-
блемите с разпре-
делението на ре-

сурси са безсмислени в дълго-
срочен план и в края на кра-
ищата всички ще излязат гу-
бещи.

В този ред на мисли вой-
ната в Сирия никога не е
била за демокрация или за
добруването на сирийския
народ. На никого не му пука
за него, видно е, че става
въпрос за свалянето на режим
и слагането на марионетка,
която да слугува на Саудит-
ска Арабия, Катар и Турция,
които да раздвижат този про-
словут поток, който да снаб-
дява Европа с петрол и газ.

Сами преценете кое е по-из-
годно за Сирия - да приеме
този проект и да бъде просто
транзитна страна или тя да е
движещата сила, управлява-
ща кранчето за Европа, чии-
то тръби да идват от Ирак и
Иран. Може би ще е по-раци-
онално, като се дискутира
войната, някой да извади точ-
ните цифри колко ще спечели
Сирия от единия поток и дру-
гия. Хората там загиват зара-
ди тези цифри, както и заради
наивността на човек да поз-
волява да бъде управляван
чрез различни измислени
идеологии.

След като споменахме
идеологии, нека се разходим
и сред въоръжената опозиция
в Сирия. Мохамед Алуш е
един от основните делегати и
представители в Женева, на-
стоящ ръководител на “умере-
ната” група със светското на-
звание “Армия на исляма”
(“Джейш ал-Ислам”) и братов-
чед на убития основател на
тази група, Захран Алуш. Иде-
ологията на тази групировка
е отричане на демокрацията
и исканията им са да основат
ислямска държава, базирана
на шериата. Същите искания
имат и останалите групиров-
ки като “Ахрар ал-Шам” и “Ан-
сар ал-Шам”, а това го пише
дори в уеб страниците им. Ба-
щата на Захран е радикален
религиозен клерик в Саудит-
ска Арабия, а групата му не е
само представител на опози-
цията в Женева, ами и офици-
ално се финансира от Саудит-
ска Арабия.

САЩ дадоха 23 милиона
на т.нар. бели каски, за които
казват, че са спасили живота
на над 40 000 души в Алепо.
И когато същите тези “бели
каски” пращат техния лидер и
основател Раед Ал-Салех, за
да получи хуманитарна награ-
да, присъдена на тази група,
САЩ му отказва виза, тъй
като бил

заплаха
за сигурността

на страната

Самата Сирийска свобод-
на армия е основана от Раед
Ал-Асаад, чийто братовчед
Муафак е същият, който стро-
еше салафитски медресета в
Родопите, организира онези
шествия в Пазарджик, а на-
скоро го показаха в “Господа-
ри на ефира” във връзка с ос-
новаването на ислямски
център в “Люлин”.

Опозицията не владее
нито един голям град в Сирия;
същински Дамаск, Хомс,
Хама, Латакия, Палмира и
част от Алепо са под управ-
лението на властите, Хасаки
и Камишли са поделени меж-
ду кюрдите и християнските
милиции (които са на страна-
та на властите), а Дер Езор и
Ракка са в ръцете на “Ислям-
ска държава”. Единственият
голям град в ръцете на бун-
товниците е Идлеб, който е
столицата на групировката
“Ал-Нусра” в момента.

Повечето сирийци приемат
войната в родната им страна
като война за оцеляване. Те
си искат Сирия такава, каква-
то беше. Най-лошият мир е в
пъти по-добър от война.

че “Арабската пролет” в Си-
рия пристигна точно в момент,
в който страната действител-
но се променяше, развиваше
и се отваряше към света.
Грешките на този режим са
безспорни, но те са в пъти
по-малко от тези на брутал-
ните средновековни, нетоле-
рантни култури от Персий-
ския залив. В културно отно-
шение Сирия беше десетиле-
тия пред тях, както и пред се-
верноафриканските държави.
Причините за липсата на
свобода на словото, пряка
демокрация, за наличието на
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Кой какво пали
в Македония

Зорница
ИЛИЕВА

Време е България да определи собствената си политика
към най-близката си страна на Балканите

Протестиращите в Македония се предвождат от гражданската платформа “Протестирай”,
подкрепяна от СДСМ и лидера й Зоран Заев

Снимка БГНЕС

П
Преди дни православните

българи отбелязаха “Св. Дух”,
чрез когото ни се даряват
мъдрост, добродетели и духов-
ни дарове, а душите на напус-
налите ни близки си отиват
отново в отвъдното, напуснали
го по Великден. Едва ли обаче
е много известно у нас, че това
е и Ден на Македония, който
предците ни са почитали по
начин, достоен за една от мал-
кото ни обединителни каузи
след Освобождението през
1878 г. Всъщност точно “Св.
Дух” подсеща, че съществува
т.нар. македонски въпрос, кой-
то (откъдето и да го поглед-
нем) съвсем не е останал в
славното ни минало. Дори
събитията в Македония, които
я разтърсват през последната
година, имат своите историче-
ски корени и връзка с нереше-
ни проблеми още от световни-
те конфликти през XX век. При-
знанието на един действащ
депутат на проведена наскоро
научна конференция “Македо-
ния и македонският въпрос
след Втората световна война”,
че “политиците ни са дълбоко
неподготвени по тази тема и
не познават вашата мисия”, е
само едно от доказателствата
колко трудно могат да се от-
стояват интереси във външна
политика, да се вземат адек-
ватни и своевременни реше-
ния, когато не се познава исто-
рията, няма приемственост за
отстоявани десетилетия страте-
гии, няма познания за анали-
зи, които в дълбочина конкре-
тизират причини и следствия,
и то в името на национална
обединителна кауза. Въпросът
е дали поуките ще послужат
за изясняване на процесите,
които се наблюдават в наше
време в Македония, и то като
част от нашия Балкански реги-
он, за да не се налага да се
правят изводи като “Отношени-
ята България-Македония - по-
вече въпроси, отколкото отго-
вори”. И още повече да се за-
дават нови въпроси като “Ев-
роинтеграцията на Македония
- смени ли се въпросът “кога” с
“дали”?

Всъщност, поне през по-
следната една година, Маке-
дония и нейното общество има
дневен ред, в който евроинте-
грацията като възможност за
изход от икономически кризи,
решаване на вътрешни и
съседски проблеми, както и
постигане на сравним стандарт
с европейския остава в сянка-
та на политическата криза.
Тези дни дори в. “Дневник”
излезе със заглавие “Нова
Ялта или нов Версай за Балка-
ните - очаквания за промяна
на границите на Косово, Босна
и Македония”, което едва ли е
детайл от т.нар. конспиративни
теории с цел отвличане на вни-
манието. Ние винаги сме смя-
тали, че границите на Балка-
ните трябва да падат, а не да
се местят, и това да става чрез
членство в ЕС. Но явно на този
етап разширението на съюза
определено няма да бъде тема
№1 за дебат сред евролидери-
те. В същото време ситуацията
в Македония остава толкова
напрегната, колкото беше и в
началото на годината, когато
оставка подаде премиерът Гру-
евски. Ситуацията не се про-
мени и след подписването на
споразумението от Пържино
(лятото на 2015 г.), когато 4-те
основни партии в страната, от
които 2 албански (наречени
десни и леви, за да участват
винаги във властта като коали-
ционни партньори), приеха ус-
ловия и срокове за нови пар-
ламентарни избори, т.е. начер-
таха принципите и механизма

за разрешаване на политичес-
ката криза в Македония.
Пържино бе възможно, защото
представителите на ЕС и САЩ

в Скопие оказаха последова-
телен натиск върху управлява-
щите, за да се постигнат иска-
ните от опозицията в лицето на
СДСМ с лидер Зоран Заев
предсрочни избори, промени в
избирателния закон, равнопо-
ставена медийна среда, пре-
глед на избирателните списъ-
ци с цел отпадане на “мъртви
души” и съответно честни из-
бори. По този повод прези-
дентът Георге Иванов казва, че
“благодарение на тяхното бе-
зотговорно политическо пове-
дение се стигна до договора
от Пържино”, защото “те тича-
ха по чуждите посолства” и
визира Зоран Заев и Али Ах-
мети, лидер на албанската
ДСИ.

Своето място в тази верига
от събития имат и изтеклите в
медийното пространство запи-
си, които уличават управлява-
щите от ВМРО-ДПМНЕ на най-
високо ниво в корупционни
практики и закононарушения.
Според слухове в Скопие за-
писите са предоставени на
Заев от чужди посолства и
служби, а за тях той е инфор-
мирал и лидери на съседни
държави, в т.ч. и България.
Първоначално договорената
дата за извънредни избори бе
24 април, после по ново иска-
не на опозицията бяха отложе-
ни за 5 юни, и то заради запла-

хи, че ще бъдат бойкотирани
от СДСМ и албанските партии,
а преди дни Зоран Заев пред-
ложи нова дата - 6 ноември
2016г. Същевременно се раз-
бра, че неговата опозиционна
партия ще замрази дейността
си в Скупщината. Лозунгите, че
няма условия за провеждане
на честен вот, вършат работа
за активиране на продължава-
щите в Скопие протести, които
по аналогия със събития в дру-
ги страни бяха наречени “ша-
рена революция”. Уж всички
искат промяна и край на поли-

тическите сътресения, уж всич-
ки са за провеждане на честни
избори, върховенство на зако-
на и конкретизиране на при-
оритетите за реформи, а дове-
рие между партиите няма,
страната е разделена и този
път не само по етнорелигио-
зен признак.

В същото време кризата се
задълбочава. Институциите са
парализирани, създадената
съгласно Пържино специална
прокуратура според президен-
та Георге Иванов “преследва
само хора от една политичес-
ка партия и по този начин
създава напрежение в обще-
ството”, а обявената й цел бе
да подготви обвинения въз ос-
нова на реални факти и те да
са безпристрастни и равнопос-
тавени спрямо политическите
сили. Основно се очакваше
разследване на два случая, а
именно делото “Пуч” и делото
“Подслушване”, които се отна-
сят до опит за преврат на Заев
и закононарушенията на управ-
ляващите, които станаха досто-
яние чрез обявените подслуш-
вания и се отнасят главно до
експремиера Груевски. Едните
твърдят, че властта е подслуш-
вала 20 хил. граждани и че има
фантоми избиратели, които
осигуряват фалшификация на
изборните резултати. А от
ВМРО-ДПМНЕ са убедени, че

лица от опозицията са злоупо-
требили със системата за под-
слушване и манипулират спе-
циализираната прокуратура.
Още повече, че опозицията
била имала печатница за фал-
шиви документи за същите из-
бори и подправяла дори лич-
ните карти на избирателите.
Специализираната прокурату-
ра няма как да не симулира
дейност в подобна атмосфера
и да се стреми да избягва пря-
ка конфронтация. А това си е
“удар върху държавността” в
пряк смисъл на думата.

На непрецизирани атаки е
подложен и президентът Геор-
ге Иванов, който с редица свои
инициативи и споделени глас-
но пред обществото и на меж-
дународни срещи становища
за случващото се в страната
предизвика гнева на опозици-
ята и се стигна до внасяне в
Скупщината на искане за отст-
раняването му от заеманата
позиция. На 12 април т.г. в
желанието си да умиротвори
политическата обстановка в
страната и да осигури стабил-
ност преди определените за
провеждане на 5 юни избори
президентът подписа законо-
проект за амнистия на 56 по-
литици от всички партии, за
които има различни обвинения,
но по-късно бе принуден (не
без натиск от страна на пред-
ставителите на ЕС и САЩ в
Скопие) да го анулира. Иванов
обаче не скри, че “единствени-
ят амнистиран политик в Маке-
дония е Зоран Заев”. След 5-
дневни дебати предложението
на СДСМ за импийчмънт на
президента Георге Иванов бе
отхвърлено с 47 гласа “против”
срещу 35 “за”. Така ВМРО-
ДПМНЕ, която стои зад избора
му за президент, спечели от-
ново. Словата на Иванов, че е
“по-добре да палят моите
снимки, отколкото да опожаря-
ват институциите на Македо-

ния”, са разбираеми за
привържениците на ВМРО-
ДПМНЕ и дават основание да
се твърди, че решаването на
проблеми чрез насилие, про-
тести и слова на омраза не води
до нищо друго освен разделе-
ние в държавата и обричането
й на перманентни кризи. Опа-
сен фактор за целия регион. И
за разпространение на вече
споменатите “промени на гра-
ниците”, които при всички слу-
чаи обслужват нечии интере-
си, само не македонски.

