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МОК не спря от участие Русия на
Олимпиадата в Рио. Изпълнителният
комитет прехвърли проблема на меж-
дународните федерации по отделните
спортове, които сами ще решават дали

ИНТЕРВЮ НАПЪН

да допуснат руските спортисти до Иг-
рите. До Бразилия няма да отиде нито
един руски спортист, който е наказван
за употреба на допинг, независимо
дали наказанието му е изтекло. “Това

Д-р Иван Кокалов
за финансирането
и достъпа
до здравни грижи 8

Международните федерации сами ще решават
дали да допуснат руските спортисти до Рио

СИГНАЛ

Дарина Тонева
със сребърен
медал на
балетен конкурс
в Истанбул

„Гьолът Белене”,
или къде потъват
интересите
на България

решение зачита правото на “чистите”
спортисти да участват в Рио”, обяви
шефът на МОК Томас Бах. От ръководе-
ната от него централа обаче отстрани-
ха от Игрите Юлия Степанова, която бе

главният информатор на Международ-
ната антидопингова агенция срещу
Русия. Лекоатлетката имаше виза за
Игрите, като щеше да се състезава под
флага на МОК. 2 4
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Mеждународният фестивал “Славянско лято” във Варна предложи на жителите и гостите
на града пъстри изненади. Ястия и напитки от различни краища на света, натурална

козметика и изящни изделия на приложните изкуства бяха представени вчера

ПРЕКАЛЕНИЯТ СВЕТЕЦ...
Не е много понятно как-

во точно се опитват да на-
правят лидерът на Патрио-
тичния фронт Валери Симео-
нов и тези, които го под-
държат в искането религиоз-
ните книги да се четат на
български в храмовете. Оче-
видно е, че това се прави
преди всичко за мюсюлман-
ското вероизповедание, и
също така е очевидно, че по
този начин се вменява им-
плицитно на всички мю-
сюлмани подозрението, че
могат да бъдат опасни за

България. При това положе-
ние е разбираемо и защо
така остро реагират българ-
ските турци (стр.2). Но не би
трябвало да са само те. На
практика, ако искането на
Симеонов мине, то ще засег-
не всички вероизповедания
в страната. Това неизбежно
ще породи напрежение, кое-
то е съвършено ненужно и
безпочвено.

България, както и Европа,
няма проблем с това, че Ко-
ранът се чете на арабски в
джамиите. Имаме проблем с

конкретни хора, които се
учат на религия в конкретни
държави като Саудитска
Арабия например, където им
вкарват в главите постула-
ти, чужди за традиционно
изповядвания у нас ислям.
Борбата с това опасно явле-
ние е сложна, тя изисква
доверие в българските мю-
сюлмани, а не отблъскване-
то им с провокативни пред-
ложения. Както прекалени-
ят светец и Богу не е драг,
така и пишман патриотът не
е полезен за родината.

Георги
ГЕОРГИЕВ

НЯКОЛКО
ДУМИ

МОК не спря Русия
за Олимпиадата

Столичани
алармират
за застрояване
на парк „Въртопо”

Ангелкова
готви нов конкурс
за туристическо
лого
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БАС-СОФИЯ, Р-Н “МЛАДОСТ”,
ВИ КАНИ НА ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА
НА 140-ГОДИШНИНАТА ОТ СЛАВНОТО
АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ от 18.30 часа
в жк “Младост-1”, бл.125,
кв. Старите военни жилища.
Гост ще бъде проф. Пламен Митев
от Историческия факултет на
СУ “Св. Климент Охридски”.
Заповядайте.

За първи път Каварна
отбеляза с възстановка на
историческо въстание 139-
годишнината от отбраната
на града по време на
Руско-турската освободи-
телна война. В боевете са
загинали над 1000 души,
а хиляди са загубили
имота си в събитията от
юли 1877 г.
Във възстановката участ-
ваха клубове на НД “Тра-
диция” от Добрич, Велики
Преслав, София, Велико
Търново, Троян, Силистра,
Казанлък, Панагюрище,

насянето на законопроек-
ти, които се месят в рабо-
тата на религиозните ин-
ституции, са посегателст-
ва срещу духовната опора
и противоречат на консти-
туцията, обяви по БНР Тун-
чер Кърджалиев. Комен-
тарът му е провокиран от
внесения от съпредседа-
теля на Патриотичния
фронт Валери Симеонов
проект, който предвижда
богослуженията в религи-
озните храмове да се от-
служват само на българ-
ски език.

ъдбата на чинарите в Сили-
стра ще стане ясна днес,
когато експерти ще предста-
вят становището си. От об-
щината бързат с решението,

за да може да се изпълни проектът и
да не се пропусне срокът за получава-
не на средства по програмата. Това
стана ясно след проведена среща в
МРРБ между местната власт и гражда-
ни и активисти, които са обявиха в за-
щита на дърветата. По време на разго-
вора ландшафтният архитект Анелия
Георгиева призна, че е знаела, че 87
чинара в Силистра са здрави и че й е
било трудно да излезе със становище,
че трябва да се отсекат. Тя е отказала
обаче да съобщи от кого е била помо-
лена да излезе с мнение за отсичането
им. Становището на Георгиева
всъщност било само предложение, а
решението е било на местната управа.

Представителите на общината на

Двама мотористи загинаха
на място при удар с лек автомо-
бил на турски гастарбайтери в
района на Драгоман, в посока
Калотина. Катастрофата е ста-
нала към 5,30 часа вчера сут-
ринта. Леката кола е паднала от
мост в района. Шофьорът е оце-
лял. В събота загинаха други
двама рокери, участващи на мо-
тосъбора  в местността Предел,
след като  като моторът им се
удари в крайпътна мантинела.

19-годишен младеж от Рад-
нево се е оплакал в полицията
от агресия на пътя. Той обяс-
нил, че с колата си късно ве-
черта в петък по ул. “Георги
Димитров” в града е отнел пре-
димството на движещия се зад
него “Фолксваген пасат”. При
спирането на двата автомоби-
ла, водачът на “Фолксваген”-а
слязъл и му нанесъл удари с
юмрук в областта на главата.
Извършителят на деянието е
31-годишен мъж от Раднево,

който е бил задържан за срок
до 24 часа.

Колоездач загина в събота
около 15,30 часа край Варна
след сблъсък на пътя на завоя
за Дървеното пристанище пре-
ди село Езерово. Той е опитал
да направи ляв завой, когато е
блъснат от “Опел корса”, управ-
ляван от 75-годишен шофьор.

 Две катастрофи станаха
вчера в района на км 64 и км
66 на автомагистрала “Тракия”
в посока Пловдив. При първата
е пострадал тежко 29-годишен
мъж. Инцидентът е станал в
резултат на образувалата се
колона заради другата катаст-
рофа - в района на км 66, в
същата посока, при която лек
автомобил с турски граждани се
удари в товарен автомобил и
пострадаха две жени. Турски
граждани при опит да избегнат
задръстването, направили  ряз-
ко маневра вдясно и се обърна-
ли в пътната канавка.
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Младеж и девойка загинаха, след като моторът им беше пометен от кола

Решават съдбата
на чинарите в Силистра
С Архитектът, предложил изсичането на дърветата,

знаел, че са здрави и че не бива да се секат
практика признават, че заданието от
конкурса и проектът впоследствие са
били променени, като е въведена част-
та с необходимостта от изсичане на
дърветата, без да бъдат поставени на
обществено обсъждане. Срещата в ре-
гионалното министерство се случва
след като лично премиерът Бойко Бо-
рисов се захвана и с този проблем,
който е от компетентността на местна-
та власт и ресорното ведомство. Той
разпореди спиране на финансирането
на проекта, докато няма ясни гаран-
ции, че няма да бъде засегнато нито
едно здраво дърво от засадените по
продължението на улицата чинари.

Конкурсът за избор на проект се
провежда през 2013 г. и тогава идейни-
те предложения на тримата финалисти

са представени на обществеността. На
първо място се класира колектив с ръко-
водител арх. Олег Николов. В проекта
им няма идея за премахване на чина-
рите. При изработката на техническия
проект обаче общината стига до изво-
да и решението, че дърветата пречат
на асфалта, тротоарите и подземните
кабели и затова трябва да се изсекат и
заменят с по-подходяща за градска
среда растителност. Финализираният
проект е представен през февруари на
пресконференция в общината, но и до
днес не може да бъде видян. Проектът
с еврофинансиране от 5,3 млн.лв. по
ОП “Региони и растеж”  предвижда
изсичането на  чинари, садени през
60-те години на миналия век, за да се
ремонтира централна улица в града.

Той е част от Оперативна програма
“Региони в растеж”.

Припомняме, че новината за изси-
чането на дърветата предизвика про-
теста на хора от цялата страна. Беше
организирана кампания “Да спасим
чинарите в Силистра!”, в която се вклю-
чиха хиляди хора, които се подписаха
под петицията на хартия и електронно.
През март т.г. силистренци протестира-
ха почти цял месец мирно, но активно,
за да опазят един от символите на гра-
да. Това са здрави дървета и ние насто-
яваме да бъдат запазени и поддържа-
ни, завяват инициаторите на протести-
те. Днес активистите ще се срещнат с
общинския съвет в Силистра и ще из-
ложат становището на хилядите граж-
дани да не се секат дърветата.

В Каварна пресъздадоха
въстанието от 1877 г.
Дана РУСЕВА Велинград, Шумен, Варна

и др., както и клуб “Мино-
носец “Дръзки” - Варна.
80 от възстановчиците
бяха въоръжени, а 30
участваха като цивилни.
Най-младият бе на 4, а
най-възрастният - на 73
години. Пресъздадена бе
отбраната на града, къде-
то в опит да се спасят от
нападенията на турците
преди почти 140 г. са се
събирали бежанци от
околните села.
 Кметът Нина Ставрева
благодари на всички
членове на националното
дружество “Традиция”,

които пренесоха присъ-
стващите в юли 1877 г.
“Днес е добре да си
вземем поуки от история-
та и да не забравяме, че
войната никога не води
до добро. Че днес ние
сме онези, които пишем
днешната история, онази,
която ще изучават нашите
деца и внуци. Нека заед-
но бъдем добри и да
направи така, че да живе-
ем в мир”, каза кметът.
Тя получи от д-р Добрин
Добрев и НД “Традиция”
сабя, която винаги да
буди високия патриотичен
дух.

Тунчер Кърджалиев очаква
църквата да анатемоса
Валери Симеонов

ВВВВВ
Кърджалиев очаква по-

активна роля на Българ-
ската православна църква
в такива казуси. Според
него е възможно духовни-
ците да преценят дали за-
конотворци като Симеонов
не трябва да бъдат анате-
мосани. Този законопро-
ект унищожава член 13 от
Конституцията, където
пише, че вероизповедани-
ята са свободни, че рели-
гиозните институции са от-
делени от държавата,
продължи с критиките си
Кърджалиев.

Двама мотористи загинаха на място край ДрагоманДвама мотористи загинаха на място край ДрагоманДвама мотористи загинаха на място край ДрагоманДвама мотористи загинаха на място край ДрагоманДвама мотористи загинаха на място край Драгоман

ПОКАНА
На 90-годишна възраст след крат-

ко боледуване почина кандидат-
членът на Политбюро на ЦК на БКП
Григор Стоичков. Роден е на 2 февру-
ари 1926 г. в с. Горна Малина, Софий-
ско. По време на Втората световна
война става член на БКП и се включ-
ва в съпротивителното движение.

След 9 септември 1944 г. работи в
държавния апарат. Избиран е за на-
роден представител в периода 15
март 1962 до 3 април 1990 г. Бил е

Почина Григор Стоичков
министър на транспорта (1969 - 1973),
министър на строежите и архитекту-
рата (1973 - 1977), министър на стро-
ителството и селищното устройство
(1984 - 1986). Заместник министър -
председател е на Министерски съвет
от 1977 до 1989.

Поклонението пред тленните остан-
ки на Григор Стоичков ще бъде на 25
юли т.г. от 12,00 ч. на Централните со-
фийски гробища.

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!
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Навлизането на руски

самолети в зоната ни на
отговорност е провокация
с неясна цел, обяви в те-
левизионно интервю вче-
ра министърът на отбра-
ната Николай Ненчев. По
думите му през послед-
ния месец е имало 10
подобни полета на маши-
ни на Москва над Бълга-
рия. Някои от тях обаче
били пътнически и навли-
зането им в зоната на от-

НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ:

Ðóñêèòå ñàìîëåòè â çîíàòà íè
íà îòãîâîðíîñò ñà ïðîâîêàöèÿ
Бойко Борисов се похвали, че България разполагала с кораби в топ 3 на Европа

Великотърновските социалисти номинираха за
президент бившия премиер и лидер на БСп Жан
Виденов. Името му беше входирано на  конферен-
цията на БСП с над 20 подписа от делегати при
необходим брой от 10. Виденов беше представен
като единственият министър-председател, който
е отказал да обслужва американските интереси.
Изтъкната беше и скромността на младия по
онова време премиер, който и днес живее в
панелен блок и кара 20-годишна кола.

“За мнозина е странна тази кандидатура, но не
и за мен. Защото Виденов отказа не само на
американците, но той отказа да изпълнява пагубни
за страната ни поръчки и от Русия”, обясни общин-
ският съветник и бивш депутат Стоян Витанов.

ференция. Освен нея за президент и вицепрезидент бяха
посочени още Илияна Йотова, Корнелия Нинова, Коста-
дин Паскалев, Красимир Янков, Румен Гечев, Стефан
Данаилов, Мая Манолова и Янаки Стоилов.

Омбудсманът Мая Манолова има най-много номинации
за кандидат за президент от общинската организация на
БСП в Кюстендил. Тя е дала своето съгласие да бъде
номинирана, обяви членът на ИБ на партията и лидер на
столичните социалисти Калоян Паргов, който беше гост
на конференцията. Освен Манолова номинации получиха
Илияна Йотова, Корнелия Нинова, Жан Виденов и Огнян
Герджиков.