Нервите явно не издържат,
защото и изборите се прота-
кат, и институциите се парали-
зират, и обществото се обърква
и обезверява. Груевски, явно
допуснал немалко грешки, от-
давна обяви, че няма да се
кандидатира за премиер, ако
ВМРО-ДПМНЕ спечели избо-
рите, докато при Заев остава
впечатлението (поради нести-
хващите му не особено избис-
трени атаки), че “властта е са-
моцел за него”. Въпросът е как
и кога ще се излезе от омагь-
осания кръг на политическата
безизходица, защото Балкани-
те и без това са тревожно не-
сигурни.

За нас остава да опреде-
лим собствената си политика
днес към най-близката ни на
Балканите страна, за да не
оставаме само в плен на она-
зи антибългарска фиксация
сред дадени среди в Македо-
ния, която трови отношенията
и не носи дивиденти на нико-
го. Вреди и на европейската
интеграция на Скопие. Различ-
ни кръгове у нас търсят собст-
вени изяви във връзка с т.нар.
македонски въпрос и имат
претенции, че само те са све-
дущи. На практика са безсил-
ни поотделно и наливат вода
в мелницата на онези, които
никога не са допускали отно-
шенията ни да бъдат в духа на
заветите на предците ни. Дали
може да се постигне най-по-
сле единна българска позиция
за съвременния “македонски
въпрос”? Уравнение с много
неизвестни, но ако се позна-
ват идеите на воювалите за
Македония, отговор може и да
се намери. Все пак тази годи-
на се навършват 150 г. от рож-
дението на един наш преми-
ер, Андрей Ляпчев (поредният
роден в днешна Македония,
Ресен), който е оставил следа
в българските борби за неза-
висимост и българската поли-
тика, и то не само с приписва-
ното му “со блага дума и со
малце кютек”, но и с неумор-
ната си твърда позиция по
отношение на подобряването
на положението на българите
в Македония. Звучи доста
съвременно, нали? Имаме до-
бра основа, грешките са отче-
тени, време е не само да об-
виняваме в “кражба на исто-
рия”, а мъдро и при спазване
на Ляпчевата крилата фраза
да конкретизираме позиции,
които да се припознаят и от
цялото ни общество. Иначе
само ще си говорят едни и
същи в тесен кръг, а други ще
си редят пасиансите.
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Своеобразен рекорд в на-

рушаването на свободата на
словото в Турция отчете за тре-
тото тримесечие на 2015 г. тур-
ската информационна агенция
“Байнет”. Тогава по нейни дан-
ни са били цензурирани 101
интернет сайта, 40 акаунта в
туитър, 78 информационни еми-
сии, обекти на нападение са
били 21 журналисти и три изда-
ния и печатници, а срещу 28
журналисти са били открити
наказателни производства.
Агенцията отбелязва и шесткра-
тен ръст на арестите на журна-
листи, като 24 от тях заедно с
деветима продуценти са полу-
чили реални присъди.

От началото на 2016 г. поло-
жението не е по-различно. Спо-
ред майския отчет на организа-
цията “Прес фор фрийдъм” -
съвместна турско-британска
инициатива, правителството е
“затворило устата” на два вест-
ника и едно новинарска аген-
ция, а от работа са били увол-
нени 894 турски журналисти,
най-вече работещи в агенция
“Чилан” и вестник “Заман”. Аре-
стувани са 33 журналисти, 12
са били изправени пред съд.
Дванайсет представители на
медиите пък ще отговарят пред
турската Темида за “оскърбле-
ние на президента”. В доклада
на “Прес фор фрийдъм” се каз-
ва още, че от 17 юни м.г., когато
в южната ни съседка се прове-
доха парламентарни избори,
спечелени отново от Ердогано-
вата Партия на справедливост-
та и развитието, са били блоки-
рани от властите 104 904 сайта.
За изминалата година са били
регистрирани около 200 напа-
дения срещу журналисти и 21
атаки срещу редакции.

Ако вместо Турция беше
друга държава, то тя много от-
давна да е станала обект на
масиран политически натиск от
страна на западните правител-
ства, които традиционно се
представят като защитници на
свободата на словото и плура-
лизма в незападните държави.
Не е тайна, че благодарение
на утвърдения демократичен
образ на тези държави темата
за свободата на словото в ос-
таналата част от света се е
превърнала в един от инстру-
ментите на т.нар. мека сила. В
случая с Турция обаче не на-

Георги
ГЕОРГИЕВ

Западните
блюстители
на медийния
плурализъм
избирателно
не забелязват
нарушенията му
в Турция и Украйна

Протест срещу ареста на трима академици и журналисти
в Истанбул. Те са обвинени в “пропаганда на тероризъм”

блюдаваме нищо подобно.
Като изключим докладите на
различни неправителствени
организации като например
“Фрийдъм хаус”, които вероят-
но обективно отразяват ситуа-
цията, нищо друго не се случ-
ва. Няма организирани между-
народни кампании, инициати-
ви на американски конгресме-
ни, акции на звезди от шоубиз-
неса, декларации на евроде-
путати, остра реакция на отдел-
ни европейски и американски
журналисти и на цели трудови
редакции. Нищо съществено.

А има за какво да се хванат
западните блюстители на ме-
дийния плурализъм и демокра-
цията. През 2015 г. бяха аресту-
вани журналистите Джан Дюн-
дар и Ердем Гюл, които през
май т.г. бяха осъдени на по 5
години затвор. “Престъпление-
то” им беше, че двамата бяха
напипали връзка между теро-
ристите от “Ислямска държава”
и турското разузнаване МИТ.

Двамата дори имаха снимков
материал, от който става ясно,
че с камиони, принадлежащи
на МИТ, е било доставяно оръ-
жие на главорезите от Сирия. В
крайна сметка Дюндар и Гюл
бяха осъдени за “разгласяване
на държавна тайна”, т.е. за това,
че са издали връзките на режи-
ма на Ердоган с “Ислямска
държава”. Този фрапантен слу-
чай също се оказа недостатъ-
чен за иначе лесновъзбудимо-
то западно обществено мнение,
явно защото никой не си прави
труда да го възбуди. Щом никой
не се разхожда из Европарла-
мента с тениски “Свобода за
Дюндар и Гюл”, значи подобно
отношение към журналистите
най-малкото не вълнува особе-
но европейския политически
истеблишмънт. Причината за
това лежи на повърхността -
Турция е прекалено важна за
Запада, на първо място за САЩ,
държава. Тя беше такава и по
време на военните преврати и

военните положения, остава си
и сега такава. С втората по чис-
леност армия в НАТО, стратеги-
чески разположена в района на
неспокойния руски кавказки ре-
гион, граничеща с невралгич-
ната точка на света Близкия
изток и с растяща икономичес-
ка тежест, Турция може да е
сигурна, поне докато е съюзник
на САЩ, че западните прави-
телства ще си затварят очите
за правата на човека и свобо-
дата на словото, като няма да
прекрачват рамки, които в Ан-
кара да сметнат за неприемли-
ви. В момента обаче ситуацията
е различна и се променя към
по-лошо. Ако не американците,
които са далече, то поне евро-
пейците трябва да видят, че
мълчанието им добива суици-
дални форми на фона на тур-
ското изнудване с мигрантска-
та вълна, контактите на Анкара
с “Ислямска държава”, растяща-
та ислямизация на страната и
все по-авторитарния стил на уп-

ве по измислени обвинения.
Сред тях бяха и двамата колеги
от Одеса Елена Глишчинска и
Виталий Диденко, които бяха об-
менени за двама други украин-
ци, осъдени в Русия. Глишчин-
ска, която бе директор на теле-
визия “Нова вълна”, и Диденко,
който пък е бил главен редак-
тор на сайта “Инфоцентър”, бяха
обвинени и осъдени за сепара-
тизъм, защото участвали в орга-
низацията “Народна рада на Бе-
сарабия”, която готвела отцеп-
ването на едноименния регион
от Украйна. Като изключим рус-
ката колегия, на никой друг не
му е и дошло наум да се застъ-
пи за тези хора. Те са “проруски
сепаратисти”, “агенти на
Кремъл”, “петата колона на Пу-
тин” и това ги изключва автома-
тично от вниманието на значи-
телна част от неруската част от
журналистите в Европа. Както не
привлича внимание и тригодиш-
ната присъда на друг журналист
- Руслан Коцаба от Ивано-Фран-
ковск. Неговото престъпление
беше, че като се позова на мне-
ние на бивш конституционен
съдия, призоваваше мъжете да
игнорират повиквателните за
армията, защото мобилизация-
та е незаконна, без да бъде
обявено военно положение. В
своето видеообръщение Коца-
ба заяви: “По-добре да лежа от
две до пет години в затвора, от-
колкото съзнателно да убивам
съотечествениците ми, които жи-
веят на изток.” Тъй като съдът не
можа да докаже, че Коцаба е
извършил държавна измяна със
своя призив, както го обвинява-
ха, той беше осъден “за препят-
стване на законните действия на
Въоръжените сили на Украйна
в особения период”. Да, “Амнес-
ти интернешънъл” в лицето на
своя украински представител
Татяна Мазур заяви, че като
арестува Коцаба, украинската
власт нарушава правото на из-
разяване на мнение, което ук-
раинците са защитили на Май-
дана. Но не това е водещото в
момента за европейските поли-
тици. Във всяка друга ситуация и
във всяка друга държава те ще
използват тези ситуации за
оказване на натиск върху съот-
ветното правителство. В случая
с Украйна ние не виждаме това
и скоро няма да го видим пора-
ди важното значение на тази
държава в плановете за т.нар.
сдържане на Русия. Нито САЩ,
нито европейските държави
имат интерес режимът в Киев
да бъде сочен с пръст за неде-
мократичност, защото това би
уличило самите тях в двуличност
и двойни стандарти. Поради това
на техните “кучи синове” им е
позволено това, което самите за-
падняци не правят и критикуват.

На 2 юни т.г. представите-
лят на “Репортери без грани-
ци” Джема Порцген представи
в Берлин доклад, посветен на
положението на журналистите
в Украйна, в който се призова-
ва да бъдат разследвани убий-
ствата на журналисти в стра-
ната като това на публициста
Олес Бузина, застрелян пред
дома му през април 2015 г.
Докладът е озаглавен “Отрез-
вяване след Евромайдана”. С
горчивина обаче може да се
отбележи, че ако за “Репорте-
ри без граници” е настъпило
отрезвяване от украинската
действителност, то това още не
е застигнало европейските, да
не говорим за американските
политици. Истината е, че дока-
то и Украйна, и Турция заемат
важно място в плановете на
САЩ и са своеобразни инстру-
менти за прокарване на по-
литиката на Вашингтон, “куче-
тата пазачи на демокрацията”,
както на Запад наричат мета-
форично техните си медии,
няма да захапят до кръв режи-
мите в двете страни. Най-мно-
го лениво да ги полайват от
дъжд на вятър.Свободна преса, свободно общество!

равление на Ердоган. Вместо
това ставаме свидетели на все
повече отстъпки, направени от
европейските страни пред Тур-
ция, като коефициентът им на
полезно действие, меко казано,
не е много ясен.