Делегатите бяха единодушни, че мандатът на сегаш-
ния президент Росен Плевнелиев е провал, основната
отговорност за това е на ГЕРБ, които са го излъчили.
Целта ни е кандидатпрезидентска двойка на левицата да
спечели най-много гласове в община Кюстендил, да
бъдем победители, коментира председателят на БСП в
Кюстендил Иван Каракашки.

“Иска ми се всички политически партии да потърсим
фигурата, която може да ни обедини, като всяка партия
преглътне егото си. Да покажем на българския народ, че
е дошло време за обединение. Обикновеният човек иска
сигурност, доходи, работа”, категоричен бе Калоян
Паргов.

Движение “Модерна България” пък започва подписка
“Мая Манолова - президент” за предстоящия вот за
държавен глава.

Социалистите от Сливан
издигнаха изцяло сливенска
двойка за президент и вице-
президент. По време на общин-
ската конференция на БСП
делегатите предложиха депу-
татът от Сливен Таско Ермен-
ков да бъде кандидат-прези-
дент от БСП, а негово вице -
бившият кмет на Сливен Кольо
Милев, който е генерал от ре-
зерва. Това е само едно от 11-
те предложения за президент и
вице, които нашата конферен-
ция гласува, те ще бъдат из-
пратени на Националния съвет,
заяви бившият депутат Деян
Дечев. Сред останалите канди-
дати за лявата номинация за
президент са лидерът на БСП
Корнелия Нинова, омбудсманът
Мая Манолова, бившият соц-
лидер Михаил Миков и др.

В Айтос социалистите но-
минираха 10 кандидатури за

“Идеите на АБВ се възприе-
мат по абсурден начин от БСП,
затова и не ги предлагаме. Ако
до края на месеца няма желание
за разбиране, ще вземем реше-
ние как по-нататък ще продължи
партията ни”. Това заяви зам.-
председателят й Ивайло Калфин
по повод идеята за общ кандидат
за президент на левите партии.
Той участва в Националната кон-
ференция на младежите от АБВ,
която се проведе вчера в НДК.
На нея трябваше да присъства
председателят на партията Геор-
ги Първанов, но той не дойде.

говорност се дължало на
неразбирателства при ор-
ганизацията на въздуш-
ния трафик.

Ненчев обясни, че при
всяко подобно навлизане
на самолет във въпросна-
та зона се налага вдига-
нето на български изтре-
бители, което хаби ресур-
си. Министърът не знаел
какво е официалното обяс-
нение на Русия, защото
разговорите по темата се

водели по дипломатичес-
ки канали.

Министърът отново за-
яви, че към момента няма
опасност от засилен миг-
рационен натиск. Имаме
възможност само в рам-
ките на няколко часа да
увеличим присъствието на
военни по границите на
страната, ако се наложи,
увери министърът и
допълни, че отговорните
власти вече са взели всич-

ки необходими превантив-
ни мерки.

Ден по-рано премиерът
Бойко Борисов похвали
възможностите на страна-
та за охрана. “Полиция и
военни полагат огромен
труд, за да опазят граници-
те на страната. Нашето и
тяхното призвание е да
направим така, че българи-
те да спят спокойно”, за-
яви при посещението си в
Малко Търново и Резово

Борисов, който бе там за-
едно с Ненчев, началника
на отбраната генерал Кон-
стантин Попов и главния
секретар на МВР Георги
Костов. “Мога да уверя
българите, че в момента
“Гранична полиция” разпо-
лага с кораби в топ три на
Европа. Тук се наблюдава
цялата акватория”, изтъкна
Борисов. Той обаче подчер-
та, че каквито и мерки да
взима България, много

зависи от турската страна
да продължи да изпълнява
ангажиментите си към нас,
както и ние към тях. Бори-
сов разкритикува и светов-
ната политика, която се
води през последните го-
дини. Според него тя няма-
ло да доведе до нищо до-
бро, защото мир с война
не може да се гарантира.
Само с ракети и с кораби
не се постига спокойствие,
заключи премиерът.

Левицата в Пазарджик
хареса Ирина Бокова
за държавен глава

И Сливен издигна своята
двойка за „Дондуков” 2

“Донкудов” 2. Най-голямо одоб-
рение за президент получи
Корнелия Нинова, а за вице -
Петър Кънев.

 Време е да изберем кан-
дидат, който да обедини наци-
ята ни, заяви лидерът на пер-
нишките социалисти Кирил
Леонов по време на конферен-
цията на БСП в миньорския
град. Сред предложенията за
президент се откроиха имена-
та на Мая Манолова и Корне-
лия Нинова. Номинации полу-
чиха и Ангел Найденов, Илияна
Йотова, проф. Румен Гечев и
проф. Андрей Пантев.

Столичната организация на
БСП в “Младост” издигна за
кандидат-президент Румен Ге-
чев, проф. Андрей Пантев, Кор-
нелия Нинова, Янаки Стоилов
и Дора Янкова. Номинации за
вице получиха проф. Андей
Пантев и Маргарита Попова.

БСП СЕ ОТНАСЯ НЕСЕРИОЗНО
КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА АБВ,
СМЯТА КАЛФИН

Калфин съобщи, че АБВ ще
обяви своето предложение за
кандидат-президент пред БСП,
след като приключат вътреш-
нопартийните номинации на чер-
вените. Той е оптимист, че кан-
дидатът на левицата ще успее
да я обедини, но ще има и ам-
бицията да спечели изборите, а
не просто да покаже, че съще-
ствува левица в България. ГЕРБ
безспорно ще спечели, ако има
отделни леви кандидатури, за-
щото кампанията на десните ще
е по-лесна, подчерта Калфин.
Той изрази притеснение, че кан-

дидатите за държавен глава ще
бъдат обявени прекалено късно
и няма да имат време да деба-
тират важни теми пред общест-
вото. Това не е добър знак от
страна на политиците, отбеляза
Калфин.

В БСП търпят някакви въ-
трешнопартийни процедури, в
ГЕРБ пък правят преоценка на
профила за президент, коменти-
ра Калфин. Той уточни, че в АБВ
са обсъждали преди месеци
“всички тези неща, които пре-
миерът ги вижда относно външ-
ната политика на страната”.

Конференцията на БСП в Своге избра предизборния щаб за предстоящия
президентски вот. Местните социалисти номинираха за държавен глава Корнелия
Нинова, Елена Поптодорова, ген. Румен Радев и Костадин Паскалев. Номинации за

вицепрезидент получиха Костадин Паскалев и проф. Андрей Пантев

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИТЕ СОЦИАЛИСТИ
НОМИНИРАХА ЖАН ВИДЕНОВ

Общо 6 имена за кандидат-президент утвър-
диха социалистите от Велико Търнаво. Освен
Жан Виденов, сред фаворитите на червените са
и председателката на НС на БСП Корнелия
Нинова, Янаки Стоилов, Костадин Паскалев и
Румен Гечев. Също с подписка от над 20 деле-
гати за евентуален кандидат за вицепрезидент
беше издигнато името на Петър Кънев. “Прези-
дентът трябва да бъде обединител на нацията,
но и в същото време да бъде социално ангажи-
ран, въпреки че това не се включва в неговите
задължения. Ние трябва да изберем най-достой-
ната двойка, която ще пречупи модела на се-
гашното управление”, обясни народният пред-
ставител Мариана Бояджиева.

БББББ
ългарският кандидат за поста генерален секретар
на ООН Ирина Бокова бе номинирана за кандидат-
президент на България от общинската организация
на БСП в Пазарджик по време на изборната кон-
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Празничен концерт закри седмото поредно издание на The Bridge Fest
във Видин. Над 150 младежи между 14 и 21 години показаха

артистичните си таланти и участваха в разнообразни игри

Провежда се процедура за застроя-
ване на терени в столичния парк “Върто-
по”, който се намира между “Мусагени-
ца”, “Дървеница”, Студентски град и
кварталите  “Младост 1” и “Младост 2”.
За това алармираха вчера недоволни
граждани, подкрепили петицията в ин-
тернет “Против застрояване на парк
Въртопо!”. В нея хората се противопос-
тавят категорично на застрояването и
унищожаването на зелените площи.

“В момента текат няколко процеду-
ри за отнемане на терени от парк, а
Общият устройствен план предвижда
застрояване на над една пета от тере-
ните, предвидени за него. Ние сме про-
тив всякакви опити за унищожаването
на тревните площи и растителност. На-
стояваме за промени в устройствените
планове, предвиждащи изграждането
на постройки”, заявяват възмутените
столичани, инициатори  на гражданска-

Циганска сватба провали вче-
ра финала на Балканския фести-
вал за фолклорно изкуство.
Фестът се организира от община
Карнобат за втора година с пари
от спечелен проект на ЕС, но бе
провален заради организиране-
то на циганска сватба от собстве-
ника на хотел “Парк”.

“Срамът пред гостите, пристиг-
нали от всички балкански държа-
ви, е неописуем. Не знаем какво
ще разкажат те, когато се прибе-
рат в родните си места. Последни-
ят етап от европроекта трябваше
да покаже устойчивост и той бе
изцяло финансиран със средства
на общината. За големия между-
народен празник бяхме поканили
жителите на града и околните
села, за да се порадват на различ-
ни фолклорни ритми на различни
държави. Бяхме разпределили сце-
ните из целия парк, но празник не
се състоя, защото това бе невъз-
можно”, пише в писмо на органи-
заторите, изпратено да медиите.

По обяд в събота, когато Кар-
нобатският район, определен за ев-
ропроекта, трябвало да се оглася

ест коли в староза-
горския град Радне-
во са осъмнали с
надупчени гуми. В
местното МВР е по-
лучен сигнал за про-
бити с остър предмет
две гуми на лек ав-
томобил “Фолксва-

Вече стартира записването на жела-
ещите да участват в 14-то издание на
гайдарския конкурс, който се провежда
в смолянското село Гела. Право на уча-
стие имат всички изпълнители на каба
гайда, независимо от тяхното месторож-
дение, образование, професия, специ-
алност, съобщават организаторите.

Участниците са разпределени в три
възрастови групи - до 12 години, от 13 до
18 години и над 19 години. В надсвирва-
нията през годините са се включвали
хиляди гайдари, сред които имало пред-
ставители дори на Япония и Австралия.

Столичани алармират
за застрояване
на парк „Въртопо”

Недоволни граждани протестират с петиция
против унищожаването на зелените площи
та подписка.

Всички, които искат да подкрепят
усилията им за спасяването на парка,
могат да го направят чрез подписите
си под петицията в кафе “Момо” до ме-
тростанция “Мусагеница”, в в магазин-
чето в бл. 91 и на пункт на ул. “Бенков-
ски” 12А, вх. Б, ет. 1, център.

Ако процедурите успеят, ще има
нови застроени зелени площи, багери,
нови квартали на мястото на паркове-
те, разбираме от подкрепящите иници-
ативата София да запази своите “бели
дробове”.

Един от коментарите под петицията
гласи: “Не им ли омръзна на тунеядци-
те от последните 26 г. да застрояват и
да унищожават красивата природа на

плодородното Софийско поле.  И без
това градът, който е за 1 млн. хора, е
приютил около 3 млн., вече се задъхва
и ще рухне...

Инфраструктурата е под всякакво
ниво... строят се незаконни сгради в
междублокови градинки в други малки
паркове на тесни нестабилни улички...

Къде са архитектите и кой позволя-
ва на мутрите да си присвояват терито-
рията на България и да вършат безна-
казано престъпления??? Срам”.

Припомняме, че допреди петнаде-
сетина години парк “Въртопо”, известен
още като Полето и Поляните, беше до-
бре поддържано и много посещавано
от столичани и техните гости място.
Вследствие застрояването на неговите

граници и използването му за изхвърля-
не на строителни отпадъци, посещае-
мостта на парка рязко намаля. Висока-
та растителност започна да завзема
пейзажа.

Днес “Въртопо” е диво и позабраве-
но място. То може отново да бъде
превърнато в истинско съкровище за
любителите на природата. В него те
могат да се любуват на великолепни
пейзажи и чудесни условия за наблю-
даване на огромно разнообразие от
растителни и животински видове.

Жителите на района искат чрез
гражданската подписка да привлекат
отново вниманието към живописното
място и то отново да стане притегате-
лен център за столичани.

РОМСКА СВАТБА ПРОВАЛИ
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ

от балкански ритми, се оказало, че
ромите надули маанетата с мощни
тонколони. Хотел-ресторантът
“Парк” се намира в центъра на
парка в Карнобат, но мощността
на уредбата кънтяла из целия град.
Предвидените прояви от 12 до 17
ч., свързани с Балканския фести-
вал, били напълно провалени.

Организаторите многократно
молели собственика Гани Атана-
сов да намали децибелите. Той
бил предупреден отдавна за пред-
стоящото културно мероприятие, а
в хотела му били настанени и
участници във фестивала. Минала-
та година Атанасов се държал по
същия начин. Пак имало звучна
циганска сватба, но тогава про-
явите били в центъра на града, а
шумотевицата от чалгата се отра-
зила само на гостите от Фестива-
ла в собствения му хотел.

От РУП в Карнобат са на-
правили забележка за шума и
той бил преустановен в 17,10
ч., но времето за провеждането
на фестивала обаче вече било
изтекло.

В Раднево 6 автомобила
осъмнаха с надупчени гуми

ШШШШШ

Започна събиране на заявки
за гайдарското надсвирване в Гела

Всяко лято през първата събота от
август в селото се провежда Национал-
ното гайдарско надсвирване с между-
народно участие. Надсвирването е с
конкурсен характер, участва се само с
каба гайди и е по определен регламент.

През първата неделя на месеца на
параклиса “Св.Илия” се провежда
съборът “Илинден”. Празникът е и свое-
образна родова и фамилна среща.

Тази година празникът е на 6 август,
като организатори са община Смолян,
кметство Широка лъка и Министерство-
то на културата.

ген голф”. Пристиг-
налите на мястото
полицаи са устано-
вили, че по същия
начин са надупчени
още 15 гуми на дру-
ги 5 леки коли на
различни собствени-
ци, които са били

паркирани в същия
район. По случая в
РУ в Раднево е
образувано досъдеб-
но производство.
Ако установят
извършителя, той
може да получи до
5 години затвор.

Коментар на стр. 7

ОБИЧАМЕ ВИ!

ДВЕ ГОДИНИ
без

ШЕСТ МЕСЕЦА
без
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Иво, Владо
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‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ ‚ “ÛˆËˇ Ë ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌ‡Ú‡
Á‡ÔÎ‡ı‡ ÓÚ „ÓÎÂÏË ‚˙ÎÌË ÏË„‡ÌÚË
ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ ‰‡ ‚˙ÎÌÛ‚‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÏÂ-
ÊË Ë ËÌÚÂÌÂÚ ÙÓÛÏËÚÂ. √ÓÚÓ‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡

¡˙Î„‡Ëˇ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚Ë Ò Óı‡Ì‡Ú‡ Ì‡ „‡ÌËˆ‡Ú‡
Ë ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Â ÚÂÏ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ·Â ÒËÎÌÓ
‰ËÒÍÛÚË‡Ì‡ ‚ ÓÌÎ‡ÈÌ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ Ë Ú‡ÁË ÒÂ‰-
ÏËˆ‡.

Наз@ем от мреж@та

Н
 √‡ÚË Ë ÒËÎÓ‚ËÚÂ ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡ ˘ÓÏ Í‡ÚÓ Úˇ·‚‡

Ò‡ÏÓ ‚ ÂÍÒÚÂÏÌË ÒËÚÛ‡ˆËË ‰‡ ÒÂ Ó·Â‰ËÌˇÚ. “Â ‚Ë-
Ì‡„Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ Ó·Â‰ËÌÂÌË ÓÚ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ Ë‰ÂË
Ë ‰ÓÍÚËÌ‡, Í‡Í‚ËÚÓ Û Ì‡Ò ÎËÔÒ‚‡Ú.

 ¿Á ÌÂ ÁÌ‡Âı ˜Â Ì‡¯ËÚÂ ÒËÎÓ‚Ë ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡
ÌÂ Ò‡ Ó·Â‰ËÌÂÌË ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡! » Í‡ÚÓ ËÏ‡ÚÂ Ú‡Í‡‚‡
ÚÂıÌËÍ‡ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓ ÌË‚Ó ÔÓ „‡ÌËˆËÚÂ, Á‡˘Ó
ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ÚÂ ‰‡ ı‚‡˘‡ÚÂ ÌÂÎÂ„‡ÎÌË ËÏË„‡ÌÚË ÏÌÓ-
„Ó Ì‡‚˙ÚÂ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡?

 Œı‡Ì‡Ú‡ Ì‡ „‡ÌËˆ‡Ú‡ ‚ËÌ‡„Ë Â ·ËÎ‡ Á‡‰˙ÎÊÂ-
ÌËÂ Ì‡ Ã¬–, ÚÓ Â Ë ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÓÚÓ Ò Ì‡È „ÓÎˇÏ ·˛‰ÊÂÚ
Ë ÎË˜ÂÌ Ò˙ÒÚ‡‚ Ò˙ÒÚÓˇ˘ ÒÂ ÓÚ Ì‡‰ 50000 Ú˛ÙÎÂÍ‡,
ÍÓËÚÓ Ú‡Í‡ Ë Ú‡Í‡ ÌÂ ÓÔ‡Á‚‡Ú Â‰‡ Ë ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ıÓ‡Ú‡, ÚÓ ÔÓÌÂ ‰‡ ÓÚË‚‡Ú Ë ‰‡ Ô‡ÁˇÚ „‡ÌËˆ‡Ú‡,
ÍÓÎÍÓÚÓ ‰Ó ‡ÏËˇÚ‡, ÍÓˇÚÓ Â Â‰Ì‡ ÚÂÚ‡ ÓÚ ÔÓÎËˆË-
ˇÚ‡, ÌˇÏ‡ Ô‡‚ÓÏÓ˘Ëˇ ‰‡ ‡ÂÒÚÛ‚‡, Á‡‰˙Ê‡ ˆË‚ËÎ-
ÌË ÎËˆ‡, ÒÏÂ¯ÌÓ Â ‰‡ ÔÓ‰˜ËÌˇ‚‡Ú ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊÂ˘Ë Ì‡
ÔÓÎËˆËˇÚ‡ Ë ‰‡ „Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Í‡ÚÓ ÔÎ‡¯ËÎ‡ ÔÓ „‡-
ÌËˆ‡Ú‡.

 √‡ÌËˆ‡Ú‡ ÒÂ Ô‡ÁË ÛÒËÎÂÌÓ ÓÚ 500 „‡ÌË˜ÌË
ÔÓÎËˆ‡Ë. “Ó‚‡ ‰‡ ÌÂ Â Í‚‡Ú‡ÎÌ‡ „‡‰ËÌÍ‡ ·Â, ˜Â ‰‡
ÒÂ Ô‡ÁË ÓÚ 500 ‰Û¯Ë. √‡ÌËˆ‡Ú‡ ÌË Ò ÚÛˆËˇ Â 259
ÍÏ., ‡ Ú‡ÁË Ò „˙ˆËˇ 490 ÍÏ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Í‡Í ËÌ‡˜Â
ÒÂ Ì‡Ë˜‡ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÚÓ ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡ „‡ÌËˆ‡Ú‡
ÓÒ‚ÂÌ ÚÂÓËÁ˙Ï, ·‡Ì‰ËÚËÁ˙Ï? —‡ÏÓ ÌÂ ÏËÌ‡‚‡ÈÚÂ
Ò ÌÓÏÂ‡ Á‡ ÌÂÎÂ„‡ÎÌÓ ÔÂÒË˜‡ÌÂ Ì‡ „‡ÌËˆ‡Ú‡.

 ¡ÓËÒÓ‚, ÌÂ ÏË ‡ÁÔ‡‚ˇÈ ‚ËˆÓ‚Â Á‡ ıÓÓ-
ÒÍÓÔË, ‡ Á‡Ú‚‡ˇÈ „‡ÌËˆËÚÂ Ò √˙ˆËˇ Ë “ÛˆËˇ Ë
ÒÚÂÎ·‡ Ì‡ ÏÂÒÓ, ËÌ‡Í ‰Ó 6-7 „Ó‰ËÌË ¡˙Î„‡Ëˇ ÌˇÏ‡
‰‡ ˇ ËÏ‡, ˘Â ÒÚ‡ÌÂ ˜‡ÒÚ ÓÚ ı‡ÎËÙ‡Ú‡! œÓÌˇÚËˇ, Í‡ÚÓ
¡—œ, —ƒ— ƒ—¡ Ë √≈–¡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ËÏ‡Ú ÌËÍ‡Í‚Ó ÁÌ‡˜Â-
ÌËÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ‡Ì‡‰ÓÎˆË Á‡ÔÓ˜Ì‡Ú ‰‡ ÍÓÎˇÚ ·˙Î„‡ËÚÂ Ë
‰‡ Á‡ÔÎÓÊ‰‡Ú ·˙Î„‡ÍËÚÂ, ‡, ˆË„‡ÌËÚe ‰Ó·Ó‚ÓÎÌÓ
˘Â ÔËÂÏ‡Ú ËÒÎˇÏ‡! —ˆÂÌ‡Ëˇ Â ˜ÂÂÌ, ÌÓ ‡·ÒÓÎ˛Ú-
ÌÓ Â‡ÎÂÌ, Û‚Ë! ¿ ÚË ¡ÓËÒÓ‚ ˘Â ‚ÎÂÁÂ¯ ‚ ÔÓÒÎÂ‰-
ÌËÚÂ ÒÚ‡ÌËˆË ÓÚ ¡˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ËÒÚÓËˇ, Í‡ÚÓ ÔÂÏË-
Â‡, ÓÚ‚ÓËÎ ‚‡Ú‡Ú‡ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ Á‡ ËÒÎˇÏÒÍËÚÂ
„Î‡‚ÓÂÁË Ù‡Ì‡ÚËˆË.

 «‡ ‰‡ Á‡Ú‚ÓË¯ „‡ÌËˆ‡Ú‡ ÌÂ Â ÌÛÊÌÓ ÌËÚÓ
‡ÁÂ¯ÂÌËÂ, ÌËÚÓ Ó‰Ó·ÂÌËÂ Ë ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ Â Í‡ÈÌÓ
Ì‡ÎÓÊËÚÂÎÌÓ. —ÚÂÌ‡ Ò˙˘Ó ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë - ÌÓ
ÌÂ Ò ˆÂÎ ‰‡ ÒÂ Í‡‰Â, ıËÎˇ‰Ë ıÓ‡ ‚ÍÎ. Ë ‡Á ·ËıÏÂ
‡Á·ÓÚËÎË ·ÂÁ‚˙ÁÏÂÁ‰ÌÓ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ È.

 ƒ‡ÌÓ ËÁÍ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „Î‡‚ÌËˇÚ ÒÂÍÒÂÚ‡ Â
Á‡Ï‡ÒÍË‡˘Ó ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÎˆËˇ Ë ‚ÒË˜ÍË ÒÎÛÊ-
·Ë, ‰‡ÌÓ ÔÓÌÂ ÌÂ˘Ó Ï‡ÎÍÓ Â ÓÒÚ‡Ì‡ÎÓ ÓÚ ÚÓÚ‡ÎËÚ‡-
ÌËˇÚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎËÁ˙Ï ‚ ÒÎÛÊ·ËÚÂ. ÕÓ ÏÌÓ„Ó ÏÂ
ÔËÚÂÒÌˇ‚‡ ËÁÂ˜ÂÌËÂÚÓ, ˜Â ÔÓÎËˆËˇÚ‡ ÌÂ ÏÂÊÂ ‰‡ Â
Ú‡Ï Í˙‰ÂÚÓ ËÏ‡ ÒÚÛÔ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡Ê‰‡ÌË. ÕÂ, Úˇ ÌÂ
Úˇ·‚‡ ‰‡ Â Ú‡Ï - Úˇ Úˇ·‚‡ ‰‡ Â Í˙‰ÂÚÓ ËÏ‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒ
Á‡ „‡Ê‰‡ÌËÚÂ Ë ÚÓ ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ Ì‡Î‡„‡, Ú‡Í‡ ˜Â ‰‡ ÒÂ
Û˜‡Ú ÓÚ ÔÓÔÛÒÍËÚÂ Ì‡ ÔËˇÚÂÎÒÍËÚÂ ÒË ÒÎÛÊ·Ë, ‡ ÌÂ
ÓÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËˇÚ ÒË ÓÔËÚ. Õ‡ÎË ËÏ‡¯Â Ú‡Í‡‚‡ ÔÓ„Ó-
‚ÓÍ‡-”ÏÌËˇÚ ÒÂ Û˜Ë ÓÚ „Â¯ÍËÚÂ Ì‡ ‰Û„ËÚÂ, Ò‡ÏÓ
ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ÒÂ Û˜‡Ú ÓÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÒË „Â¯ÍË

 ÕˇÏ‡ÎÓ ÍÓÌÍÂÚÌ‡ Á‡ÔÎ‡ı‡. ≈‰‚‡ ÎË ÌˇÍÓÈ
ÚÂÓËÒÚ Â Ô‡ÚËÎ Û‚Â‰ÓÏËÚÂÎÌÓ ÔËÒÏÓ Ì‡ Û‚‡Ê‡Â-
Ï‡Ú‡ ÏËÌËÒÚ˙Í‡. ÕÓ Á‡ÔÎ‡ı‡ ËÏ‡, Á‡˘ÓÚÓ ÔË Ì‡Ò
Â ıÎ‡·‡‚Ó Ë ÒÏÂ Í‡ÈÌÓ ‰ÂÁÓËÂÌÚË‡ÌË. »ÒÚËÌÒÍÓ
¯ÓÛ ˘Â¯Â ‰‡ ÒÚ‡ÌÂ, ‡ÍÓ ÚÛÒÍËÚÂ ·Â„˙ÎˆË ·ˇı‡ Í‡ˆ-
Ì‡ÎË ÔË Ì‡Ò, ‚ÏÂÒÚÓ ‚ √˙ˆËˇ Ë ‰‡ ÔÓËÒÍ‡Ú ÔÓÎË-
ÚË˜ÂÒÍÓ Û·ÂÊË˘Â. Õ‡¯ÂÌÒÍËÚÂ Î‡ÍÂË ˘ˇı‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú
‰Ë‡·ÂÚ, ÓÚ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ì‡ ÍÓ„Ó ‰‡ Û„Ó‰ˇÚ - Ì‡ ÒÛÎÚ‡Ì‡
ËÎË Ì‡ Á‡Ô‡‰ÌËÚÂ „ÓÒÔÓ‰‡Ë.