Много по-ясно е обаче защо
европейците и американците си
затварят очите за случващото се
в медиите на една друга про-
блемна държава - Украйна. Как-
то в Турция оправдават често
репресиите срещу журналисти
с антитерористичното законода-
телство, така и в Украйна ре-
пресиите са подчинени на бор-
бата с “руската агресия”. На кого
на Запад, а и у нас в България,
му е направило впечатление, че
има украински журналисти, кои-
то търкат затворническите наро-

Снимки БГНЕС
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Панчо ПАНЧЕВ

От дума на дума, та в... ДУМА

М оже да е досадно,
може да е дори мал-
ко неприлично, но аз
продължавам да мис-

ля и да пиша за него!
Става дума за непре-

къснатата употреба в изказ-
ванията им - на наши видни
представители на властта или
обикновени хора, на паразит-
ното слово “ЕДИН” - когато
трябва, и главно: когато не
трябва! Същото е и с МЕКА-
НЕТО. Мекат сериозни лица, с обществено необхо-
дими професии, с положение в занаята си, а той
често е от висока класа.

Веднага давам пример: вместо да кажат най-
простичко и правилно “всеки човек е роден с два
крака”, често изказващите се по телевизията и
радиото набиват на ушите ни “всеки ЕДИН човек е
роден с два крака”. Освен по телевизията, това се
повтаря папагалски и в живота. И другата най-често
употребявана досада е МЕКАНЕТО. Хора в цивилни
костюми, ненаметнати с ямурлуци, мекат, та пушек
се вдига. ГоворимЕ вместо говорим, ходимЕ вместо
ходим, пишемЕ, вместо пишем, а някои от тях пи-
шат, и то не бележки до жена си, ами научни тру-
дове или художествена литература, които щом бъдат
прочетени от младите, ще последва подражание...

Не само ЕДИН и говоримЕ са грешките, но пиша
за тях, защото най-много ме дразнят. В ушите ни се
набиват и другите форми на израза “всеки ЕДИН
мъж е роден с два крака” - “всяка ЕДНА жена е
родена с два крака”, “всяко ЕДНО дете е родено с
два крака”... Сякаш сме кьорави и не виждаме мъже-
те, жените и децата, които минават край нас, че са
с по два крака! Впрочем тук се поувлякох и не
акцентирах където трябва! Така или иначе, пиша
тези редове, за да се боря с това нагло, натрапва-
що се и в обикновения ни говор ЕДИН, ЕДНА, ЕДНО!

Не по-малко неприятно е да слушаме, когато
човек, облечен в моден костюм или тоалет, говори
като току-що завърнал се от полето, където е пре-
копавал градината - със съответните говоримЕ и
пишемЕ... Завърналият се от полето се учи от теле-
визора. Сяда пред него и гледайки, слуша. Щом по
телевизията говорят така, значи така трябва. И е
готов да спори с всекиго. За мнозина от населени-
ето ни онова, което се каже по телевизията, не
подлежи на обсъждане, на коментари и поправки.

Не зная дали говорещите по телевизията съзна-
ват това или си мислят, че след като са на високо
място в професиите си и в обществото, достатъчно
е да ги разбират другите, независимо как се изра-
зяват, и то в официални изказвания. На практика в
обикновените ни, във всекидневните ни разговори
е така.

Но какво става тогава с родния език!? Както е
известно, езикът е един от стълбовете на отечест-
вената идентичност! Отказахме ли се и от нея?

Всъщност много пъти здрави сили в парламен-
та се опитваха да вкарат за обсъждане този въпрос.
Доколкото знам, досега без всякакъв успех. Имало
по-важни въпроси за решаване. Ами то винаги ще
има “по-важни” въпроси. Изглежда запазването на
чистотата на езика ни, от което зависи и нацио-
налната ни идентичност, изобщо не интересува
властниците.

Как ще си обясним иначе търпенето на толко-
ва чуждици в родния ни език. По телевизията и по
радиото отдавна вече не общуват, а комуникират,
не наказват, а санкционират, употребяват кон-
цепция вместо разбиране, потенциал вместо
възможност... Последните примери взех в момен-
та от радиото, където действащ професор (позво-
лете ми да спестя името му) отговаряше на въпро-
си на журналистка.

Какво искаме тогава от обикновените граждани,
които цял ден гледат и слушат телевизия или ра-
дио. Необходимо е в името на запазването на ези-
ковата чистота да се прилагат глоби или други
наказания на говорещите по радиото или показва-
щите се по телевизията.

Далеч съм от мисълта, че тези граматически
грешки, неприятно замърсяващи езика ни, са един-
ствени. Но те са влезли в полезрението ми и смя-
там, че борбата срещу тях би могла да стане нещо
като знаме на грижата за чист, неопетнен от вся-
какви паразити език!

Като не можем да се преборим с другите сла-
бости и грешки на властващите, поне това е бе-
зобидна (на пръв поглед) територия и бихме мог-
ли, без да спорим чия е заслугата, да я пазим и
да й се радваме!
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Îñòàâàìå „ãëóõè”
Защо никой не мисли държавнически за обучението
по музика в българското училище

Проф.
Емил ЯНЕВ

ВВВВВ
редовната си публикация
във в. “Сега” от 17 юни т.г.
журналистът писател Ка-
лин Донков казва, че “доб-

„Ръченица”, Иван Мърквичка

рото стихотворение в известен
смисъл е универсално - човек го
разстила върху душата си и тога-
ва то получава своя завършен
образ”. Когато поетичният текст
се използва за основа при напи-
сването на песен, “стихотворени-
ето става еднозначно, понеже му-
зиката е един вид тълкуване, ко-
ето го оголва, опростява и
превръща в нещо различно” от
поетичния му първообраз! Прав
ли е уважаваният и ценен от мен
жрец на словото Калин Донков?

Потърсих и други становища
по въпроса и попаднах на след-
ните откровения:

 „О, божествена Музика! Без-
помощният и слаб език на слово-
то отстъпва пред твоето тайнство.”
(Томас Мор);

 „Думите, облечени в Музи-
ка, казват много повече.” (Арсе-
ни Тарковски, поет);

 „Все още Музиката е сигурно
убежище за красотата, любовта и
нежността между хората.” (Давид
Фоенкинос, френски писател).

“За да има песен, трябват
думи”, утвърждава поетът Геор-
ги Струмски и е напълно прав,
защото Музиката и Поезията са
две сестри, които взаимно се до-
пълват. Със своя универсален
“език” и с виртуалната си “об-
разност” музиката може да даде
необикновена изразителност и
мъдрост за реалните неща в жи-
вота, без да манипулира, да пре-
поръчва и налага конкретни мо-
дели. Неслучайно испанска по-
говорка категорично констати-
ра, че “музиката прави човека
по-благороден”, а нейна индий-
ска посестрима допълва, че
“всичко на този свят има своята
песен”! Обобщението на проф.
Валери Стефанов е, че “някога
песента е била универсалният
език на земните същества. И от-
ново ще бъде, защото в деня на
песента се вдигат завесите на
небесата”! А може ли да не вяр-
ваме на думите, приписвани на
митичния Орфей, че “светът

може да бъде завладян с оръ-
жие, но по-добре е с лира”!

Между музиката и поезията не
може, а и не бива да има проти-
вопоставеност, понеже те са плод
и еманация на най-висшите и
съкровени човешки мисли, чувст-
ва и емоции. Независимо от об-
щата им първооснова, те винаги
са субективни. А съчетаването на
два неповторими компонента
задължително “ражда” трети не-
повторим субект - песента.

Силата на музиката е заложе-
на в нейната способност да из-
праща към слушателите “невиди-
ми” емоционално-енергийни по-
слания, които го карат да мисли,
да се радва и да скърби “по свой
начин”. Възприемането и “разга-
даването” на тези послания зави-
си от културния статус, притежа-
ван от слушателите, който обусла-
вя тяхната неповторимост. Съще-
временно тази “невидимост” на
музикалното изкуство е и негова-
та “слабост”, защото слушатели-
те, които нямат култивирана спо-
собност за възприемане на
излъчваните послания, остават
“глухи” за тях.

Овладяването на тази способ-
ност трябва да се извършва в
детско-юношеската възраст на
подрастващите. За жалост
българската образователна сис-
тема изисква от тях да овладеят
главно четенето и смятането, но
не и слушането, от което произ-
тичат всички негативи на неба-
лансираното обучение, което -
необяснимо защо - тo продължа-
ва да налага.

Нужнo ли е отново да се до-
казва, че успехите в културата,
науката, образованието, спорта и
още редица други обществено
значими сфери зависят от използ-
ването на пирамидалната струк-
тура при тяхната подготовка и ре-
ализация? Но не с върха надолу,
а с разширяване на пирамидал-
ната основа! С други думи каза-
но, създаването на условия и
възможности повече подраства-
щи да развиват своите природни
заложби е стратегическа задача
за всяка разумна държавна докт-
рина, която защитава интересите
на гуверньора, т.е. народа! При
това тази защита трябва да бъде
балансирана и със синхронизи-
ране на подходите спрямо отдел-
ните й компоненти. Кампанийно-
то фаворизиране в отделни пери-
оди от време на някои от тях е
проява на нисък управленски ка-
пацитет, съчетан с управленски

волунтаризъм, и е ярък пример за
безперспективност в прогнозна-
та дейност на отделни лица и об-
разователни системи.

Понеже в това изложение се
говори главно (но не само) за Му-
зика и Поезия, трите примера, с
които ще онагледя направените
констатации, се отнасят за учи-
лищното обучение по музика и
литература:

 Неравностоен подход спря-
мо тях е изискването с какви об-
ществено значими образци да
бъдат запознати учениците в раз-
личните класове. След широко
обществено обсъждане такива се
посочват САМО за обучението по
литература, а за обучението по
музика няма! Защо? Нали освен
Ботев, Вазов, Яворов, Вапцаров,
България има още Добри Хрис-
тов, Петко Стайнов, Панчо Вла-
дигеров, Любомир Пипков, Пара-
шкев Хаджиев, Христина Морфо-
ва, Илка Попова, Тодор Мазаров,
Борис Христов, Васко Абаджиев,
Саша Попов, Добрин Петков,
Светослав Обретенов... Комен-
тарът е излишен!

 Още в античността е било
констатирано, че човекът е един-
ство от дух и материя. Затова
олимпийският девиз е “Здрав дух
в здраво тяло”! Той подчертава
приоритетната роля на главата -
като “ръководител” на краката, а
не обратното! В регламентирани-
те и финансово обезпечени от
МОН извънкласни дейности фи-
гурират САМО олимпиади и
спортни състезания, но няма фе-
стивали и други прояви, целящи
повишаването на емоционална-
та култура и естетическите кри-
терии на учениците! Затова учи-
лищата понастоящем са НЕМИ и
продължават да бъдат “училища
- мъчилища”!

 Към културата, науката, об-
разованието, спорта и пр. обще-
ствени сфери не може да се при-
лагат елементарните подходи, ха-
рактеризиращи пазарните обще-
ствени отношения. Тези сфери не
може да бъдат обект на търгов-
ска дейност, понеже изпълняват
важни държавни функции, директ-
но свързани с националната
идентичност и държавната сигур-
ност! Това трябва да бъде “черве-
ната нишка”, която да определя
целесъобразността на сегашната
- а и на бъдещите - образовател-
ни реформи! Девизът “Българи
юнаци!” изисква държавническо
мислене и действия, за да има
реално покритие!
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Понятието “стереотип” про-

излиза от гръцки език, сми-
сълът му е “твърд отпечатък”.
Преди в полиграфията да на-
влязат електронните печатар-
ски съоръжения, от печатар-
ските работници и специалисти
в полиграфията често можеше
да бъде чута фразата “Стерео-
типните форми са направени
добре”. Понятието “стереотип”
е заимствано и в други области
на точните и обществените
науки, и се употребява точно
на място.

Има обаче територия, в
която даже загатнатото споме-
наване на тази дума е катего-
рично забранено. Би било аб-
солютно против правилата! В
сферата на рекламата, където
цялата дейност всъщност се
базира върху експлоатирането
на стереотипи, но целта е рек-
ламните послания да изглеж-
дат напълно спонтанни. Още
там, в кухнята на рекламния
процес, има установени сте-
реотипни действия, тествани в
практиката: “Показвайте това,
което хората искат да бъдат!”,
“Названията трябва да будят
асоциация за покупка!”, “Пазе-
те се от мрачни краски!”, “Пре-
дизвиквайте незабавна реак-
ция!”, “Не говорете за грозните
неща в живота!” И най-важно-
то: “Заложете на проверени
мотиви!”

Но за да бъде заложено на
проверени в практиката моти-
ви, е необходимо да бъде опо-
зната в детайли психиката на
потенциалните купувачи. Един
от пионерите теоретици в об-
ластта на рекламата е Клод
Хопкинс. Разсъждаващ, т.е.
обземан от съмнения, той пръв
си задава въпроса “Кой всъщ-
ност е купувачът ми?” и за-
гърбва “интуицията и вътреш-
ното убеждение”. Когато изби-
ра за заглавие на книгата си
“Научната реклама”, вече 60-
годишен, то е, защото според
него и рекламата, както и на-
уката, е наложително да из-
хожда от анализа на практика-
та. На Клод Хопкинс се дължи
в значителна степен развитие-
то на емпиричната социология
и на социалната психология.
Именно той е бизнесменът,
вложил първите - и то огромни
за времето си - суми за из-
следвания в тези области.

Приблизително по същото
време, с използването на сте-
реотипите от средствата за
масова информация, се зани-
мава и Уолтър Липман в своя-
та книга “Общественото мне-
ние”, отпечатана за първи път
през 1922 г. Според нейния
автор “стереотипите са пред-
взети мнения, които решител-
но управляват всички процеси
на възприятието. Те маркират
дали определени обекти са
познати или непознати, така че
бегло познатите ни се струват
добре известни, а непознатите
- дълбоко чужди. Стереотипите
се възбуждат чрез знаци, кои-
то могат да варират от истин-
ския индекс до неопределена
аналогия.”

Стадата пред екраните
Славчо
КЪНЧЕВ*

Медиите днес са като амбулантни търговци на илюзии,
които водят до зависими поведения

‘
Íåùàñòèåòî íà
èíôîðìàöèîííàòà åïîõà å,
÷å òîêñè÷íîñòòà íà
èíôîðìàöèÿòà íàðàñòâà ìíîãî
ïî-áúðçî îò íåéíàòà ïîëåçíîñò.

Насим Никълъс Талеб (р. 1960 г.), ливано-американ-
ски философ и специалист по математически финанси

Карл Юнг определя стерео-
типа като “лъжлива класифика-
ционна концепция, с която по
правило са свързани някакви
социални чувствено-емоцио-
нални моменти на сходство и
различие, на одобрение и
осъждане”.

Тенденцията за поставяне-
то на рекламните кампании
върху теоретична основа е
обективно обусловена. Именно
тогава, в началото на ХХ в.,
когато в САЩ започва масово-
то въвеждане на конвейера
като технология, а оттук и
скоро след това - и появата на
свръхпроизводството на стоки,
пред корпорациите се явява
проблем на живот и смърт. Как
да създадат по-широка и ак-
тивна маса от купувачи?

Като се има предвид корпо-
ративния генезис за тази док-
трина, е напълно логично, че

ценностите на
консуматорството

се различават съществено от
дотогавашните традиционни
ценности като семейство, ко-
лективизъм, пестеливост, це-
ломъдрие, упование в собстве-
ните сили, милосърдие, скром-
ност, любов и др., присъщи за
най-възвишените аспирации на
обществото от края на ХIХ и
първите десетилетия на ХХ век.
В голяма степен мотивирани от
унаследения пуритански морал
на първите английски засел-
ници.

Новият материалистичен
подход към смисъла на човеш-
кото съществуване бил разпро-
страняван чрез масовата рек-
лама. Концепцията й е изчер-
пателно дефинирана в следна-
та нейна защита от 1929 г.,
възпроизведена в класическо-
то произведение на Стюарт
Юнг “Капитани на съзнанието”:
“Консуматорството е името,
дадено на новата доктрина. И
днес тя е призната за най-ве-
ликата идея, която Америка е
дала на света. Идеята, че ра-
ботниците и масите трябва да
бъдат разглеждани не просто
като работещи и произвежда-
щи, а като консуматори... Пла-
щай им повече, продавай им
повече и богатей повече - това
е уравнението.”

Близо век по-късно следва-
нето на тази доктрина е довело
до драматично положение в
САЩ. Отклонението от на-
пътствията на двата извора на
етични норми как да бъде по-
стигнато дълготрайно щастие
на човечеството - Буда на
Изток и Аристотел на Запад -
е произвело трагични резулта-
ти. “Средната пътека”, казва
Буда в V в. пр.н.е., би запазило
човечеството балансирано
между фалшивите съблазни на
аскетизма, от една страна, и
търсенето на удоволствия, от
друга. Две столетия по-късно и
на разстояние половината зем-
но кълбо Аристотел дава на
своите гръцки сънародници
подобно послание, че “умере-
ността във всички неща” е

ключът към еудемонията или
човешката удовлетвореност.
Аристотел, подобно на Буда,
търсел брод между двата край-
ни възгледа по негово време:
стоиците, от една страна, и
епикурейците, от друга.

Есенцията от учението на
двамата етици е, че

пътеката на
умереността

е ключът към “доволството”, но
то е трудно постижимо и тряб-
ва да бъде преследвано през
целия човешки живот чрез
старание, трениране и разми-
шление. Именно
системата за ус-
покояване и до-
волство е най-
трудната за опи-
сание в човешка-
та психика. Тя ни
дава възможност
да утешим себе
си, да постигнем
мир и покой. Ста-
ва въпрос за
вътрешно спокой-
ствие - позитивно
чувство, различ-
но от свръхвъзбу-
дата на чувство-
то за “стремеж и
успех”, породено
от мотивационна-
та система на им-
пулсите и търсе-
нето на средства
и ресурси. Както
сочат многоброй-
ни неврофизиоло-
гични изследва-
ния, за спокойно-
то усещане за
б л а г о п о л у ч и е
съществено зна-
чение имат веще-
ствата в мозъка,
наречени ендор-
фини. А хормонът
окситоцин се
свърза със субек-
тивното възприя-
тие за социална
сигурност и заед-
но с ендорфините ни изпълва с
чувство за благополучие, про-
изтичащо от усещането, че сме
обичани, желани и сигурни с
други хора.

Следването на т.нар. сре-
ден път не е никак просто.
Капаните и объркването, които
често ни водят до екстремно
поведение, може да бъдат на-
всякъде. Лесно е да привик-
неш към хиперконсуматорст-
вото, търсенето на чувствени
удоволствия, към непрекъсна-
тата употреба на удобната ин-
дулгенция на личния интерес,
които биха могли да доведат до
кратковременни върхови задо-
волености, но в дългосрочен
план най-вероятно до не-щас-
тие. Не-щастието не е нещас-
тие, но то е състояние, при
което липсва щастието. И е
само на едно стъпало от пропа-
дането в черната дупка на
негативните емоции. Също е
лесно да бъде възприет само-
разрушаващ светоглед за
пълното пренебрегване на дру-

гите хора. А и поведението на
аскетизъм или на изолация от
обществото вече не е удов-
летворяващо. Нито Буда, нито
Аристотел са имали илюзии
относно непринудеността на
този среден път. Както казва
Аристотел, “Смятам за по-смел
този, който надмогва своите
желания, от онзи, който поко-
рява своите врагове, понеже
най-трудната победа е над
себе си.”

От зората на ранния капи-
тализъм до днес ситуацията
драматично се е променила.
Германският социолог Макс
Вебер описва етичните норми
на зараждащия се капитализъм
като “печелене на все повече и
повече пари, съчетано със
странично избягване на спон-
танните удоволствия на живо-
та” - пълно съобразяване с
протестантските ценности, до-
миниращи по това време. Ико-
номистът Джон Мейнард Кейнс
достига до подобно наблюде-
ние относно моралните устои
на британския капитализъм в

края на ХIХ век: “Ако богатите
бяха харчили тяхното но-
восъздадено богатство за тех-
ните лични удоволствия, светът
отдавна щеше да прецени
такъв режим като непоносим.”

Понастоящем положението
е с

натрупана маса
за критичен взрив

Времето, когато увеличава-
нето на богатството е служело
предимно за разширяване на
производството или на предла-
ганите услуги, или е било гриж-
ливо пазено като необходим
финансов резерв при евентуал-
но неблагоприятно развитие на
икономическата конюнктура;
времето, когато Хенри Форд
изрича знаменитата фраза
“Бизнесът само инцидентно
може да прави печалба”, е
натикано в историческия ар-
хив, посипано с пепелта на
забравата.

Технологията за насаждане

на консуматорството чрез
вмъкване на подходящи сте-
реотипи в масовото съзнание
отдавна използва най-сериоз-
ни научни знания. Този процес
стартира в САЩ. За повече от
век непрестанните вълни на
търговската реклама, пиар
кампаниите и официалната про-
паганда щамповат психиката на
американците година след го-
дина, ден след ден, минута
след минута. Да искат все
повече и повече консумация.
Технологиите за масово убеж-
даване стават все по-неустои-
ми. Модерният откривател на
подсъзнателните импулси Зиг-
мунд Фройд е бил вуйчо на
основателя на съвременните
“пъблик рилейшънс” (връзки с
обществеността) Едуард Бър-
низ. Той правилно предвидил
как основните процеси на ма-
нипулиране на масовото съзна-
ние могат да действат по подо-
бен начин спрямо широка гама
от социални представи и убеж-
дения, независимо дали се
промотира нова марка цигари,
политически кандидати или се
пропагандира “моралната нало-
жителност” на държавен пре-
врат (например в Гватемала

през 1953 г.). Умението
всъщност е скрито манипули-
ране на неосъзнатите човешки
импулси заедно с тенденцията
у повечето индивиди да се
съобразяват с масовото пове-
дение, или както пише Едуард
Бърниз “Да тичат в стада”.

И ако през първата полови-
на на ХХ в. търговската рекла-
ма насажда консуматорската
нагласа у американците чрез
вестниците, списанията, радио-
станциите и филмите, то после
идва ерата на телевизията и
новите електронни средства за
масова информация в социал-
ните мрежи.

Както подчертава видният
американски икономист Джо-
узеф Стиглиц: “Масмедиите са
амбулантни търговци на илю-
зии и тези илюзии водят до
още по-зависими поведения,
включващи и фиксирането
върху самите медии.” Където
са разхвърляни безброй въдич-
ки със стръв за налапване от
клонираните консуматори.

* Авторът е председател
на УС на Асоциацията за борба
против корупцията в България
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Преп. Сампсон Странноприемец (Нача-
ло на Петровия пост)

„АЕРОСМИТ” С ПРОЩАЛНО
ТУРНЕ СЛЕД 46 ГОДИНИ

зложбата “Т - Емпатия” на фотографа Веселин
Василев, посветена на 95-годишния юбилей на
Варненския драматичен театър, има след варнен-
ското и столично издание. Портретите художест-
вена фотография със съвременните лица на Дра-

матичен театър “Стоян Бъчваров” - актьори и ветерани, са
изложени в столичната галерия “Астри”. Събитието, подкре-
пено от Българската фотографска асоциация, е част от
проявите в Месеца на фотографията. За откриването на
28 юни от 18.30 ч. се очакват много колеги и приятели на
Варненския театър.

Изложбата провокира с идеята да представи актьорите
във въобразен, извънтеатрален контекст, който насочва
към дълбинни емоционални и ментални пластове в тяхната
душевност.

“Чрез изкуството авторът субективно предава концен-
трираната същност на обекта на творбата с различни из-
разни средства. Така че тя, творбата, представя автора в
не по-малка степен, отколкото самият обект. И колкото по-
пълно и непосредствено той е попил, усетил и проникнал
в битието на това, което интерпретира, толкова по-въздей-
стващо - осъзнато или не, е произведението за зрителя.

Това ме провокира и води във фотографията. Усетът,
досегът до вътрешния свят на модела, който, при все че
създава външния му свят, нерядко е заключен дълбоко -
е и вдъхновението ми в тази изложба. Ето защо за заглавие
ми допада понятието емпатия, което най-всеобхватно обе-
ма пълното съпреживяване на емоциите на другия”, разказ-
ва Веселин Василев.