 ŒÚ ‰ÓÒÚ‡ ‚ÂÏÂ ÒË ÏËÒÎˇ Ë ‡ÁÒ˙Ê‰‡‚‡Ï ‚˙ıÛ
‚˙ÔÓÒ‡ - ÔÓÎÂÁÌ‡ ËÎË ÌÂ Â Í‡Á‡Ï‡Ú‡. ÃÎ‡‰ ˜Ó‚ÂÍ
Ò˙Ï, Ú.Â. ÌÂ Ò˙Ï ÒÎÛÊËÎ, ÌÓ ‚ÒÂ ÏË ÒÂ ÒÚÛ‚‡, ˜Â ËÏ‡
ÔÓÎÁ‡ ÓÚ Â‰ÌÓ Ì‡˜‡ÎÌÓ ‚ÓÂÌÌÓ Ó·Û˜ÂÌËÂ Á‡ ‚ÒË˜ÍË.
œËÚ‡Î Ò˙Ï ÌÂ Ï‡ÎÍÓ ÔÓ-„ÓÎÂÏË ÓÚ ÏÂÌ ÔËˇÚÂÎË,
·ÎËÁÍË Ë Ó‰ÌËÌË, Ú.Â. Ú‡ÍË‚‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÒÎÛÊËÎË.
“ˇıÌÓÚÓ ÏÌÂÌËÂ Ò˙˘Ó Â ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌÓ
ÒÔˇÏÓ Í‡Á‡Ï‡Ú‡. Õ‡ÒÍÓÓ ÔÓÔ‡‰Ì‡ı Ë Ì‡ Â‰Ì‡
ËÌÚÂÂÒÌ‡, ÒÔÓÂ‰ ÏÂÌ, ÍÌË„‡, ÍÓˇÚÓ ËÁÒÎÂ‰‚‡ Í‡-
Á‡Ï‡Ú‡ ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ÒÓˆ‡. “‡ÁË „Ó‰ËÌ‡ Â ËÁ‰‡‰ÂÌ‡.
 ‡Á‚‡ ÒÂ ìÃÎ‡‰ÂÊÍË ÒÚ‡ÒÚË, Ï˙ÊÍË ‚ÂÏÂÌ‡. ≈ÚÌÓ-
ÍÛÎÚÛÌ‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ Í‡Á‡Ï‡ ÔÂÁ
ÒÓˆË‡ÎËÁÏ‡î. ¬ ÌÂˇ ‡‚ÚÓ˙Ú (»ÎËˇ ¬˙ÎÂ‚) ÔË¯Â Ì‡-
ÔËÏÂ, ˜Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ Á‡ Í‡Á‡Ï‡Ú‡ Ò‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎ-
ÌÓ ÏËÚÓÎÓ„ËÁË‡ÌË. ÕÂ ÁÌ‡Ï, ÏËÒÎˇ ÒË, ˜Â Í˙Ï
‚ÓÈÌËÍÎ˙Í˙Ú ‚ËÌ‡„Ë ÒÂ „ÎÂ‰‡ Ò ÓÒÓ·ÂÌ ÂÒÔÂÍÚ, ÏÓÊÂ
·Ë Á‡˘ÓÚÓ ÒÂ Ó˜‡Í‚‡ ÚÓÈ ‰‡ Ò˙Á‰‡‰Â Â‰ËÌ Ë‰Â‡ÎÂÌ
Ó·‡Á Ì‡ Ï˙Ê.

Инициативната група в подкрепа на
уволнената журналистка Лили Маринкова
е получила писмо от генералния директор
на БНР Александър Велев, в което той за-
явява, че бившата шефка на програма “Хо-
ризонт” няма да бъде върната на поста си,
съобщи “Дневник”.

Велев съобщава, че на 12 юли програмни-
ят и управителният съвет на БНР са разгледа-
ли освобождаването на Маринкова. Констати-
раха, че в случая не са допуснати нарушения
на Закона за радиото и телевизията и Кодек-
са на труда, както и на вътрешните правилни-
ци на БНР, допълва той. Според шефа на
националното радио УС на медията смята, че
по смисъла на действащото законодателство
решенията, свързани с програмната и кадро-
ва политика в общественото радио, са и тряб-
ва да бъдат автономни, и подкрепи избора на
директор на програма “Хоризонт” и на воде-
щи на предаването “Неделя 150”. В писмото
от генералния директор на медията обаче не
са уточнени конкретните причини за уволне-
нието на водещата на обзорното предаване
на БНР “Неделя 150”.

Предстоящата цифро-
визация на радиоефира
през 2018 г., евентуални
законови промени и бюд-
жета на Съвета за елек-
тронни медии обсъдиха
тази седмица членовете
на СЕМ и депутатите от
парламентарната комисия
по културата и медии.

След срещата предсе-
дателят на медийната ко-
мисия призна, че не се е
стигнало до конкретни ре-
шения по обсъжданите
теми. От СЕМ са се оплака-
ли, че има няколко закона,

Ëÿòîòî â áÒÂ ùå å èçïúëíåíî
ñ êàñòèíãè è ôèëìè

Медията започна снимките на нов
„комедийно-драматичен киносериал”

Летният сезон на бТВ ще е
изпълнен с повторения на различни
предавания, предвидена е порция от
сериали, продължават и кастинги за
различни продукции на медията. За-
почнаха и първите снимки от нов
сериал, продуциран от бТВ.

Предаването “Тази сутрин” ще
заложи на трима водещи - Мария
Цънцарова, Биляна Гавазова и Стоян
Георгиев. Всяка делнична утрин от 7
до 9,30 ч. те ще събуждат зрителите
до завръщането на титулярния водещ
Антон Хекимян през втората полови-
на на август. Следващия месец ще
бъде представено и най-доброто от
“120 минути”, “Преди обед”, “Тази
събота”, “Тази неделя”, Cool...T и
“Мама готви по-добре”.

За 5 август е предвидена премие-
рата на българския сериал “Играчи” с
гост звезди Емил Костадинов, Алекси
Сокачев и Орлин Павлов. Всяка
петъчна вечер от 22,30 ч. зрителите
ще се забавляват с всекидневието на
три млади момчета, опитващи се да
сбъднат мечтите си. Сериалът е умела
комбинация от документален филм и
пародия, анонсираха от бТВ. Медията
е подготвила и истинска филмова фи-
еста за зрителите си. Августовският
филмов афиш включва близо 40 кино-
шедьовъра, сред които “Смъртоносно
оръжие”, “Умирай трудно” “Белязан да
умре”, “Истински лъжи”, “Мис Слънчи-
це”, “Мъже на честта”, “Острието”,
“Принцесата на Монако” и “Скорост”.

През лятото продължават и кас-
тингите за различни телевизионни
проекти на бТВ. Единственото по рода
си състезание за щафетна кулинария
“Мама готви по-добре” очаква жела-
ещите да покажат готварските си
способности на  http://www.btv.bg/

shows/mama-gotvi-po-dobre/casting/.
През септември предаването ще се
завърне в ефира с нови елементи в
концепцията си.

Продължава кастингът и за ма-
щабния иновативен български сери-
ал на бТВ, заявиха от медията. Все-
ки, който желае да застане рамо до
рамо с най-популярните звезди от
българското кино и театър, може да
кандидатства на адрес http://
www.btv.bg/casting.

Междувременно медията анонси-
ра и първите снимки от новия си
български сериал.  “Започнахме
първи снимачен ден на много голяма
продукция - киносериал. Снимаме
екшън, снимаме комедия, снимаме

драма. Имаме уникален актьорски
състав от супер звезди, имаме и ново-
изгряващи. Ще снимаме на най-раз-
лични места по света - Аржентина,
Испания, Турция, България. Предсто-
ят много романтика, много интриги,
много обрати, които ще държат всич-
ки зрители в изключителна заинтри-
гуваност”, обяви режисьорът на про-
дукцията Тодор Чапкънов.

Първите кадри са с Орлин Пав-
лов, който летя с медицински хели-
коптер и се приземи в голяма столич-
на болница. Комедийно-драматични-
ят киносериал ще се снима с 4 про-
дукционни екипа на над 500 декара
площ с кинокамери от последно HD
поколение, уточняват от бТВ.

СЕМ и депутатите обсъждаха медийната среда
които на практика им
спъват работата. “Има се-
риозно неуточняване в за-
конодателството за право-
мощията на СЕМ и Цент-
ралната избирателна коми-
сия по време на изборите.
Там се получават сериозни
разминавания. Спомняте си
случая с Костинброд. Те в
случая се явяват като един
вид помощен орган за ЦИК
по време на избори. Поста-
виха и въпроси, които каса-
ят и други сфери. Те разпо-
лагат с 29 бройки личен
състав, а контролират 245

канала. Тези бройки са
крайно недостатъчни. Още
повече, те имат 15 000 лв.
само за капиталови разхо-
ди”, обобщи Атанасов.

Председателят на СЕМ
Мария Стоянова се опла-
ка, че регулаторът играе
ролята на буфер между
медиите и държавата. Ние
играем освен това ролята
на стимул за по-голяма
конкурентоспособност на
този медиен пазар и тази
роля ние приемаме насе-
риозно, добави тя. Стояно-
ва изрази задоволство, че

народните представители
виждат в СЕМ “действител-
но компетентния, качестве-
ния орган, който може да
свърши тази дейност”. Раз-
бира се, че е важна и ма-
териалната база, с която
работим, но по-важното е
разбирането за проблеми-
те, които срещаме, така че
медийният пазар в Бълга-
рия действително да бъде
толкова успешен и толко-
ва конкурентоспособен,
колкото е той в други
държави, не толкова далеч
от нас, каза тя.

БНР отказва
да си върне
Лили Маринкова¬ÒÂÍË, ÍÓÈÚÓ ÒÂ

˜Û‚ÒÚ‚‡ Ò˙ÔË˜‡ÒÚÂÌ Ë
ËÒÍ‡ ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡ ‚ Í‡Ï-
Ô‡ÌËˇÚ‡, ÏÓÊÂ ‰‡ ‰‡Ë
Í˙‚ ÓÚ 09,30 ‰Ó 13,30
˜‡Ò‡ Ì‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰‡ÚË
Ë ‚ÂÏÂÌÌË ÔÛÌÍÚÓ‚Â:

27 ˛ÎË, „. —ÓÙËˇ
¡Õ“: „. —ÓÙËˇ,

ÛÎ.î—‡Ì —ÚÂÙ‡ÌÓî π29
·ÛÎ. ì¡˙Î„‡Ëˇî

π81√
3 ‡‚„ÛÒÚ, „. œÎÓ‚-

‰Ë‚
·ÛÎ. ìÃ‡Ëˆ‡î π95
10 ‡‚„ÛÒÚ, „. —Ú‡‡

«‡„Ó‡
·ÛÎ. ìÃËÚÓÔÓÎËÚ

ÃÂÚÓ‰Ë  ÛÒÂ‚î π20
17 ‡‚„ÛÒÚ, „. ¬‡Ì‡
·ÛÎ. ì√ÂÌÂ‡Î  ÓÎÂ‚î

π113
 31 ‡‚„ÛÒÚ, „. œÎÂ-

‚ÂÌ
ÛÎ. ìƒÓÈ‡Ìî π138
14 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë, „.

—ÓÙËˇ
ÛÎ. ì≈ÌÓÒî π 2
·ÛÎ. ì¡˙Î„‡Ëˇî

π81√

БНТ започва кръводарителска
кампания

От 27 юли БНТ поставя началото на
кампания за безвъзмездно и доброволно
кръводаряване в София, Пловдив, Стара
Загора, Варна и Плевен. Проектът “Дари
кръв” се осъществява съвместно с Нацио-
налния център по трансфузионна хемато-
логия и Първа инвестиционна банка.

Организаторите уточняват, че целта на
кампанията е да се популяризира добро-
волното кръводаряване, което може да
спаси хиляди човешки животи. Водени от
желанието да подпомогнат дарителството
у нас, зад инициативата застанаха воде-
щите на БНТ Аделина Радева, Спас Кьо-
сев и Ути Бъчваров, актьорът Христо Му-
тафчиев, поп певецът Любо Киров, музи-
кантът Митко Кърнев, сноубордистите
Александра Жекова и Радослав Янков.
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ай-вероятно през есента
ще бъде обявен нов кон-
курс за туристическо лого
на България, съобщи вчера
пред БТВ министърът на

туризма Николина Ангелкова. От ду-
мите на министъра не стана ясно на
какъв принцип ще бъде организиран
конкурсът както и какво ще бъде за-
плащането, ако този път лого все пак
бъде избрано.

“Постарахме се, максимално ан-
гажирахме широката общественост,
но за съжаление лого не беше из-
брано и на трите етапа, през които
премина конкурсът”, каза тя пред-
вид развитието на стария конкурс
от тази пролет. “Сега получихме
предложение както от широкото
жури, така и от експерти в минис-
терството и предстои съвсем скоро
да обявим как ще процедираме и
какъв ще е новият конкурс и дай
Боже от есента да можем да избе-
рем всички заедно и да имаме ново
лого”, заяви Ангелкова. “Разбира
се, че няма как на 100% да се ха-
ресва на всички, но апелирам всич-
ки да бъдат активни”, допълни тя.

На последния конкурс през про-
летта лого не бе избрано, защото
общественото жури не хареса се-
демте предложения, които бяха
избрани от първоначалните над
180 кандидатури. Около старото
лого пък имаше много коментари и
неодобрение заради високата му
цена от около 1,5 млн. лв. и спор-
ните му естетически качества. Ос-

H

Не е ясно какъв ще бъде
бюджетът за
поредното  състезание
за графична марка на
страната ни

вен това стана ясно, че то много
прилича на логото на Киргизстан.

Министърът на туризма каза още,
очаква 10% ръст на туристите за на-
стоящия летен сезон и чуждестранни-
те гости на летните курорти да до-
стигнат 4,6 млн. Миналата година те
са били 4,2 милиона. Вече се отчита
увеличен интерес за почивка в Бълга-
рия от руснаци с 20-30%, 20% ръст
има и на туристите от Германия и
Франция, и с 10% от Великобритания,
каза Ангелкова.

За обещаните по-ниски цени на

чадъри и шезлонги министърът обяс-
ни, че вече са в сила новите правила
на отдаване на плажовете на конце-
сия и всички нови конкурси, които ще
бъдат обявени до края на годината -
над 15 - ще са по тях.

Концесионерът Кристиян Киров,
който стопанисва плажа на Обзор, ко-
ментира в ефира, че има положител-
ни аспекти на новите правила и ако
действително се намалят концесион-
ните такси и наемите, ще могат да се
предлагат по-евтини услуги по море-
то. Обаче изрази притеснение, че

За старото лого бяха изхарчени около
1,5 млн. лв., освен спорове около
неговия естетичен вид, имаше и

обвинения, че то много прилича на
киргизстанското

може да се създаде неравновесие,
защото ще се намали цената за хоте-
лите на първа линия, които стопанис-
ват плажовете отпред, и така или
иначе не взимат пари за чадъри и
шезлонги на гостите си. Ангелкова
успокои, че това е съобразено.

Стартирало е и обсъждане за про-
мени в Закона за устройство на чер-
номорското крайбрежие, който да гру-
пира плажовете, “за да може да има-
ме още по-голяма оптимизация и да
се съобразим с индивидуалните ха-
рактеристики на всеки плаж”, каза
министърът. Предложени са четири
групи с по три подгрупи и отделна
категория - “плажове от специален
вид - за природосъобразен туризъм”.

На българите, които са си резер-
вирали почивка в Турция, Николина
Ангелкова препоръча да следват
стриктно указанията на външното ни
министерство и ако решат, да отидат
да се регистрират на сайта на МВнР,
за да се знае във всеки един момент
къде има наши сънародници.

На въпроса на водещата чувства
ли се застрашена от заявката на ми-
нистър-председателя за рокади в ка-
бинета, Ангелкова отговори, че за нея
е важно да си върши работата, а про-
мените са изцяло решения на Бори-
сов, с които всички се съобразяват.

Приходната агенция в София събра
над 772 млн. лева просрочени задълже-
ния (данъци и осигуровки) от 1 януари
до 30 юни 2016 г. Сумата е с над 40 млн.
лева повече в сравнение със същия пе-
риод на 2015 г., съобщиха от данъчното
в столицата. Оттам отчитат, че все пове-
че задължени лица плащат доброволно
дължимите суми, които са в просрочие.
Регистриран е ръст от 18,4% на добро-
волно събраните суми от просрочени
задължения спрямо 2015 г. Над 684 млн.
лв. са събрани като доброволно изпълне-
ние на закъснелите плащания към по-
делението на НАП София. Принудител-
но събраните суми чрез продажби и за-
пориране на банкови сметки са под 13%
от общата стойност на събраните про-
срочени задължения.

Дирекцията на НАП София прилага
различни мерки, като обаждане по те-
лефона, изпращане на електронни съоб-
щения и провеждане на срещи с
длъжници, които стимулират добровол-
но плащане на просрочени задълже-
ния. Целта е избягване прилагането на
принудителни мерки.

Данъчните в София събрали
772 млн. лв. просрочени задължения

На 545 предприятия е разрешено
да изплащат дължимите суми и лихви
на части, след предоставяне на необ-
ходимите обезпечения. На разположе-
ние на дружествата остават активите,
нужни за извършване на основната
дейност на предприятието и оборотни
средства, за да продължат да работят
активно и да генерира приходи. Спря-
мо лицата, които не спазват законоус-
тановените срокове, публичните
изпълнители на ТД на НАП София пред-
приемат действия за принудително
събиране на задълженията.

Комисията за защита
на потребителите (КЗП)
забрани на онлайн ма-
газин за мебели да
анонсира нереални на-
маления, които могат да
подведат клиентите да
сключат неизгодни за
тях сделки. Търговецът
“Мебелино груп” ЕООД
няма да има право да
прилага нелоялната
практика в бъдеще, а за
установеното наруше-
ние съгласно Закона за
защита на потребители-
те ще му бъде наложена
санкция в размер до 30
хил. лв., посочват от ко-
мисията.

Причината за това е,
че търговецът е обявил
на сайта си отстъпки от
23% и 33% на някои
модели на предлагани-
те от него мебели. В
хода на проверката той

КЗП забрани на онлайн магазин да
подвежда с нереални намаления

не е успял да предоста-
ви убедителни доказа-
телства, че съответните
артикули са продавани
на посочената стара
цена поне един месец
преди обявяването на
намалението, каквото е
изискването по закон.
Това на практика озна-
чава, че е напълно
възможно да е вдигнал
цените за кратко, за да
анонсира по-голям про-
цент намаление, или пък
изобщо никога не е
предлагал тези мебели
на по-високата цена,
посочена като стара.

Отстъпка в размер на
1/3 или дори 1/4 от це-
ната на по-скъпи стоки,
каквито са мебелите,
несъмнено би повлияла
на потребителя при взе-
мането му на решение
за покупка, смятат в ко-

мисията. Рискът от това
да остане с впечатлени-
ето, че му се предлага
изключително изгодна
сделка, се увеличава в
случаите, в които не е
извършил предварител-
но проучване на пазара.

Затова експертите на
комисията съветват хора-
та, преди да направят
своя избор, да открият и
сравнят повече предло-
жения на няколко търгов-
ци за интересуващите ги
продукти. За да направят
най-подходящия за тях
избор, е важно при съпо-
ставката да обърнат вни-
мание не само на цена-
та, но и на някои основ-
ни характеристики като
материали, от които са
изработени, условия за
доставка и монтаж,
поддръжка и гаранцион-
на отговорност.

Индексът на тържищните цени, който отразява це-
ните на хранителните стоки на едро, се повиши през
миналата седмица с 1,4 на сто до 1,299 пункта, съоб-
щава Държавната комисия по стоковите борси и тържи-
щата. За последните две седмици индексът се повиши
с общо с 3,89 процента от най-ниското си досега ниво
за 2016 година 1,255 пункта.

Оранжерийните домати са поевтинели на едро
през миналата седмица с 1,4 на сто и са се търгували
по 1,39 лв. за кг. Българските оранжерийни крастави-
ци са поевтинели с 13,9 на сто до 1,55 лв. средно за
кг. Цената на картофите се е повишила с 8,6 на сто до
0,63 лв. за кг. на едро. Зелените чушки са поевтинели

Хранителните стоки на едро отново поскъпнаха
с 15,8 процента до 1,12 лв. за кг. на едро. Тиквичките
са поевтинели с 7,6 на сто до 0,72 лв. за кг., а морко-
вите са поев-
тинели с 12
стотинки до
0,60 лв. за кг.

Ябълките
са се търгува-
ли по 1 лв. за
кг. Черешите
са се търгува-
ли по 3,70 лв.
за килограм,

прасковите са се продавали по 1,31 лв. за кг, а кайсиите
- по 2 лв. за кг.

Кравето сирене се е продавало средно по 5,44
лв. за кг, а кашкавалът, тип “Витоша” - по 9,60 лв.
за кг. Олиото е поевтиняло с 1,5 на сто и се е
търгувало по 2,07 лв. за литър. Цената на каймата
се е повишила с 3 стотинки до 4,72 лв. за кг. Пи-
лешкото замразено месо се е търгувало по 3,82 лв.
за кг. на едро. Захарта е поскъпнала с 4 стотинки
и се е купувала по 1,51 лв. за кг. Брашното, тип
“500”, се е търгувало по 0,82 лв. за килограм. Зре-
лият фасул се е купувал средно по 3,16 лв. за кг.
Яйцата са се продавали по 0,16 лв. за брой.
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Пак претакахме зелето

Победа над политиката

МАРИН
МИЛАШКИ

Анатолий СТАНКУЛОВ

Русия все пак не по-
лучи пълна забрана да
участва на Олимпиадата
в Рио де Жанейро (5-21
август). На всички беше

916 - УМИРА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, ЦЪРКО-
ВЕН ДЕЕЦ И КНИЖОВНИК (Р. ОК. 840 Г.). Най-
видният ученик на славян-
ските първоучители Кирил
и Методий. Първият епис-
коп, проповядвал на ста-
робългарски език. Право-
славната църква го тачи
като един от светите Сед-
мочисленици. Датата на
смъртта му е намерена в
сбирката “Списък на епи-
скопите от Велеград” от
Ватиканската библиотека.
На 27 юли според истори-
ците е неговото погребе-
ние. От 4 януари 1905 г.
Софийският университет носи името му.

1905 - В РУСЕ (РУСЧУК) СЕ РАЖДА ЕЛИАС
КАНЕТИ, АВСТРИЙСКИ ПИСА-
ТЕЛ ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД
(УМИРА 1994 Г.). Получава Но-
белова награда за литература
през 1981 г. В чест на писателя
родният му гр. Русе учредява
през 2005 г. националната лите-
ратурна награда “Елиас Кане-
ти”. Творчеството му е отличе-
но с много награди. Сред най-
известните негови творби са “Спасеният език”,
“Маси и власт”, пиесите “Сватба” и “Комедия
на суетата”, романът “Заслепението” и др.

1916 - ЗА ПЪРВИ ПЪТ Е ИЗПОЛЗВАН ПРО-
ТИВОГАЗ. Това става в САЩ
при спасяване на 32-ма души,
затрупани при експлозия в
мина близо до езерото Ери в
щата Пенсилвания. Противо-
газът е патентован от амери-
канския изобретател Гарет Мор-
ган (1877-1963) на 13 октомври
1914 г. Идеята за създаването
на приспособление за дишане,
което да предпазва от отровен въздух и
смъртоносни за човешкия организъм химиче-
ски вещества, се ражда след серия инциденти
със задушавания на пожарникари.

1934 - РАЖДА СЕ ГЕОРГИ КОРДОВ, ЕСТРА-
ДЕН ПЕВЕЦ, КОМПОЗИТОР И ДИРИГЕНТ (УМИ-
РА 2006 Г.). Един от пионе-
рите на българската поп
музика. Характерни за сти-
ла му са лиричните бала-
ди. Участвал е в първата
българска мъжка вокална
група и във вокалния
квинтет “Приятели на пе-
сента”. Бил е солист на
квинтет “Мелоди” и квин-
тет “Студио 5”; препода-
вател по пеене в Естрад-
ния отдел на БДК и в Нов
български университет.
Участвал в много международни фестивали и
конкурси, носител на държавни отличия и
международни награди.

1978 - РОДЕНО Е ПЪРВОТО В СВЕТА БЕБЕ,
ЗАЧЕНАТО ИН ВИТРО.
Методът за оплождане в
епруветка е разработен от
британския учен Робърт
Едуардс. Първото бебе -
Луиз Браун, се ражда в
Англия. За великото си по-
стижение, дало шанс на
милиони бездетни двойки по света да имат
собствени деца, Едуардс получава Нобелова
награда за медицина за 2010 г.

1984 - ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЖЕНА КОСМОНАВТ
ИЗЛИЗА В ОТКРИТИЯ КОСМОС. Светлана Са-
вицкая, втората
жена космонавт
след Валентина
Терешкова, пре-
карва 3 часа и 34
минути извън ко-
смическия кораб.
Това става по вре-
ме на втория й
полет като бор-
динженер на
“Союз Т-12”. След
завръщането си започва подготовка за полет
на станцията “Салют-7” като командир на
първия изцяло женски екипаж, но мисията не
се осъществява.

ЕВА
КОСТОВА

За пръв път от 11
години нивото на безра-
ботица в България падна
под средноевропейското
и е малко над 7 процен-
та, съобщи в Ямбол ми-
нистърът на труда и со-
циалната политика Зор-
ница Русинова. Младеж-
ката безработица все
още е около 13 процен-

та, но и тя е спаднала с
три пункта в сравнение с
миналата година.

В летните жеги мини-
стрите на ГЕРБ обика-
лят като емисари из
страната и съобщават на
електората подобни га-
лещи слуха данни на
възхода. Ами да, нормал-
но е в сезона на времен-
ната заетост да намаля-
ват хората биз препита-
ние, като си докарват
някой лев я по полето, я
на морето. Но идва
есен... А за тогава оста-
ват на дневен ред стари-
те проблеми с квалифи-
кацията на кадрите, тях-
ното образование и
свързването му с потреб-
ностите на пазара на
труда, мобилността и

икономическата изгода
да работиш на 50 км от
дома, ролята на бюрата
по труда за намирането
на приемлива работа, не-
прекъснатите контакти с
общините и най-вече с
тези, където няма никак-
ва работа, и т.н. Но ми-
нистърът по труда и со-
циалната политика за-
бравя какво стои на дру-
гия полюс на безработи-
цата - осигуряването на
заетост. А това е далеч
по-трудна сфера, която
не търпи никакви хвал-
би. Заетостта и безрабо-
тицата са едни от съще-
ствените индикатори на
икономическото състоя-
ние. Между тях е човекът
със своите доходи,
възможност за социална

реализация и достойно
участие в обществото.
Особено в условията на
пазарна икономика. За-
сега заетостта заема
най-вече място в много-
то страници на една на-
ционална стратегия и в
Закон за насърчаване на
заетостта. Те къща оба-
че не хранят. Остават си
само добре написани
документи за отчет пред
свои и чужди началници
с изисквания около до-
морасли критерии или с
божем демократични
изисквания по европей-
ски. За да отчетем на-
края пак реалността -
безработицата намаля-
ва, заетостта - и тя. И да
продължим да претаква-
ме зелето.

Проект за ново туристическо лого на България

ясно, че тук не става
въпрос за спорт, а за
политически натиск, кой-
то идва от около 15 стра-
ни. Начело стояха най-
вече САЩ, Канада и Гер-
мания.

Общо взето тук ра-
зумът надделя. Въпреки
атаките към МОК бля-
съкът на Игрите няма да
бъде орязан, като се
изключи единствено
изхвърлянето на руски-
те лекоатлети.

Това решение обаче
показа и друго, че аме-
риканците не правят как-

вото си поискат и не са
всесилни. В това число и
Международната антидо-
пингова агенция (WADA),
която директно “препоръ-
ча” на МОК да извади
Русия от Игрите. МОК
даже отстрани от Игрите
главната информаторка
на WADA Юлия Степано-
ва, което показва, че
срещу Русия има ня-
какъв нечист заговор.

Вчера политиката
отстъпи, тя беше победе-
на. Политиката на САЩ
срещу Русия, която по-
следно време се води на

всички фронтове.
Е, все пак за Игрите

в Рио беше оставена
малка вратичка самите
федерации да решават
самостоятелно в отдел-
ните спортове дали спе-
челилите квоти руски
състезатели са чисти от
допинг и могат да участ-
ват. Това обаче едва ли
ще се случи. Друг е
въпросът в какво състо-
яние са голяма част от
руските спортисти, след
като до последно те не
знаеха да се готвят ли за
Рио или не.