Дана РУСЕВА

Деца на възраст от 3 до 15 години
поставиха  началото на изключително
амбициозно начинание, наречено от
12-годишния си идеен създател - фести-
вал “Пясъчни творения”. То се проведе в
събота на плажа вила “Тихото гнездо” в
“Двореца” в Балчик.

Преди малко повече от два месеца
дванайсетгодишният Мартин Кръстев,
инициатор на фестивала “Пясъчни творе-
ния”, получи и подкрепата на “Двореца”,
казват организаторите. По време на
плажния фест участие взеха 26 деца от
Балчик, Добрич, Варна, Оброчище и
София, разпределени в шест групи. Вре-
мето за работа бе 1 час. Призьорите
определи жури в състав - Ивелина Геор-
гиева-Романова и Цветелина Ангелова.

онцерт на “Квартет Сапаев”
ще се състои днес от 18.30 ч.
в музея “Борис Христов” на ул.
“Цар Самуил” 43. Проявата е в

Мисия на “София
филм фест” от години е
да пътува с най-добро-
то кино от изминалата
година в страната.
Тазгодишното издание
в Плевен ще се състои
от 8 до 14 юли с по две
вечерни прожекции от
19 и 21 ч. в кино “Аре-
на” и Централ мол
Плевен.

Събитието се реа-
лизира благодарение
на възможностите за
финансиране на кул-
турни проекти от стра-
на на община Плевен,
с ъ т р у д н и ч е с т в о т о
между “Арт фест/Со-
фия филм фест” и вери-
гата киносалони “Аре-
на”, с подкрепата на
Националния филмов
център и веригата ки-
носалони “Europa
Cinemas”. Сред загла-
вията са забележител-
ни български филми и
международни продук-
ции. Специални гости
ще бъдат част от еки-
пите на родните кино-
творби.

Началото е на 8
юли от 19 ч. с българ-
ския филм, който от-
кри XX СФФ - най-
новата творба на ре-
жисьорката Иглика
Трифонова “Проку-
рорът, защитникът, ба-
щата и неговият син”.
Лично Иглика Трифо-

„София филм фест”
гостува в Плевен
Киноманите ще имат възможност да гледат
14 заглавия от изминалата година за 7 дни

нова ще представи
своя филм и ще разго-
варя с публиката.
Същата вечер с нача-
лен час 21 започва
прожекцията на “Веч-
ната Аделайн” на Лий
Толанд Кригър. В събо-
та на 9 юли от 19 ч. е
прожекцията на “Мла-
дост” на италианския
режисьор Паоло Со-
рентино с наградата за
най-добър филм и ре-
жисьор на Европей-
ската филмова акаде-
мия.  Непосредствено
след него от 21.15 ч.
действието се прена-
ся в Косово, 2004 г., с
“Анклав”. На 10 юли в
познатия час програ-
мата продължава с
последния филм на Ка-
мен Калев (“Източни
пиеси”, “Островът”) “С
лице надолу”. Кино,
което показва без
грим лицата на расиз-
ма, социалното нера-
венство и трафика на
жени чрез една чо-
вешка история. Недел-
ната вечер ще за-
върши с прожекцията
на “Каръл” на Тод
Хейнс от 21.15 ч. На
11 юли от 19 ч. на
екрана ще видим по-
следния филм на твор-
ческия тандем Мина
Милева - Весела Ка-
закова “Звярът е още
жив”. Същата вечер от

стави своя дебютен
филм заедно със
съсценариста Свето-
слав Овчаров. Творба-
та, която имаше своя-
та световна премиера
на фестивала в Сан

21 ч. е прожекцията
на “Ма Ма” от режисьо-
ра Хулио Медем, в
която Пенелопе Крус
прави изумителна
роля.

Във вторник, 12
юли, филмовият ден
започва с полско-
българската копродук-
ция “Кербала” на ре-
жисьора Кшищоф Лу-
кашевич с участието
на Христо Шопов и
Александър Сано. “Па-
нама” от 21.15 ч. на
Павле Вучкович раз-
казва за мрежата от
лъжи, гордост, рев-
ност и страстен секс,
в която Йован загубва
себе си, само за да
открие кое всъщност
е неговото момиче.
13 юли започва с
превърналия се в един
от най-обичаните нови
български филми
“Каръци” на режисьо-
ра Ивайло Христов.
Гости на прожекцията
ще бъдат представи-
тели от екипа на фил-
ма. В 21 ч. “Всичко ще
бъде наред” от Вим
Вендерс ще ни срещ-
не с историята на пи-
сателя Томас (Джеймс
Франко).

В последния ден,
14 юли, от 19 ч. ще
гледаме “Жажда” на
Светла Цоцоркова,
която лично ще пред-

Фотографска изложба, посветена на 95-годишния
юбилей на Варненския театър

Себастиан, донесе ре-
дица награди на своя
екип. “София филм
фест в Плевен” ще
завърши на 14 юли от
21 ч. с “Прегръдката
на змията”.

НОВИ ВИРТУОЗИ НА СЦЕНАТА
НА МУЗЕЯ „БОРИС ХРИСТОВ”

ККККК
рамките на 12-ия фестивал на
изкуствата “Борис Христов”,
който продължава до 30 юни.
Музикантите са в състав Санд-

жар Сапаев - цигулка, Иван
Стайков - цигулка, Радослав
Йорданов - виола и Атанас
Кръстев - виолончело.

И

Първи фестивал
„Пясъчни творения”
се проведе в Балчик
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ремето днес ще остане топло. Около и
след обяд на места ще се развива купе-
сто-дъждовна облачност, като главно в
Западна и Централна България ще има

валежи, придружени от гръмотевици. Ще духа
слаб северозападен, в Източна България - до
умерен северен вятър. Максимални температу-
ри между 29 и 34 градуса. По Черноморието
температурите ще бъдат малко по-ниски. Атмо-
сферното налягане малко ще се понижи и ще е
по-ниско от средното за месеца.

Във вторник ще е предимно облачно. Валежи сеВъв вторник ще е предимно облачно. Валежи сеВъв вторник ще е предимно облачно. Валежи сеВъв вторник ще е предимно облачно. Валежи сеВъв вторник ще е предимно облачно. Валежи се
очакват почти в цялата страна. Вятърът сеочакват почти в цялата страна. Вятърът сеочакват почти в цялата страна. Вятърът сеочакват почти в цялата страна. Вятърът сеочакват почти в цялата страна. Вятърът се
обръща - слаб до умерен от югоизток и послеобръща - слаб до умерен от югоизток и послеобръща - слаб до умерен от югоизток и послеобръща - слаб до умерен от югоизток и послеобръща - слаб до умерен от югоизток и после
от северозапад. Минимални температури от 15от северозапад. Минимални температури от 15от северозапад. Минимални температури от 15от северозапад. Минимални температури от 15от северозапад. Минимални температури от 15
до 17 градуса, максимални - от 22 до 28, надо 17 градуса, максимални - от 22 до 28, надо 17 градуса, максимални - от 22 до 28, надо 17 градуса, максимални - от 22 до 28, надо 17 градуса, максимални - от 22 до 28, на
места 31.места 31.места 31.места 31.места 31.

максималнимаксималнимаксималнимаксималнимаксимални

28°/32°28°/32°28°/32°28°/32°28°/32°

28       29
максималнимаксималнимаксималнимаксималнимаксимални

26°/31°26°/31°26°/31°26°/31°26°/31°

34
ÑàíäàíñêèÑàíäàíñêèÑàíäàíñêèÑàíäàíñêèÑàíäàíñêè

“≈À≈÷
ŸÂ ÒÚÂ ÒÍÎÓÌÌË ‰‡
Ì‡Û¯‡‚‡ÚÂ Ô‡-
‚ËÎ‡Ú‡ Ë ‰‡ ÔÓÒ-
Ú̇ Ô‚‡ÚÂ Ú‡Í‡, Í‡Í-

Œ¬≈Õ
¡˙‰ÂÚÂ „ÓÚÓ‚Ë Á‡
Ì‡È-‡ÁÎË˜ÌË ËÁ-
ÌÂÌ‡‰Ë. Õ‡ Ô˙‚Ó
ÏˇÒÚÓ ÚÂ ˘Â Á‡-

21 Ï‡Ú - 20 ‡ÔËÎ

21 ‡ÔËÎ - 21 Ï‡È

¡À»«Õ¿÷»
¬ ÚËı Ë ÒÔÓÍÓÂÌ
‡Á„Ó‚Ó ˘Â ÒÂ
‡ÁÍËÂÚÂ ÔÓ‚Â˜Â,
ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÒÚÂ

22 Ï‡È - 21 ˛ÌË

–¿ 
ƒÂÌˇÚ Â ·Î‡„ÓÔË-
ˇÚÂÌ Ë ˘Â ÒÂ ı‡-
‡ÍÚÂËÁË‡ Ò Ì‡-
‡ÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÊËÁ-

22 ˛ÌË - 23 ˛ÎË

À⁄¬
ŸÂ ÒÚÂ ÒÍÎÓÌÌË
Í˙Ï ÌÂ‰ÓÓ·ÏËÒÎÂ-
ÌË ÔÓÒÚ̇ ÔÍË. Ã‡-
Í‡ Ë ‰‡ ÒÂ ‰ÓÒÂ-

23 ˛ÎË - 23 ‡‚„ÛÒÚ

ƒ≈¬¿
œÓÚÂÒ‡‚‡˘ ‰ÂÌ
Á‡ ‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËˇ
Á‡Â‰ÌÓ Ò Î˛·ËÏËˇ
˜Ó‚ÂÍ. œÓ˜ÚË ÌË-

24 ‡‚„ÛÒÚ - 23 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë

¬≈«Õ»
Õ‡ÒÚÓÈÍ‡Ú‡ ‚Ë Á‡
ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓÌ‡ ‡-
·ÓÚ‡ Â Ë‰Â‡ÎÌ‡.
œÓÒÚ‡‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡

24 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë - 23 ÓÍÚÓÏ‚Ë

— Œ–œ»ŒÕ
¿ÍÓ ÒÚÂ ÒÂ Á‡ÂÎË Ò
‚‡ÊÌË Ô‡ÍÚË˜ÂÒ-
ÍË Á‡‰‡˜Ë Ë ÔÂ-
Ó‰ÓÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ·Ë-

24 ÓÍÚÓÏ‚Ë - 22 ÌÓÂÏ‚Ë

—“–≈À≈÷
«‡ÂÏÂÚÂ ÒÂ Ò Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌË
‰ÂÈÌÓÒÚË ÔÂÁ
Ô˙‚‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡

23 ÌÓÂÏ‚Ë - 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë

22 ‰ÂÍÂÏ‚Ë - 20 ˇÌÛ‡Ë

21 ˇÌÛ‡Ë - 19 ÙÂ‚Û‡Ë

–»¡»
ƒÂÌ Ú̌ ÏÓÊÂ ‰‡ Â
Ò‚˙Á‡Ì Ò ÚÛ‰ÌÓ-
ÒÚË Ë Á‡„Û·Ë, ÌÓ
ËÏ‡ÚÂ ¯‡ÌÒ ‰‡ „Ë

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú

ÌÂÌË  ̌ ÚÓÌÛÒ Ë ÒÚ‡·ËÎÂÌ ÂÏÓ-
ˆËÓÌ‡ÎÂÌ ÙÓÌ.

˘‡ÚÂ, ˜Â ÌˇÍÓË ‚‡¯Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÏ‡Ú ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ë .̌

ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ÌÂ Ò‡ÏÓ ÒÚ‡ËÚÂ
ÒıÂÏË Á‡ ‚Ó‰ÂÌÂ Ì‡ Ò‰ÂÎÍË.

ÚÓ‚Ë ÚÛ‰ÌÓÒÚË, ‰ÂÌ Ú̌ Â‰‚‡ ÎË
˘Â ‚Ë ÒÂ ÒÚÓË ÛÒÔÂ¯ÂÌ.

˘Ó ÌÂ ËÒÍÛ‚‡ÚÂ, Ì‡È-ÏÌÓ„Ó ‰‡
ÒË Ó‰ÂÂÚÂ ÍÓÎÂÌÂÚÂ.

¬ŒƒŒÀ≈…
»Ï‡ Ò‡ÏÓ Â‰ËÌ
Ì‡˜ËÌ ‰‡ ÔÓÍ‡ÊÂ-
ÚÂ Ì‡ ‚‡¯ËÚÂ ·ÎËÁ-
ÍË ÍÓÎÍÓ ÏÌÓ„Ó

ÏËÒÎËÚÂ Á‡ Ú̌ ı Ë Í‡Í‚Ó ‚‡ÊÌÓ
ÏˇÒÚÓ Á‡ÂÏ‡Ú ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ‚Ë.

 Œ«»–Œ√
ÕˇÍÓ„‡¯ÌËˇÚ ‚Ë
Î˛·ËÏ Â ÏÌÓ„Ó
‚ÂÓ Ú̌ÌÓ ‚ ‰‡‰ÂÌ
ÏÓÏÂÌÚ ‰‡ Á‡ÔÓ -̃

ÚÓ ‚Ë ÔÓ‰ÒÍ‡Á‚‡ ËÌÚÛËˆË Ú̌‡.
œÓÒÚË„‡ÚÂ ÛÒÔÂı.

Ì‡ ‰ÂÌÓÌÓ˘ËÂÚÓ, Á‡˘ÓÚÓ ˘Â ÒÂ
ÒÔ‡‚ËÚÂ ÓÚÎË˜ÌÓ Ò ‚ÒË˜ÍÓ.

ÏËÌËÏËÁË‡ÚÂ, Í‡ÚÓ ÒÂ Á‡ÂÏÂ-
ÚÂ Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË.

ÒÂ„Ì‡Ú ‚‡¯Ë  ̌ ÎË˜ÂÌ ÊË‚ÓÚ Ë
‚ÒË˜ÍÓ, Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÌÂ„Ó.

ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÎË, ÌÓ ÌÂ ÒÂ ‚˙ÎÌÛ-
‚‡ÈÚÂ.

В Изгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи за

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

09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û
Ì‡Ò

06.30 ì“‡ÁË ÒÛÚ-
ËÌî - ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆË-
ÓÌÌÓ ÔÂ-

‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘ ¿ÌÚÓÌ
’ÂÍËÏˇÌ

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

12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ

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

13.30 ì—Â‚Â ˛„î - ÒÂË‡Î, Ò.
1, ÂÔ. 21

14.30 ì—ËˇÈÌ‡ ÎÛÌ‡î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 40,41

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

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

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

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

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

ÂÔ. 87
21.30 ì—Ú‡ÒÚË ‚ “ÓÒÍ‡Ì‡î -

ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ. 13
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî - ‚Â-

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

ÂÏËÒËˇ
00.10 ì»Á‚˙Ì Ë„‡Ú‡î - ÒÂË‡Î,

Ò. 6, ÂÔ. 18
01.00 ì«ÂÏˇ Ì‡ ˜ÂÒÚÚ‡î - ÒÂË-

‡Î, ÂÔ. 108
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î/Ô./ - ÚÓÍ-

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

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

‚ÓÚî /Ô./ - ÒÂË‡Î

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

06.00 “ÂÎÂÍ‡-

Ì‡Î ìƒÓ-

·Ó ÛÚÓî

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

11.30 ì¡ÓÌ ¿ÔÂÚËî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Õ“¬

12.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
12.30 ìœÓÊ‡ÌËÍ‡ËÚÂ ÓÚ ◊ËÍ‡-

„Óî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
13.30 ìÃÓˇÚ‡ Í‡Ï‡î - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ
14.30 ìœÓÒÚË ÏËî - ÒÂËÂÌ

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

ÂÌ ÙËÎÏ
17.55 ì“Â„ÎÂÌÂ Ì‡ ÀÓÚÓ 5 ÓÚ 35

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

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

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

“¬ ¯ÓÛ, ÌÓ‚ ÒÂÁÓÌ
21.00 ìRendez-vousî - ÔÂ‰‡‚‡-

ÌÂ Á‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ
Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎ,
‰ËÂÍÚÌÓ

21.30 —ÚÛ‰ËÓ ì”≈‘¿ ≈¬–Œ
2016î - ‰ËÂÍÚÌÓ

22.00 ‘ÛÚ·ÓÎ: Ã‡˜ ÓÚ ÓÒÏËÌ‡-
ÙËÌ‡ÎËÚÂ Ì‡ ”≈‘¿ ≈¬–Œ
2016, ‰ËÂÍÚÌÓ

23.50 —ÚÛ‰ËÓ ì”≈‘¿ ≈¬–Œ
2016î - ‰ËÂÍÚÌÓ

00.00 ì◊‡Ò˙Ú Ì‡ ÃËÎÂÌ ÷‚ÂÚ-
ÍÓ‚î - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Õ“¬

01.00 ì“‡ÈÌÒÚ‚ÂÌË ‡ÙÂËî -
ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, 3 ÒÂÁÓÌ

02.00 ìœÓÊ‡ÌËÍ‡ËÚÂ ÓÚ ◊ËÍ‡-
„Óî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ /Ô/

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

ÙËÎÏ /Ô/

09.15 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî

09.35 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚Ó!î

11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

12.00 ÕÓ‚ËÌË

12.15 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

13.20 ì“‡·ÎÂÚÍ‡î

13.55 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

15.00 ÕÓ‚ËÌË

15.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

16.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî

17.00 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË

18.45 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî

19.50 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

21.00 ¬ÂÏÂ

21.30 —ÂË‡Î: ìœ‡ÍÚËÍ‡î

23.15 ìœÓÁÌÂî

00.10 ì¬Â˜ÂÌËˇÚ ”„‡ÌÚî

00.45 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

01.35 ÕÓ˘ÌË ÌÓ‚ËÌË

01.50 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

02.30 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

03.25 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî

04.30 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

ÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñ
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ÌÂ ‰‡ ÒË Ô‡‚Ë ÔÎ‡ÌÓ‚Â Í‡Í ‰‡
ÒÂ ‚˙ÌÂ ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ‚Ë.

ÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíà
30

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

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

11.20 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚ ÙËÎÏ
/3759 ÂÔËÁÓ‰/

12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.30 ƒÌÂÒ Ì‡ ”≈‘¿ ≈‚Ó 2016

Œ·ÁÓÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó-
‰Â  ̆–‡‰ÓÒÚËÌ À˛·ÓÏËÓ‚

13.00 “ÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó Î˛·Ó‚ Ë„-
‡ÎÂÌ ÙËÎÏ

15.15 —‚ÂÚËˆËÚÂ Ú‚ ÙËÎÏ /80
ÂÔËÁÓ‰/

16.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
16.10 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
16.40 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16.55 ‘‡Î¯Ë‚‡ ÔËÌˆÂÒ‡ Ú‚

ÙËÎÏ /3 ÂÔËÁÓ‰/
17.45 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ:

–ÂˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌˇ /Ô/
17.55 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
18.00 ‘ÂÌÁÓÌ‡ —ÔÓÚÌÓ ÚÓÍ¯ÓÛ
18.30 Ã‡˜ ˆÂÌÚ˙  ÓÏÂÌÚ‡ÌÓ

ÒÚÛ‰ËÓ
19.00 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2016: 1/8

ÙËÌ‡Î ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ
—ÂÌ ƒÂÌË

20.50 Ã‡˜ ˆÂÌÚ˙  ÓÏÂÌÚ‡ÌÓ
ÒÚÛ‰ËÓ

21.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
21.50 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
22.05 ÃÓÏ˜ÂÚ‡Ú‡ ÓÚ ìÃÂ‰ËÒ˙Ì

‡‚ÂÌ˛î Ú‚ ÙËÎÏ /7 ÒÂ-
ÁÓÌ, 1 ÂÔËÁÓ‰/

23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.45 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
23.50 ‘ÂÌÁÓÌ‡ ¬Â˜ÂÌÓ ÚÓÍ¯ÓÛ

Ò ‚Ó‰Â˘Ë À˛·‡ œ‡¯Ó‚‡
Ë ÃÂÚÓ‰Ë Ã‡Ì˜ÂÌÍÓ

01.00 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2016: 1/8
ÙËÌ‡Î /Á‡ÔËÒ/

03.00 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2016: 1/8
ÙËÌ‡Î /Ô/
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ПО ЕВРОСПОРТ 1
ФЕХТОВКА

10.00 ЕП в Полша
ПО Ф+ И СПОРТ+

ТЕНИС
13.30 “Уимбълдън”

Николина Сустич и Лах-
сен Мокраджи бяха най-
бързи в дебютното издание
на маратона на Стара Загора
(55 000 лв.). Хърватката из-
мина класическата дистанция
от 42,195 км за 2:54:53 часа.
Тя изпревари за първото
място германката Неле-Ал-
дер Беренс (2:59:03 часа), а
последна на почетната стъл-
бица се качи Радосвета Си-
меонова (3:08:34).

Мароканецът Мокраджи
пък спря хронометъра на
2:26:03 часа. Той изпревари

Бойко Борисов продължава да се
меси в случващото се в ЦСКА, като
обяви, че до няколко дни кризата в
редиците на “армейците” ще приключи.
В момента синдик Дора Милева управ-
лява дружеството, което е във фалит,
а Гриша Ганчев преименува Литекс и
готви хибрида за участие в “А” група.

Борисов отговори на фенове, които
поискаха от него и ръководните факто-
ри в БФС да изпълнят обещанието си,
че от следващия сезон ЦСКА ще се
върне в елита.

“И днес (вчера - б.р.) съм разгова-
рял с хората, които считам, че все
още проявяват здрав разум. Смятам,
че до сряда-четвъртък тази сага тряб-
ва да приключи. Аз ще изпълня анга-
жиментите, които съм поел, и ЦСКА да
е там, където му е мястото. Призова-

Станилия Стаменова спечели сре-
бърен медал на 200 метра едноместно
кану на европейското по кану-каяк в
Москва. Българката, която е европей-
ска шампионка за последните две го-
дини и световна шампионка от Милано
2015, завърши втора във финала с
48,712 сек. Тя бе изпреварена от рус-
кинята Олеся Ромасенко с време 47,616
сек, а трета остана Паула Постару (Рум)
с 49,116 сек. На едноместен каяк 1000
м Мирослав Кирчев се нареди шести с
3:34.056 мин, а златото взе Фернандо
Пимента (Пор) с 3:29.040 мин. На 500 м
едноместен каяк Кирчев завърши осми
с 1:45.504 мин. Кристиян Душев се
нареди втори във финал “Б” на едноме-
стен каяк 200 м с 35.0080 сек, което му
отреди 11-о място в крайното класира-
не. Даниела Недева пък не успя да
стигне до финалите на 500 и на 1000 м
едноместен каяк.

Симеон Чамов (69 кг) също се класира за Олимпийските игри в Рио де
Жанейро през август. Българският боксьор завърши пети в категорията си на
квалификационния турнир в Баку и стигна до визата. Класирането на Чамов
стана възможно, след като французинът Сюлейман Диоп Сисоко спечели
златото след победа на финала над Имре Балаш Башкай (Унг). Именно Сисоко
спря Чамов в Баку на 1/4-финалите, а по регламента на АИБА загубилият от
шампиона се нарежда на пета позиция и печели квотата.

Преди Чамов с виза се уреди и Даниел Асенов (52). Тайсъна от Кукурево даже
спечели категорията си, след като на финала би по точки Антонио Варгас (САЩ).

Така засега България има три визи в бокса, след като пролетта при жените
с билет за Рио се подсигури и Станимира Петрова (51 кг). Още двама българи
ще се пробват на заключителната квалификация във Венецуела, която започва
от 3 юли. Това са Арман Хакобян (75) и Спас Генов (81).