Музика до дупка

ПАВЛЕТА
ДАВИДОВА

Ромска сватба прова-
лила балкански фолкло-
рен фестивал в Карнобат.
Празнуващите надули до

дупка уредбите в местен
хотел и заглушили техни-
ката на общинско съби-
тие, финансирано по про-
ект от ЕС.

Макар и често да пре-
каляват, не само ромите
празнуват шумно. Вината
за музикалния съпровод,
който е заглушил фести-
вала в Карнобат, далеч
не е само на сватбарите.
Пита се къде е бил собст-
веникът на заведението и
защо не е съобразил ни-
вото на шума. Както и
какво са чакали от поли-

цията и съответните кон-
тролни органи, за да от-
правят предупреждение
или дори да тръснат ня-
коя солидна глобичка,
която да откаже мерак-
лиите за гръмовно парти?

Не е луд този, който
яде баницата, а този, кой-
то му я дава. В този
смисъл не са виновни
ромите, които се научиха,
че могат да празнуват по
три дни, да гърмят с уред-
бите си по всяко време и
да се веселят така, както
си знаят. Има си законови

разпоредби, общински
предписания и какво ли
още не. Само трябва ня-
кой да ги спазва, или поне
да има кой да осигурява
изпълнението им.

Всеки обича празни-
ците и веселието. Всичко
обаче трябва да става в
рамките на разумното.
Има си органи, които
трябва да реагират адек-
ватно и навреме, за да не
е музиката до дупка, а
партито - прекалено и за
сметка на нечие друго
веселие.



ПОНЕДЕЛНИК 25 ЮЛИ 2016

www.duma.bg
88888ÍÀ ÔÎÊÓÑ

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ:

Нужен е нов механизъм
за финансиране на
лечебните заведения

Д-Р ИВАН КОКАЛОВ е роден на 11 декември 1953 г.
Възпитаник е на МА - София. Магистър по рент-
генология в ИСУЛ, по икономика - управление на
човешките ресурси в ПУ “Паисий Хилендарски”, и
по здравен мениджмънт. От 1993 г. е председа-
тел на Федерацията на синдикатите в здравео-
пазването, а от 1998 г. е вицепрезидент на
КНСБ. Член е на Надзорния съвет на НЗОК.
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ТРЯБВА ДА СЕ КОНТРОЛИРАТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА, КОИТО СА ОГРАНИЧЕНИ,
НО КОНТРОЛЪТ НЕ ТРЯБВА ДА Е ЗА СМЕТКА НА ДОСТЪПА И КАЧЕСТВОТО
НА ЗДРАВНАТА УСЛУГА, КАТЕГОРИЧЕН Е ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ НА КНСБ

Интервю на
Аида ПАНИКЯН

 Д-р Кокалов, спазва ли
се настоящият Колективен
трудов договор в здравео-
пазването и как вървят пре-
говорите за следващия?

- Тази година изтича
срокът на стария и водим пре-
говори за подписването на
нов договор.  Финансовите
резултати на различните бол-
ници са различни, въпреки че
в КТД са дадени началните
минимални заплати в 3 кате-
гории - университетските,
където са най-високи, тъй като
обслужват повече пациенти
по повече пътеки, големите
областни и общински и мал-
ките общински. В същото вре-
ме възнагражденията зависят
от финансовия резултат на
конкретната болница. В Севе-
розападна България пример-
но и районите, където има
малки общински болници,
поради липса на персонал и
възможност да изпълняват
повече клинични пътеки или
пътеки, които са в ограничен
брой и са ниско платени, ня-
мат финансов резултат, за да
постигнат нивата на заплаща-
не по КТД.

 Какво правите в таки-
ва случаи?

- Ако на съответната об-
щинска болница се направи
реален разчет и се докаже,
че няма възможност да се
достигнат тези нива, идва ред

на отрасловия съвет в здра-
веопазването и се дава пра-
во съответният работодател
да не увеличава заплатите до
нивата, записани в КТД. При-
мерно вместо с 50 лв., да ги
вдигне с 10-20, а ако по-късно
има по-добри резултати, да
достигне изискваните нива на
заплащане. Държавните и об-
щинските болници дават от-
чети в МЗ и може да се види,
че действително там няма
тези приходи.

 Много ли са такива
малки болници?

- За съжаление всичките
малки общински болници са
застрашени. Персоналът на-
пуска при тези ниски доходи.
Не е тайна, че за да същест-
вуват тези болници, често
канят пенсионери или се
обръщат към МЗ да бъдат
сменени изискванията към
тях. В противен случай много
от общинските болници ще
фалират.

 КНСБ има ли предло-
жения в тази посока?

- Федерацията на синди-
катите в здравеопазването
чрез КНСБ предлага законо-
дателството да се промени и
общините да могат да дават
пари и за дейност. Сега като
собственици те единствено
могат да пренасочат пари от
бюджетите си за поддръжка
на сграден фонд, за апарату-
ра, но не могат да дават пари
за заплати. Естествено битка-

та на синдиката е за повиша-
ване на доходите, защото
това е начинът да бъдат при-
влечени или запазени специ-
алистите, но и достъпът на хо-
рата до медицинска помощ е
част от нашата битка! Трябва
с по-ускорени темпове да
стигнем нивата на заплаща-
не поне на Централна Евро-
па в следващите 5 години. И
в тази посока водим прегово-
рите за следващото КТД.

 Неотдавна КНСБ пред-
ложи таван на заплатите в
болници, които се финанси-
рат с обществени средства.

- Ако приемем, че мини-
малната заплата е за най-
ниско квалифициран труд в
лечебните заведения, то 2
минимални заплати за начи-
наещи  сестри, акушерки и
т.н., и 3 за начинаещ лекар
според мен е началната
стъпка за задържане на спе-
циалистите. Второ, апелираме
с парите от нашите здравни
осигуровки болниците да не
формират печалба и публич-
ният ресурс да бъде израз-
ходван изключително за ле-
чебна дейност и за заплаща-
не на труда. Както говорим за
минимални заплати, така да
говорим и за таван на запла-
тите на работещите в държав-
ни и общински болници. За-
щото е обществена тайна, че
диференциацията в заплаща-
нето на лекарите е огромна.
Ако един взема 1000-2000 лв.,
друг стига до 20 и нагоре
хиляди.  Естествено, че тряб-
ва да има заплащане и за
приноса, но той не може да
бъде 10 пъти над това, което
е основна заплата.

 Има ли разбиране от
социалните партньори?

- Запознали сме ръковод-
ството на МЗ и по едно сме
си стиснали ръцете - че тряб-
ва да изгоним търговците от
храма.

 Министерството пра-
ви ли нещо за това?

- МЗ се опитва да прави,
но въпросът е, че не е толко-
ва просто. Първо, ние от годи-
ни настояваме да не се реги-
стрират лечебни заведения
по Търговския закон и сме по-
сочили като пример Франция,
Белгия, Германия, където има
специален закон, по който
публичните държавни лечеб-
ни заведения се регистрират
и се финансират. Но преходът
от търговския към специален
закон не е лесен най-вече за-
ради дълговете на болници-
те. В момента казват, че над
400-500 млн. лв. са дълговете,
които се обслужват, но има и
лечебни заведения, които не
могат да ги обслужат. Сега е
изкривено финансирането на
лечебните заведения, а из-
кривяването води и до коруп-

ционни практики.
 Преди дни стана ясно

от информация от МС, че
2015 г. НЗОК е завършила с
излишък. Как се случва това
при положение, че касата се
задушаваше м.г. от безпари-
чие?

- За първи път чувам, че
касата е завършила на плюс.
Но ако никой не калкулира
дължимите суми към здравни
фондове и каси от различни
страни, може. Най-голям
длъжник сме към германска-
та здравна каса за лечение
на здравноосигурени българи
в Германия. Срещнахме се с
тях и договорихме разсроче-
но плащане. В рамките на
година и половина средства-
та, които дължим, не се оли-
хвяват. За съжаление над
150-160 млн. са дължимите
суми. За да каже някой, че
касата е на плюс, значи не
калкулира тези дългове. Но,
ако се търси някакъв полити-
чески дивидент: “Видите ли,
ние управляваме по-добре”,
трябва да кажа, че откакто е
възникнала касата и се раз-
ширява дейността й, тенден-
цията е тя да се превръща в
голяма аптека. Защото гоним
вече 1 млрд. за лекарства.
Разбира се, това има отноше-
ние към качеството на здрав-
ната услуга. В същото време
Световната банка казва, че
българинът отделя най-много

пари от джоба си за лекарст-
ва. Е, ако се прехвърлят пла-
щания към следващия бюджет
на касата, може да кажем, че
дефицитът е по-малък или
завършваме горе-долу на ну-
лата.

 Споменахте договаря-
нето на цените на лекарст-
вата, за които НЗОК плаща.
Големите отстъпки не при-
тискат ли фармацевтични-
те компании и ги принужда-
ват да изтеглят продукти-
те си от българския пазар?

- Това са обществени
средства и е естествено да се
стремим да харчим разумно.
Отдавна се говори за ползва-
не на генерични форми, кога-
то лекарствата се плащат с
обществени средства. Но у
нас много пациентски органи-
зации лобират за новите ле-
карства. Много от богатите
страни като Германия, Фран-
ция ползват именно генерич-
ни лекарства, когато се пла-
щат от обществени фондове.
Разбира се, не говоря за ле-
карства, които са без аналог,
особено за редки болести. Ес-

тествено всичко трябва да е с
мярка.

Бяхме категорично против
търговете за лекарства да се
провеждат от лечебните за-
ведения и сме доволни, че
вече се създаде своеобразна
борса. Стремежът е с налич-
ните пари, събирани от здрав-
ни вноски, да може да се
лекуват максимален брой
хора. Разбира се, трябва да
има и контрол. Но механизмът
на финансиране създаде
възможност за тези корупци-
онни практики. Трябва да се
мисли за нов механизъм, по
който да се финансират ле-
чебните заведения.

 Ще има ли ефект от
пръстовите отпечатъци?

- Всякакъв контрол е
добър, но доколко той е уда-
чен, е друг въпрос. Ефект ще
има, защото ще спре “лече-
нието” на мъртви души. Но
мисля, че трябваше да се из-
чака. Този ефект можеше да
се постигне и с личната кар-
та - през 2018 г. личните
карти в цяла Европа ще
съдържат чип и информация-
та от него можеше да се из-
ползва. А сега излиза, че тези
четци за пръстовите отпе-
чатъци няма да могат да се
ползват тогава.

 Има ли КНСБ позиция
по проблема с разделянето
на пакета медицински услу-
ги на основен и допълните-
лен?

- Да, в скоро време КНСБ
ще се произнесе по т.нар. па-
кети. Но въпросът е, че (лич-
но мое мнение) ако оставим
само лекуващият лекар да оп-
ределя дали пациентът да
бъде опериран утре или след
2 месеца, е тежка отговор-
ност, която му се вменява. Ме-
дицината не е математика -
след кратък период от време
здравето на човек може ряз-
ко да се влоши. От друга стра-
на, това може да създаде ко-
рупционни практики.
Смисълът на цялата тази про-
мяна е да се икономисат
средства. Самата председа-
телка на здравната комисия
Даниела Дариткова е каза-
ла, че разделянето на паке-
тите ще  бъде внесено в
НСТС и ще иска становище
от социалните партньори.
Вижте, здравеопазването е
баланс между здравен про-
фесионализъм и финанси.
Ако не се намери правилна-
та пресечна точка и надде-
лее някоя от страните, вина-
ги се получава изкривяване.
През последните години ня-
кои забравят, че здравеопаз-
ването е социална дейност,
която има финансово-иконо-
мическо изражение, а не е
финансова дейност, която
има социално изражение.
Да, трябва да се контролират
средствата - те са обществе-
ни и са ограничени, но кон-
тролът не трябва да бъде за
сметка на достъпа и качест-
вото. Политиците трябва да се
замислят дали мерките, кои-
то се предприемат, няма да
задълбочат това неравенст-
во. Всички сме длъжници в
това отношение, но най-вече
хората, които носят полити-
ческата отговорност.

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА
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К огато външен ми-
нистър като нашия
в лекция за резул-
татите от срещата

на върха на НАТО във Вар-
шава споменава някак меж-
ду другото, че е време да се
получи отговор на въпрос
като “за какъв културен код
говори Русия, кой е той, с
какво е несъвместим с евро-
пейските ценности” или че е
наложително да си поясним
“какъв свят си представя Ру-
сия, какво общество иска да
изгради, как ще го изнася
извън границите си”, това би
могло да е само сигнал, че
някъде там на Запад тези
въпроси вече са зададени.
Явно има идеи, че събития и
обстоятелства налагат разго-
вори на тази тема “да бъдат
осветлени и да се вникне по-
дълбоко в руските станови-
ща”.

Това за европейските цен-
ности и Русия звучи доста ама-
тьорско, защото още основа-
телят на Руската империя, цар
Петър Първи, преди векове е
черпел опит не къде да е, а в
Амстердам, за да научи как да
организира институции, обще-
ство, армия. После велики ев-
ропейци са оставили следа в
руската икономика, култура и
нрави, защото голяма част от
живота им е минала в Русия. А
в Европа немалка част от ру-
ската аристокрация е дала
своя принос за облика на
днешните европейски общест-
ва. За да се стигне до наши
дни, когато повечето дребни и
средни собственици по Евро-
па открито страдат заради
секването на потоците руски
туристи и налаганите санкции
на Москва.

Същественото в случая е,
че едва сега има

опити за изясняване
на „руската душа”

и защо Русия отстоява “своя
код и идентичност”. Би могло
да се направи връзка и с неот-
давнашно изказване на шефа
на ЦРУ Джон Бренън, че “във
Вашингтон не разбират
същността на Близкия изток,
опитвайки се там да внедрят
западно разбиране за демо-
крация” и още, че “концепция-
та за западна демокрация в
много от тези региони е абсо-
лютно чуждо понятие в буквал-
ния и преносен смисъл” (в
интервю за Yahoo)”. Разбира
се, че Русия не е Близкият

изток, но ако сирийският пре-
зидент Асад казва не къде да
е, а пред Ен Би Си, че “руска-
та политика се основава на
ценности, а не на сделка и
руската позиция е, че сирий-
ският въпрос трябва да се ре-
шава от сирийския народ”, т.е.
той да му реши съдбата, това
е само потвърждение, че наи-
стина има разминавания в цен-
ностни оценки, което по-често
се разбира от редовите граж-
дани, отколкото от лидери, ко-
ито водят света.