Антоанета Бонева
спечели златен медал на
25 м пистолет на Светов-
ната купа по спортна
стрелба в Баку. Състеза-
телката от Търговище
записа седми резултат в
квалификациите с 582
точки и намери място

Õúðâàòêà è ìàðîêàíåö
¹1 â Ñòàðà Çàãîðà
Милица Мирчева най-бърза на 21 км

с финален спринт и с 2 се-
кунди кениеца Патрик Мури-
уки, а трети остана победи-
телят от варненския мара-
тон Ахмет Насеф (Ит), който
бе по-бавен с 3 секунди.
Мокраджи си осигури побе-
дата в последните стотина
метра. Насеф пък единствен
остава с шансове за джак-
пота от 20 000 лв., и то само
ако победи на софийския ма-
ратон през октомври. Шам-
пионите от Стара Загора за-
служиха по 8000 лв.

“Тежко състезание, но се

оказа, че правилно съм раз-
пределил силите си и бях най-
свеж за финалния спринт.
През октомври отново ще
дойда за маратона в столи-
цата ви”, заяви Мокраджи.

“Допадна ми трасето и ри-
скувах с атака още в нача-
лото. Никой не ме последва
и оставаше само да под-
държам темпото, което хич
не бе леко”, каза Сустич.
Шампионката от Варна пре-
ди месец Еверлин Косгей
(Кен) получи болки в крака-
та и завърши четвърта, кое-

то я извади от битката за
джакпота.

В Стара Загора се състоя
и световното първенство за
глухи. Златото при жените
грабна Беренс пред Мария
Свиболи (Укр, 3:26:14) и
Едита Зареба (Пол, 3:53:36).
При мъжете шампион стана
Тошиюки Йошида (Яп,
2:47:04) пред Марсело Ри-
бейро (Браз, 2:56:38) и Мар-
тинес Алмейда (Исп, 2:58:02).

На полумаратон втора
поредна победа записа евро-
пейската вицешампионка на
крос Милица Мирчева, която
ще представя страната ни на
Олимпиадата в класическата
дисциплина. Тя финишира за
1:23:59 ч, като изпревари
Маринела Нинева (1:27:10),
Анита Кръстева (1:30:48) и др.
При мъжете шампион е Юсеф
Сбаи (Мар, 1:10:43), пред
Димчо Мицов (1:13:31), Стоян
Николаев (1:13:46) и др.

Много овации събра и
най-възрастният по трасето
- 80-годишният Петър Пет-
ров от Панагюрище, завър-
шил полумаратона за 2.58 ч.

Третият и последен етап
от новосформираната тази
година българска маратонска
верига под мотото “Бягането
- начин на живот” е на 9
октомври в София, където
за първи път ще бъдат опре-
делени и балканските шам-
пиони в тази дисциплина.

БОРИСОВ ДО ДНИ РЕШАВАЛ
И КРИЗАТА В ЦСКА

вам всички, които обичат ЦСКА, да
положат усилия това да се случи, а не
ежедневно да влизат в разпри”, съоб-
щи премиерът във фейсбук.

Според устава на ФИФА обаче
политици нямат право да се месят по
никакъв начин във футбола.

“Борисов дава зелена светлина за
връщането на ЦСКА там, където му е
мястото, но други пречат за възстановя-
ване на справедливостта. А времето
минава, новият сезон чука на вратата и
току-виж се оказало, че “нормативни” и
“процедурни” казуси пречат на “армей-
ците”. Наред с тези тревоги искаме да
се спрем и на един изкуствено раздуван
“номер” от среди и медии, враждебни на
ЦСКА. Става дума за т. нар. оздравява-
не. Всички знаем, че то е невъзможно”,
се казва в декларацията на феновете.

И Симеон Чамов с квота за Рио

ЗЛАТО ЗА БОНЕВА В БАКУ

Стаменова със
сребро на 200 м
в Москва

Станилия Стаменова позира със
сребърния медал в Москва

Славия вкара шест
гола на Витоша
преди старта
в Лига Европа

Славия разби Витоша Бистри-
ца с 6:0 преди старта в Лига
Европа. Контролата бе последна
за “белите”, които в четвъртък
ще играят с полския Заглембе
Любин от 19,30 ч. на “Васил Лев-
ски” в I предварителен кръг на
евротурнира. “Знаем много добре,
че сега и при тях има много
промени. Отборите, които
завършиха първенствата, не са
същите. Така е и със Славия, и
с противника от Полша. Играхме
през зимата с тях в Турция.
Завършихме 1:1 първото полувре-
ме, второто загубихме, но играх-
ме с младежите”, обяви трень-
орът на Славия Александър Тар-
ханов. В събота Славия надигра и
Пирин с 1:0 в Благоевград.

Георги Миланов
получи №8

Георги Миланов получи люби-
мия си №8 в ЦСКА Москва. Бълга-
ринът вече започна подготовка с
руския гранд. Досега той носеше
фланелката с №23, но взе осми-
цата, след като Кирил Панченко
отиде под наем в изпадналия във
Втора лига Динамо Москва.

Гришо започва днес
на „Уимбълдън”

Григор Димитров започва днес
участието си на “Уимбълдън”.
Полуфиналистът от 2014 г. и
шампион при юношите през 2008
г. се изправя в първия кръг срещу
113-ия в световната ранглиста
американски квалификант Бьорн
Фратанджело. По програма мачът
е втори на Корт №16. Първата
среща е от 13,30 ч. между Филип
Колшрайбер (Гер) и Пиер-Юг Ербер
(Фр), след което на корта излиза
и хасковлията. При жените Цве-
тана Пиронкова започва утре
срещу Белинда Бенчич (Швейц). В
ранглистата Цвети, която мина-
лата седмица почива, падна с 12
места до №71 с 940 т.

67 руски атлети
поискаха да
участват в Рио

До момента 67 руски атлети
са поискали да участват на Олим-
пиадата в Рио. Всичките са по-
дали искания до Международната
асоциация на лекоатлетическите
федерации (IAAF) да ги допусне до
Игрите. Наскоро IAAF обяви, че
може и да допусне до участие в
Рио състезатели, които никога
не са давали положителни проби
за допинг, но само при условие че
тези спортисти се подложат на
допълнителни тестове за упо-
треба на забранени стимуланти.
Руският спортен министър Ви-
талий Мутко разкри, че 67-те
атлети са подготвили и докумен-
ти, с които ще се обърнат към
Спортния арбитражен съд (КАС) в
Лозана във връзка с наложеното
им от IAAF наказание. Както е
известно руската лека атлетика
бе спряна от Игрите в Рио през
август.

сред най-добрите осем.
При елиминациите тя
стигна до спора за зла-
тото и спечели в конку-
ренцията на гъркинята
Анна Коракаки със 7:5 т.
Трета остана корейката
Ким Янми. Двукратната
олимпийска шампионка в

тази дисциплина Мария
Гроздева завърши на 17-
о място с 577 т. С успеха
си в Баку Бонева
затвърди отличната фор-
ма, в която се намира, и
даде сериозна заявка за
силно представяне на
Олимпиадата в Рио.
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1/8-финали

37. Швейцария – Полша 5:6
след дузпи (1:1 в редовното
време и продълженията) 0:1
Блашчиковски (39) 1:1 Шакири
(81); 38. Уелс - Северна Ирлан-
дия 1:0 Макоули (75-автогол);
39. Хърватия - Португалия 0:1
след продължения Куарешма
(117); 40. Франция – Ирландия
2:1 0:1 Брейди (2) 2:1 Гризман (57
и 61) ЧК Дъфи (Е-66)

Снощи
41. Германия - Словакия (в

Лил) и 42. Унгария - Белгия (в
Тулуза)

Днес
БНТ 1
43. Италия - Испания (в Сен

Дени) и  44. Англия - Исландия
(в  Ница)

ПО БНТ 1
19.00 Италия - Испания

ПО НОВА
22.00 Англия -

Исландия

Провериха за допинг
испанците

Десет от испанските национа-
ли са проверени за забранени сти-
муланти. Допинг-ченгетата са
нахлули изненадващо в хотела на
еврошампиона в Ил дьо Ре часове
преди 1/8-финала с Италия, който
е днес от 19.00 часа. “Всичко мина
без инциденти”, признаха от лаге-
ра на Испания след проверката.
Играчите са дали урина и кръв.
Мачът ще бъде по-особен за някол-
ко играчи от двата отбора. Еди-
ният от тях е Сеск Фабрегас.
Халфът на Испания излиза срещу
новия си треньор в Челси Антонио
Конте. “Той е чудесен треньор и
роден победител. Нямам търпение
да започна да работя с него, но му
пожелавам да се концентрира в
работата си с Челси още от
вторник”, каза Фабрегас.

В Исландия обявиха
понеделник за
неработен

В Исландия обявиха понеделник
за неработен ден. Довечера дебю-
тантът на Евро 2016 среща Анг-
лия на 1/8-финал в Ница. Стана
ясно, че нито една институция
няма да работи. 15% от жителите
на Исландия, които са 331 000, в
момента са във френските градове
и подкрепят представителния тим
на родината си в похода му към
славата. Не се работи и в Будапе-
ща. Във всеки ден, в който играят
“маджарите”, трафикът в града за-
мира, както и животът по улиците.
Снощи Унгария игра с Белгия.

БББББ
илетите на черно за мача между Франция и Ейре
стигнаха 1000 евро. Сумата за пропуските бе
завишена от черноборсаджии над 10 пъти, след
като реалната им стойност е под 100 евро. Среща-
та от 1/8-финалите в Лион бе една от най-очаквани-
те заради враждата между двата тима. Тя е от
2009 г., когато “петлите” се класираха скандално
на Мондиал 2010 в РЮА. В плейофа между тях
Франция вкара късен гол за игра с ръка на Тиери
Анри и така ирландците се простиха със светов-
ното. Заради незаконната търговия с билети вче-
ра бяха подадени редица сигнали до полицията
за наличие на черноборсаджии.

Гарет Бейл
пак изигра
ключова роля
за нова победа
на Уелс на ев-
р о п е й с к о т о .
Смятаният за
играча с най-
голям трансфер
в историята на
футбола прину-
ди Гарет Мако-
ули (75) да си
вкара автогол
за победата на
тима му над
Северна Ир-
ландия с 1:0.
Халфът на Реал
Мадрид проби
и центрира от-
ляво, а в опита

Гарет Макоули (вдясно) засича топката в собствената си врата

Гарет Бейл пак тегли Уелс

си да изчисти в корнер Ма-
коули матира вратаря
Майкъл Макгавърн. Двубоят
на “Парк де Пренс” в Париж
пък бе определен като най-
слабия от началото на евро-
пейското. Срещата обаче бе
историческа, защото за пръв
път на европейско или све-
товно два британски тима се
срещнаха на елиминацион-
ната фаза. За място на 1/2-
финал в петък Уелс очаква
Унгария или Белгия, които
спориха снощи в Тулуза.

“Знаехме, че ще бъде
грозен мач за гледане и това

не е неуважение към Север-
на Ирландия. Те направиха
наистина този двубой труден
за нас и ни лишаваха от про-
странство. Отборът е най-
важното нещо. Знаехме, че
един гол ще реши мача.
Спечелихме и това е неве-
роятно”, заяви Бейл, след
като беше избран за Играч
на мача.

“Те бяха по-добри от нас
в много моменти, но ние
показахме големи сърца и
кураж. Нашите момчета ни-
кога не се предадоха, бори-
ха се докрай, макар да не

играха добре. Беше тежко
наистина, но постижението
ни е фантастично”, каза се-
лекционерът Крис Коулман.

“Бях удивен, че Уелс тол-
кова лесно победи Русия
(3:0). Главното е, че сега не
давахме много пространст-
во на Бейл. Тактически иг-
рахме добре. Това пораже-
ние е болезнено. Начинът,
по който допуснахме гол...
Но аз не можех да изисквам
повече от играчите си по
време на целия турнир”, за-
яви наставникът на Северна
Ирландия Майкъл О’Нийл.

ХОДЖСЪН
НЯМА ДА
СЕ МОЛИ
ЗА НОВ
ДОГОВОР

Р
Рой Ходжсън няма да

се моли да остава начело
на Англия. Договорът на
селекционера изтича в
края на европейското, а от
Футболната асоциация
(ФА) обявиха, че нов кон-
тракт ще му бъде предло-
жен, ако стигнат поне 1/2-
финал във Франция. Дове-
чера “Трите лъва” срещат
настоящия европървенец
Испания в мач от 1/8-фи-
налите.

“Няма да се моля и съм
готов да се разделя с по-
ста, но също така съм го-
тов и да продължа да ра-
ботя с националния отбор,
ако ме искат в него. Ако ли
не, договорът ми ще изте-
че и ще се разделим. Аз
вярвам, че отборът се раз-
вива. Разполагаме с огро-
мен потенциал и ако от
Футболната асоциация все
още ме искат за селекци-
онер, то аз с радост бих
останал”, каза Ходжсън.
“Той работи много добре и
мисля, че ще постигне
нещо на този турнир”, каза
изпълнителният директор
на ФА Мартин Глен.

Франция обърна
Ейре с 2:1
Ф

ранция обърна Ейре с 2:1
и се класира за 1/4-финал
на домашното за тях евро-
пейско първенство. В герой
за “петлите” се превърна

Антоан Гризман изведе „петлите” до 1/4-финал на европейското

Антоан Гризман, който с два бързи
гола в рамките на 255 секунди
хвърли феновете в екстаз и заслуже-
но бе избран за Играч на мача.
Първо нападателят на Атлетико Ма-
дрид изравни с глава в 57-ата мин.
от точката за дузпи след центриране
на Бакари Саня. Малко след това
Оливие Жиру свали топката към
Гризман, който с премерен удар от
границата на наказателното поле
прониза за втори път Дарън Ран-
долф. Гризман се оформи като гол-
майстор на Франция, след като вече
е с три попадения на шампионата.
При реализаторите той се изравни в
челото с Алваро Мората (Исп) и Га-
рет Бейл (Ейре).

В Лион ключов момент бе реше-
нието на селекционера на Франция
Дидие Дешан да смени позицията на
Гризман, който през второто полу-
време от халфовата линия мина да
играе зад централния нападател
Оливие Жиру.

В 66-ата мин. на “Стад де Люми-
ер” интригата в срещата бе убита,
след като Шейн Дъфи бе изгонен с
директен червен картон. Централни-
ят защитник спря с груб шпагат Гриз-
ман, който оставаше сам срещу вра-

таря, и главният рефер Никола Рицо-
ли (Ит) не се поколеба да го изгони.

Иначе срещата започна кошмар-
но за “петлите”, след като борбените
ирландци поведоха след дузпа още
във втората мин. Тя бе отсъдена за
нарушение на Пол Погба срещу
Шейн Лонг. Вкара я Роби Брейди,
който реализира втория най-бърз гол
в историята на европейските първен-
ства. Той даде аванс на Ирландия с
точен изстрел в 1:59 мин. Най-бързо-
то попадение остана на руснака
Дмитри Кириченко, който се разпи-
са в 67-ата сек. при победата над
Гърция с 2:1 в груповата фаза на
Евро 2004 в Португалия. Вторият

най-бърз гол досега пък беше на
Сергей Алейников също от Русия в
2:07 мин. за успеха над Англия с 3:1
на първенството на Стария континент
през 1996 г. в Германия.

Това е първа победа за Франция
на елиминации от 2000 г. Последни-
ят път това бе финалът и златния гол
на Давид Трезеге за 2:1 над Италия.

За място във финалната четворка
французите ще се изправят срещу
победителя от сблъсъка между Анг-
лия и Исландия, които играят днес в
Ница. Този мач ще пропуснат фран-
цузите Нголо Канте и Адил Рами,
които ще изпълняват наказания за
жълти картони.

Димитри
Пайе
целува
лявата
бутонка
на Антоан
Гризман,
който с
два гола
класира
Франция
на 1/4-фи-
нал на
Евро 2016
и така
спаси
домакините
от резил

Снимки УЕФА
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кратки

Полша се класира за първи път в
историята си на 1/4-финал на евро-
пейско първенство. Това стана, след
като тимът на Адам Навалка излъга
Швейцария с 6:5 след дузпи. В редов-
ното време и продълженията срещата
завърши 1:1, след като Якуб Блашчи-
ковски (39) изведе символичните гос-
ти, а с фамозно изпълнение Джердан
Шакири (82) възстанови равенството.
При наказателните удари Гранит Джа-
ка от швейцарците не уцели вратата,
а поляците бяха точни при всичките

Полша за първи път в топ 8
Джердан Шакири вкарва със странична ножица, за да прати мача в продължения

Снимки УЕФА

си удари от бялата точка. За място на
1/2-финал “Дружина полска” среща
Португалия.

Попадението на Шакири пък спо-
койно може да спори за №1 в истори-
ята на европейските първенства.
Халфът на английския Стоук Сити се
разписа със страхотна странична но-
жица от границата на наказателното
поле. Според анализаторите, ако не е
най-хубавото попадение на шампио-

натите на Стария континент, то поне е
достойна конкуренция на всепризна-
тия шедьовър на Марко ван Бастен от
1988 г. 23-годишният Шакири бе из-
бран за Играч на мача в Сент Етиен.

“Винаги вкарвам хубави голове.
Очевидно, че не ме познавате добре,
защото моите попадения са красиви.
Голът ми даде криле на нашия отбор.
Беше красив гол, но в края бяхме
разочаровани. Всеки прави грешки, но

Джака е доказан професионалист”,
призна Шакири.

“В лотарията на дузпите направих-
ме една грешка и платихме за нея.
Бяхме нервни в самото начало, но
след това доминирахме в мача. След
почивката дори заслужавахме да вка-
раме и втори гол. Дадохме всичко, но
стигнахме само до дузпи и изгубихме.
Голът на Джердан беше инстинкт и
вяра. Трябва да бъдеш убеден, когато

пробваш нещо такова. Имахме нужда
и от малко късмет, който не беше с
нас”, оплака се треньорът на “часов-
никарите” Владимир Петкович.

“Швейцарците са световна класа
в атака и в защита. Изненадващо
беше, когато губеха и не можеха да
вкарат гол. Когато ни изравниха
обаче се видя класата на нашия
състав. Този мач предизвика мно-
жество емоции, а нашият отбор
свърши много добра работа. Гледа-
ме с увереност към следващата сре-
ща. Все още има какво още да по-
кажем”, смята Навалка.

Рейкявик уволни
исландския
коментатор

Исландският коментатор Гуд-
мундур Бенедиктсон, който стана
известен в цял свят с емоционал-
ната си реакция на гола във вра-
тата на Австрия (2:1), загуби ос-
новната си работа. Той бе помощ-
ник-треньор на КР Рейкявик, но
след незадоволителните резулта-
ти ръководството уволни целия
треньорски щаб. Бенедиктсон вло-
жи толкова страст в коментара
си, че накрая загуби гласа си при
победния гол на Арнор Траустасон
в четвъртата минута от добаве-
ното време.

Приеха оставката
на Слуцкий

Президентът на Руския фут-
болен съюз (РФС) Виталий Мутко
прие оставката на селекционера
Леонид Слуцкий след отпадането
на “Сборная” още в груповата фаза
на Евро 2016. “Слуцкий смята, че
националният отбор не е всичко,
а той е повече клубен треньор,
което има друга специфика. Това е
обмислено решение, Слуцкий
потвърди, че иска да продължи да
работи на клубно ниво”, сподели
босът на руския футбол.

Хванаха ас на Белгия
да пуши цигари

Белгиецът Раджа Наинголан
бе хванат в издънка. От видео-
клип стана ясно, че полузащит-
никът на Рома пуши цигари. Той
бе заснет от съотборник да раз-
махва кутията. Играчът с култо-
вата прическа гледал мач от хо-
телската стая в компанията на
Мертенс, Де Бройне и Вертонген,
когато се развива случката. “Пия
и по чаша вино. Това сигурно ме
прави алкохолик”, написа в ту-
итър Наинголан.

Хърватия се издъни
Португалия се класира щастливо на 1/4-финал

Х ърватия се издъни и
отпадна на 1/8-фи-
нал на европейско-
то от слабия отбор

Рикардо Куарешма (вдясно) вкарва на празна врата, за да
даде победата на Португалия над Хърватия с 1:0

на Португалия. На “Стад Бо-
лаер-Делаис” в Ланс един-
ствения гол вкара резерва-
та Рикардо Куарешма (117).
Халфът се разписа на праз-
на врата от 1-2 метра. Про-
стрелната контра започна
18-годишният Ренато Сан-
чес, който спринтира 50
метра, след това пусна на
Кристиано Роналдо, който
по диагонала стреля. Вра-
тарят Даниел Субашич
отби удара, но при добав-
ката необезпокояван Куа-
решма я довкара с глава.
Именно Санчес бе избран
за Играч на мача. Новото
попълнение на Байерн
Мюнхен се появи в игра в
началото на втората част и
бе единствената надежда
на португалците.

Изключително слаб бе
Роналдо, който тотално бе
неутрализиран от силните
хървати. Статистиката по-
каза, че трикратният носи-
тел на “Златната топка” не
е имал нито едно докосва-
не на топката в наказател-
ното поле на хърватите
през първата част. Двата
тима даже не отправиха
нито един точен удар в ре-
довното време, а това е
първият в историята на тур-
нира двубой с подобно “по-
стижение”. Португалия
завърши мача с два точни
удара от една атака, а
хърватите отпаднаха, без
да успеят да уцелят врата-
та в 15 опита за 120 мину-
ти. “Мореплавателите” да-
же се класираха за 1/4-
финал, без да запишат по-
беда в редовното време от
началото на шампионата.
От група F те излязоха с
три равенства.

Хърватия пък цял мач

контролираше ситуацията,
но до мечтания гол така и
не стигна. Най-близо до
него бе Иван Перишич
(116), който тресна греда-
та, а при контраатаката
португалците се възполз-
ваха от разредената защи-
та. Три минути преди това
при изпълнение на корнер
вратарят на Португалия
Руи Патрисио увисна, а
топката буквално кацна на
главата на Домагой Вида,
но хърватският защитник я
прати в аут.

В Загреб веднага по-
искаха оставката на се-
лекционера Анте Чачич.
“Той е единственият ви-
новник за загубата, ма-
хайте го, не може да вкар-
ваш футболисти в игра две
минути преди края. Съди-
ята свири край на мача, а
Чачич праща резервите
да загряват”, написа най-
четеният интернет сайт в

страната index.hr.
“Това беше голяма

възможност за нашето по-
коление. За съжаление го
пропуснахме. Много е
жалко, че така стана, но
във футбола има и такива
моменти. Не очаквахме,
че ще играят толкова де-
фанзивно. Мислехме, че и
те ще атакуват”, призна
защитникът Вердан Чор-
лука.

“Португалците нямат
никаква идея как изобщо
вкараха гол. Хората каз-
ват, че футболът е най-ве-
ликата игра, но аз си мис-
ля, че понякога той е най-
тъпата. Именно такава е
сега, защото по-добрият
отбор трябва да си тръгне
от турнира. Къде е спра-
ведливостта? Защо тя ви-
наги ни убягва”, пита Иван
Ракитич. “Те имаха един
шанс и се възползваха от
него. Ние стреляхме много

пъти към вратата, но все
безуспешно. Не мога да
виня играчите, това е фут-
болът. Късметът не беше
на наша страна”, оправда
се Чачич.

“Би било глупаво да от-
ричаме, че накрая ни
провървя. Но не мога да
кажа, че сме спечелили
незаслужено. Понякога
трябва да действаш праг-
матично, за да победиш.
Футболът е за феновете, а
не за анализаторите. За
феновете най-важна е по-
бедата. Сега направихме
всичко необходимо, за да
я постигнем”, заяви селек-
ционерът на Португалия
Фернандо Сантош.

За място на 1/2-финал
неговият тим ще играе с
дебютанта Полша в
четвъртък. Победителят от
този мач среща Уелс или
Унгария/Белгия в следва-
щата фаза.
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