Но светът с днешна дата
стана “Ница”, беше “Шарли
ебдо”, беше Брюксел, беше
Истанбул, а всъщност е хаос,
който вече не се знае дали
някой го управлява. Без да се
включва непременно в тази
сметка ситуацията в Турция
след объркващия всички по
веригата опит за преврат. За-
това някак смехотворно звучи
призив да се конкретизира
какво и как Русия иска да из-
нася зад граница, когато тя е
начертала открито стратегиче-
ски интереси и  дори нейни
видни представители не про-
пускат да подчертаят, че “Ру-
сия вече никога няма да до-
пусне да се воюва на нейна
територия”. И докато във Вар-
шава продължиха с внушения,
че “врагът на деня е Русия”,
защото “тя е удобното плаши-
ло, издигано винаги, за да се
оправдае разширяването на
военния бюджет или започва-
нето на нови военни намеси в
далечни места” (по American
Conservative), 84 празнуващи
националния си празник фран-

цузи в Ница (но и 19 чужден-
ци) срещнаха смъртта от ръка-
та на поредния отгледан на
собствена територия терорист.
Нормално е “Ислямска държа-
ва” (ИД) да се подозира за
авторство на всеки атентат в
Европа, но на практика се
оказва, че тя е загубила само
12% от територията, която за-
ема в Сирия и Ирак. Незави-
симо от военновъздушните
атаки и воюващите по суша
срещу нея сирийски кюрди,
пешмерги в Иракски Кюрдис-
тан и сирийската армия.

Асад казва в пряк текст, че
“външната подкрепа е основ-
на причина за продължаващия
конфликт” и назовава директ-
но Турция, Катар и Саудитска
Арабия като основни
поддръжници на воюващите
срещу Дамаск радикални гру-
пировки, и това става “с одоб-
рението на Запада, включи-
телно САЩ”. Казва го пред
американска медия, но “не
вярва в добрите намерения на
Вашингтон”.

В такава ситуация може с
изненада да се гледа как тур-
ският президент Ердоган
обърна сякаш за часове кор-
милото на собствената си
външна политика, но сериоз-
ните наблюдатели отдавна
проследиха

стъпките „зад кадър”

които трасираха пътя на “раз-
ширяване кръга на приятелст-
вата” и за начало включваха
Израел, Русия, а вече и “ще
нормализираме отношенията

си и със Сирия”, за да “остане
настрана съревнованието и да
спре да се игнорира разруша-
ването на човечността” (пре-
миерът Йълдъръм). Турция
бърза да се включи сред игра-
чите в Сирия и да не оставя
решението само в ръцете на
Русия и САЩ, особено след
неизвестните от посещението
на Кери в Москва, защото не-
зависимост за сирийските кюр-
ди е кошмар за всеки турски
политик, а допусналите го уп-
равляващи си подписват поли-
тическата смърт. Такава е си-
туацията при съседите по от-
ношение на т.нар. кюрдски
въпрос и връзката му със съби-
тията в Сирия. Още повече, че
в Иракски Кюрдистан в присъ-
ствието на лидера Барзани е
било подписано споразуме-
ние между САЩ и кюрдите там
за военно сътрудничество,
според което Вашингтон ще
изплаща заплатите на пеш-
мергите, които воюват срещу
ИД за превземане на гр. Мо-
сул. Спадането на цените на
петрола е оставило управля-
ващите в Ербил в ситуация да
не могат да издържат бойците
си. А връзката Барзани/Анка-
ра е изтъняла в последно вре-
ме по понятни причини.

Не е лесна ориентацията в
близкоизточната главоблъска-
ница, където пропагандата,
манипулациите, подвеждащи-
те информации и интереси са
толкова преплетени, че напо-
добяват кълбо змии, съскащи
към целия глобален свят. А
сега след опита за преврат в
Турция

ситуацията
стана още

по-непредсказуема

Особено като се има пред-
вид ролята, която се възлага-
ше на Анкара в региона и
политиката на “стратегическа
дълбочина”, която тя следва-
ше. Не е ясно дали ще я пре-
форматира или ще я отложи
във времето поради вътрешни-
те си проблеми и реваншист-
ки действия, но едва ли ще се
откаже от идеите си за воде-
щи позиции. Сигнали за пре-
ориентиране в геополитиката
има, но кога, дали и как ще се
реализират е въпрос с пови-
шена трудност.

 В тази връзка изтече ин-
формация, че при среща на
Ципрас с Обама на срещата
на НАТО във Варшава той е
попитал защо САЩ не реша-
ват конфликта в Сирия. За
нашия външен министър се
разбра, че е получил указа-
ния от Ердоган да се откаже
от цигарите. Но едва ли ня-
кой си дава сметка защо тур-
ският президент например не
се реши да съди Борис
Джонсън (както го направи за
онзи немски водещ, осмиващ
го в телевизионно предава-
не), когато той участва със
свое стихотворение (особено
цинично) в конкурс на “Спек-
тейтър”, спечели наградата
от един паунд и после си
позволи критични изказвания
за политиката на турския пре-
зидент.

Европа все по-често започна да посяга към траурните ленти
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кратки

Властите от град Вибо Валентия в
област Калабрия задържаха двамата
предполагаеми нелегални трафикан-
ти, единият от които нигериец, а дру-
гият - сомалиец. Срещу тях е повдиг-
нато обвинение за множествено
убийство и съучастничество в трафик
на нелегална имиграция.

Двамата са управлявали кораб с

Унгарският премиер
Виктор Орбан се обяви за
създаването на единна ар-
мия на Европейския съюз.
Според него това се нала-
га за увеличаване на сигур-
ността и стабилността на
Стария континент. Тази
идея трябва да се погледне
през призмата на “Брекзит”
и увеличаващия се мигра-
ционен натиск от Азия и
Африка, смята унгарският
премиер.

“В сегашния си формат
НАТО има способността да
гарантира мира в Европа.
Нещо повече трябва и сме
длъжни да бъдем активни
членове на НАТО. Това е
повече от ясно”, каза Ор-
бан в румънския град Беи-
ле Тушнад на летен семи-
нар за унгарските малцин-
ства.

“Като се има предвид, че
Великобритания е пета ико-
номика и трета ядрена сила
в света, сериозно трябва да

ОТКРИХА 16 ТЕЛА НА МИГРАНТИ В КОРАБ
около 400 имигранти на борда, в
чийто трюм са били намерени телата
на 15 мъже и на едно момче, почина-
ли от задушаване. По някои от трупо-
вете могат да бъдат различени и теж-
ки изгаряния от изтеклото гориво.

В италиански териториални води
са били спасени над 600 имигранти,
пътували с плавателни съдове от

Либия. Съдействие им е било оказа-
но от кораба “Джеймс Джойс” на
ирландските военноморски сили, уча-
ствал в три спасителни операции. Той
е докарал общо в пристанището на
Вибо Валентия 606 имигранти, сред
които и много непълнолетни без при-
дружители. Голяма част от тези хора
са от Субсахариална Африка.

Орбан иска обща
европейска армия
Европа е вече само регионален играч, убеден е унгарският премиер

се обсъди идеята за създа-
ване на съвместна армия
на територията на ЕС. Но
истинска армия със запове-
ди, които се дават на общ
език”, уточни унгарският
министър-председател. “Не-
обходима ни е армия по
същество, а не по форма”,
каза той и добави, че стра-
ните членки трябва да об-
мислят варианта за отделя-
не на повече средства за
военни цели.

Виктор Орбан коменти-
ра и идеята за създаването
на обща армия на страните
от Вишеградската група -
Полша, Унгария, Чехия и
Словакия, която не би била
конкуренция на европей-
ската армия.

Орбан призна, че нико-
га не е бил толкова обезку-
ражен, както след нападе-
нието в Мюнхен, защото
“Германия се възприема
като гарант на стабилност-
та”. “Последните 30-40 го-

дини ние възприемаме
немците като гаранция за
нашата демокрация. Но вие
виждате какво стана в Мюн-
хен, преди няколко дни и в
Ница. Това се приближава
и към нас, но още по-сери-
озно е, че тази атака бе
извършена именно при
немците, в страна, която
ние смятаме за опорна точ-
ка, и следователно и там
няма 100-процентова га-
ранция”, каза Виктор Ор-
бан.

Европа е вече само ре-
гионален играч, замяната
на националните с надна-
ционалните ценности беше
грешка, категоричен е ун-
гарският премиер. Виктор
Орбан смята, че трябва да
се откажем от “идеализа-
цията на Европа”, а също
от “фалшивата самооцен-
ка”, като например, че Ев-
росъюзът е глобален иг-
рач, тъй като след “Брек-
зит” той стана само “регио-

нален играч”, който в най-
добрия случай може да
влияе върху събитията око-
ло себе си.

“Европейският полити-
чески елит не издържа из-
пита, не може да постигне
нито една цел. Когато се
съберем в Братислава
(следващата сеща на
върха на ЕС - бел. ред.),
трябва открито да се каже:
трябва да се обсъди бъде-
щето на Европа, защото
европейското политическо
ръководство се провали на
изпита”, отбеляза унгар-
ският премиер.

“Нашият проблем не е в
Мека, а в Брюксел. Пречка-
та за нас не е ислямът, а
брюкселските чиновници.
Ние знаем как трябва да се
отнасяме към исляма, ако
ни оставят на мира”,
изтъкна Виктор Орбан. Спо-
ред него икономическата
криза е предизвикана от
кризата на западните ели-
ти: “Последните 50-60 годи-
ни побеждаваха и десни, и
леви партии, но фактически
всички политици идват от
едно и също политическо
котило, независимо дали са
леви или десни, всички
принадлежаха на една и
съща школа. Тази криза на
елитите доведе до криза на
демокрацията”, посочи ун-
гарският премиер.

Орбан призна, че неряд-
ко е критикуван за своите
мнения, а Унгария е стана-
ла “бялата врана” в Европа,
но последните събития под-
сказват, че тези мнения се
потвърждават.

Унгарският премиер ко-
ментира и украинската кри-
за, като отбеляза, че Евро-
па изпитва угризения на
съвестта заради нея. “Украй-
на е един от най-тежките
политически проблеми и
проблеми на съвестта за
Европа. Ако погледнем ре-
зултатите от последните три
години, изводът е трагичен.
Страната загуби значител-
на част от територията и на-
селението си, но не във вой-
на, а заради емиграцията на
Запад. Няма и следа от ста-
билност”, изтъкна унгарски-
ят премиер. Той посочи още,
че качеството на живот в Ук-
райна е паднало, а ръково-
дителите на Европа не са
изпълнили дадените й обе-
щания.

Междувременно пред-
ставители на редица унгар-
ски обществени организа-
ции и политически партии
от Карпатския регион под-
писаха в Беиле Тушнад
съвместна декларация сре-
щу налаганите от Брюксел
мигрантски квоти и призо-
ваха всяка страна членка
самостоятелно да решава
миграционния проблем.

Засилването на мерките за сигурност от страна на френските власти след
атентата в Ница и недостигът на персонал на граничните постове доведоха до

транспортен хаос в района на британското пристанище Дувър. Автомобилите чакат
на опашка повече от 14 часа, за да попаднат на континента

Снимки ДЕЙЛИ МЕЙЛ

В Афганистан бе ден на траур
в памет на загиналите в атентата
в Кабул. По време на демонстрация,

на която хората искаха
през провинциите, в които живеят,
да се прекара електропровод, стана

експлозия. 80 души загинаха, а повече
от 200 са ранените. Демонстрантите

бяха от най-голямото етническо
малцинство в Афганистан,

хазарейците

Снимки БГНЕС

Ердоган призова
за спокойствие

Президентът Реджеп Тайип
Ердоган се обърна с призив към
турския народ да “запази спокой-
ствие по повод ситуацията, в
която се намира страната”. В
изказването си президентът обе-
щал да прочисти всички държавни
структури от поддръжници на
проповедника Фетуллах Гюлен,
когото властта обвинява за ор-
ганизирането на метежа.

Италия нямала
проблем с банките си

Италия няма проблем с банки-
те си, заяви финансовият ми-
нистър Пиер Карло Падоан в неде-
ля, въпреки че инвеститорите пре-
дупреждават за около 400 млрд.
долара лош дълг, който дърпа сек-
тора надолу. “Има икономика, коя-
то е в рецесия от три години, има
натрупани лоши кредити, с които
сме се справили”, успокои Падоан.

В Алепо
удариха болници

Четири временни болници и
една местна кръвна банка в сирий-
ския град Алепо са били ударени
при въздушно нападение. При бом-
бардировките е загинало бебе на
два дена в детската болница в
обсадения източен район на Але-
по, съобщават от Независимата
асоциация на лекарите, група от
сирийски доктори, които подкре-
пят лечебните заведения в града.

Бързо разпространяващ се пожар
е принудил стотици хора да напуснат
домовете си в планините, северно от
Лос Анджелис, Калифорния. Пламъците
обхващат територия от 20 хил. акра
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Автори на нова теория за края на света твърдят,

че на планетата и на човечеството им остава по-
малко от седмица. Съгласно уверенията им, на
живота ще бъде сложен край на 29 юли 2016 г.,
съобщава “Sputnik” Молдова.

Поредната теория за апокалипсис набира все
повече популярност в интернет: разпространен ви-
деоклип за края на света е бил видян от повече от
три милиона потребители.

Привържениците на теорията обясняват, че
следващия петък ще има инверсия на магнитните
полета на Земята. Това ще провокира мощни земе-
тресения, а температурата на въздуха ще се пови-
ши. Слънцето ще изстине, а Луната ще стане чер-
вена. Нивото на океаните ще се покачи. Всичко
това в крайна сметка ще направи живота на плане-
тата невъзможен.

Иракските сили за
сигурност са ликвидира-
ли помощник на водача
на терористичната орга-
низация “Ислямска
държава” Абу Бакр ал
Багдади, съобщи Мини-
стерството на отбраната
в Багдад. Ведомството
посочва, че Хайяли е
бил един от полевите ко-
мандири, участвали в
превземането на Мосул.
По-късно е бил изпратен
в Диала, където е ръко-
водил дейността на джи-
хадистите.

ОТНОВО ПРОРОКУВАТ
КРАЙ НА СВЕТА

Ликвидираха
помощник на
Багдади

Ликвидираха
помощник на
Багдади

Ликвидираха
помощник на
Багдади

Ликвидираха
помощник на
Багдади

Ликвидираха
помощник на
Багдади

Нападатели, свързани с арменска
опозиционна група, освободиха оста-
налите четирима полицаи, които
държаха за заложници от близо сед-
мица в Ереван, предадоха световните
агенции. Нападателите, които искат
да бъде освободен арестуваният ми-
налия месец опозиционер Сефилян,
нахлуха в сграда на службите за си-
гурност на 17 юли и плениха осем
души. Освен това те настояват армен-

НАПАДАТЕЛИТЕ ПУСНАХА ЗАЛОЖНИЦИТЕ,
НО ОТКАЗВАТ ДА СЕ ПРЕДАДАТ

ският президент Серж Саркисян да
подаде оставка и да се състави ново
правителство без членове на управ-
ляващата Републиканска партия.

Нападателите призоваха под-
дръжниците си да се съберат на масо-
ва демонстрация в тяхна подкрепа. Го-
ворител на нападателите заплаши, че
ако силите на реда нахлуят в сграда-
та, “ще има десетки или дори стотици
жертви”.

Сръбският министър на отбраната Зоран Джор-
джевич инспектира работата на съвместните воен-
ни и полицейски екипи, които патрулират по грани-
цата с България с цел спиране на нелегалната
миграция. Джорджевич посети границата с нашата
страна в района на Зайчар и Неготин, както и ка-
зармата “Никола Пашич”. Генерал-майор Желимир
Глишович, който командва съвместните екипи, ин-
формира министъра за състоянието по границата,
техниката, с която разполагат служителите, както и
за мерките, които се прилагат.

“Съвместните екипи изпълняват задълженията
си отлично и охраняват границата срещу нелегал-
ната миграция”, каза Джорджевич, цитиран от
сръбското Министерство на отбраната.

Сръбският военен
министър инспектира
границата с България

Турция планира да
наеме 20 хил. нови учи-
тели, след като хиляди
бяха отстранени от ра-
бота след неуспешния
опит за преврат. “Ние
ще поддържaаме тези
училища, които са соб-
ственост на държавата,
ние ще продължим
учебния процес с нови
преподаватели”, заяви
министърът на образо-
ванието Исмет Йълмаз.

АНКАРА
ТЪРСИ
УЧИТЕЛИ

Четирима души, сред
които и дете, са загинали
при стрелба в Тексас, пре-
дадe ABC News. Полиция-
та е открила телата на
един мъж, две жени и
дете. Още едно дете е
било настанено в болни-
ца след инцидента,
възникнал в жилищен
комплекс. Според власти-
те нападателят е сред за-
гиналите. Полицията уве-
ри, че няма заплаха за
обществото.

Белгийският парламент е приел да разгледа ре-
золюция за отмяна на европейските санкции срещу
Русия. Това обяви авторът на проекторезолюцията
Алдо Каркаси, съобщи ТАСС.

“Веднага след парламентарната ваканция ще за-
почне обсъждането на тази проекторезолюция в ко-
мисията по международните въпроси”, каза Каркаси.

По думите му, целта на тази резолюция е да се
дадат на правителството пълномощия да подкрепи в
ЕС отмяната на санкциите, тъй като от тях страдат
белгийските фермери.

По-рано за резолюции за отмяна на санкциите
срещу Русия гласуваха в сената на Франция, парла-
мента на Кипър, съвета на Тоскана и съвета на Лом-
бардия.

И В БЕЛГИЯ ЗАГОВОРИХА
ЗА ОТМЯНА
НА САНКЦИИТЕ

В САЩ
ПАК СЕ
СТРЕЛЯ

Британският вот за
напускане на Европей-
ския съюз повишава ри-
ска за световната ико-
номика, заявиха финан-
совите министри от Г-20
в неделя по време на
среща в Китай. Резул-
татът от референдума
миналия месец “добавя
несигурност в глобална-
та икономика”, отбеляза
Лу Дживей, финансови-
ят министър на Китай,
който е домакин на сре-
щата.

Той обаче допълни,
че страните от ЕС са
решени “да предприе-
мат проактивни действия
във връзка с възможни-
те икономически и фи-
нансови последствия,
произтичащи от рефе-
рендума в Обединеното
кралство”.

В е л и к о б р и т а н и я
може тази есен да въве-
де правителствен пакет
със стимулиращи мерки,
които да неутрализират
негативния ефект от вота
за напускане на Евро-
пейския съюз, заяви бри-
танския финансов ми-

нистър Филип Хамънд.
“Ние имаме опция от
фискален отговор и ще
направим това според
нашето нормално разпи-
сание около есента”,
каза Хамънд пред ре-
портери в кулоарите на
срещата на финансови-
те министри от Г-20. Но
той не разкри подробно-
сти какви ще бъдат точ-
но стимулиращите мер-
ки. Обикновено прави-
телството увеличава

разходите по време на
рецесия, за да баланси-
ра понижената актив-
ност на частния сектор.

“Реалността е, че ще
има несигурност до при-
ключването на нашите
преговори с Европей-
ския съюз”, коментира
министърът.

Той допълни също
така, че “Брекзит” е бил
“основната тема на дис-
кусията” по време на
срещата на Г-20.

Г-20 С ТРЕВОЖНА ПРОГНОЗАГ-20 С ТРЕВОЖНА ПРОГНОЗАГ-20 С ТРЕВОЖНА ПРОГНОЗАГ-20 С ТРЕВОЖНА ПРОГНОЗАГ-20 С ТРЕВОЖНА ПРОГНОЗА

Стрелецът от Мюнхен -
психично нестабилен
18-годишният германец с ирански корени, който
уби 9 души, бил тормозен от съучениците си
и увлечен по темата за масови убийства

Докато Мюнхен се
опитва да се успокои
след преживения кош-
мар в петък вечер,
продължават да излизат
подробности около
стрелбата и извършите-
ля й. 18-годишният гер-
манец с ирански корени
Давид Али Сонболи, кой-
то уби 9 души в бавар-
ската столица, е бил уче-
ник, роден и израснал в
Мюнхен. При претърсва-
нето на стаята му в жи-
лището, където е живе-
ел с родителите си, не е
намерено нищо, което
да подсказва на следст-
вието връзка с джихади-
стката групировка “Ис-
лямска държава”. Сред
вещите му обаче е наме-
рена книга със заглавие
“Амок в главата ми -
защо учениците убиват”.
Открити са също и други
материали, които насоч-
ват към заключението, че
момчето може би е било

обсебено от темата за
масови убийства.

“Дейли мейл” цитира
разкази на съученици
на Сонболи, според ко-
ито той бил тормозен в
училище и се заканвал,
че един ден ще убие
съучениците си, които се
отнасят грубо с него. Гер-
манският вътрешен ми-
нистър Томас де Мезиер
също каза, че младежът
вероятно е бил в мина-
лото жертва на тормоз
от свои връстници. Съоб-
щава се, че го тормозе-
ли предимно връстници
от турски и арабски про-
изход. Преди време
Сонболи е бил жертва
на грабеж и побой.

От прокуратурата в
Мюнхен разкриха, че са
налице индикации, че
младият мъж е страдал
от депресивно заболява-
не и е започнал меди-
цинско лечение. Сонбо-
ли страдал от синдром на

дефицита на внимание и
хиперактивност. От поли-
цията уточниха, че мла-
дежът също така не е
имал “абсолютно никак-
во отношение към тема-
та за бежанците”. Шефът
на мюнхенската полиция
Хубертос Андре заяви, че
нападателят вероятно е
бил повлиян от норвеж-
кия масов убиец Андерш
Брайвик. Стрелбата в
Мюнхен се случи в деня
на 5-ата годишнина от
масовия разстрел на ос-
тров Ютьоя и Осло. Пре-
ди стрелбата младежът
се провалил на изпит в
техникума, където учел.

Прокуратурата разпо-
лага с доказателства, че
Сонболи е подлъгал по-
тенциалните си жертви
със съобщение във фейс-
бук, в което им обещал,
че “ще ви купя каквото
пожелаете, само да не е
прекалено скъпо”.

Давид Сонболи е из-

ползвал 9-милиметрово
оръжие, което е било не-
законно. Все още не е
ясно откъде младежът се
е сдобил с пистолет. В
раницата му са открити
300 броя муниции.

Междувременно ста-
на ясно, че стрелецът се
е самоубил пред очите
на полицейските служи-
тели.

Германският канцлер
Ангела Меркел заяви, че

службите за сигурност ще
направят всичко възмож-
но за безопасността на
обществеността.

Тя похвали жителите
на Мюнхен, особено
тези, които са отворили
вратите си да приемат
непознати, след като
градът се озова в състо-
яние на почти пълна
блокада. Те показаха, че
“живеем в свободно об-
щество, което проявява

човечност”. Именно в тези
ценности се съдържа “ог-
ромната ни сила”, подчер-
та канцлерът.

В Германия трябва
да се помисли да се за-
тегне контролът над
оръжието. Това заяви
междувременно в ин-
тервю за в. “Берлинер
моргенпост” вицеканц-
лерът и министър на
икономиката Зигмар
Габриел.
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Преди дни от Европа ни за-

ливаха с обидни квалификации
от страна на европейски лиде-
ри за новия външен министър
на Великобритания Борис
Джонсън. Съобщиха ни, че се
“тресели от смях”, когато чули
за номинацията му от новия
британски премиер Тереза Мей.
Не се смееха, когато беше кмет
на Лондон, потриха ръце, кога-
то се отказа от надпреварата за
премиерския пост, а сега се
срещат с него, дори се ръкуват
и са длъжни да изслушват ста-
новищата на Великобритания
по всички световни и европей-
ски теми, включително опасени-
ята от нови терористични запла-
хи, от неговата уста. Дали са
прочели внимателно неговата
биография, произход и семейна
среда, както и книгите, които е
написал, в това число за
Чърчил? Нима мислят, че поли-
тиците в Кралството са толкова
обезумели, че да си слагат сами
главите на гилотината? Да, га-
фове има, грешки политически
също (за тях се плаща, макар и
късно - справка Тони Блеър във
връзка с войната в Ирак), но да
не се налага после да се осъзна-
ва какъв е

„кодът
на британците”

когато политическите ветрове
очертаят ясната посока. Кремъл
да е реагирал с насмешка? В
такива случаи се казва “бързай-
те бавно” или “когато му дойде
времето”. Защото каква е раз-
ликата, когато Хилъри Клинтън
сравнява Путин с Хитлер и така
дава коз в ръцете на руските
националисти и втвърдява пози-
ции на Кремъл, а после Вашинг-

Разчитаме ли
у нас сигналите
в геополитиката?
От стр. 9

последните дни популярността на
лидера на британските лейбърис-
ти Джереми Корбин определено
расте, въпреки опитите на доста

депутати от редовете на неговата партия
в парламента да организират неговото
оттегляне. Според проучване на вестник
“Таймс” сред произволно избрани 1019
членове на Лейбъристката партия към
момента Корбин води с повече от 30
пункта предимство пред основните си
вътрешнопартийни опоненти Анджела
Ийгъл и Оуен Смит. Само за последните
няколко дни популярността на Корбин е
нараснала с 4% и в момента той има
подкрепата на 54% от партийните чле-
нове, докато Ийгъл и Смит имат общо
36% (съответно 21 и 15% подкрепа).

На вътрешнопартийните избори през
септември т. г. право на глас ще имат

ЩЕ СП
ДОВЕР

Популярността на Джереми Корбин се увеличава

Методи
МЕТОДИЕВ,
специално за
ДУМА от Лондон

Няма съмнени
вот през есе

Днес турският президент Ердоган се радва на всенародна любов
след потушаването на странния и неуспешен военен преврат

Отношенията между САЩ и Русия продължават да будят тревога

тон търси контакти за “справяне
със ситуацията в Сирия и с ИД?
След като руснаците навлязоха
в Сирия и се оказа, че това не
само не е провал, а добре пре-
мерен ход с геополитически
успешни последици за Москва.
Нима е случайно, че в American
Conservative се цитира съветник
по външната политика на До-
налд Тръмп, който казва, че
“САЩ са прекалено враждебно
настроени спрямо Русия и вина-
та за настоящото напрежение
лежи най-вече върху правител-
ството на САЩ”. Друг е въпросът
какви са шансовете на Тръмп
да е следващ президент на
Съединените щати. Засега офи-
циално е кандидатът на репуб-
ликанците. Ясно е, че във Ва-
шингтон не всички мислят като
Виктория Нюланд и че се чуват
и други гласове освен придоби-
лите традиционност “русофоб-

ски предразсъдъци”, които “не-
нужно повтарят тенденции от
Студената война”. Няма как и
Европа да не е под влияние на
различните течения, които ду-
хат откъм Океана.

И докато се демонизира Ру-
сия, продължава се срокът на
санкциите, терорът се вихри на
европейска земя, в Кралството
една представителка на консер-
вативната партия, Тереза Мей,
представя програмата на пра-
вителството си в силно леви
окраски. Какво друго са обеща-
ния за “повече справедливост и
равен шанс”, защото “сега, ако
сте роден беден, ще умрете
средно 9 години по-рано от
другите, ако сте черен, пра-
восъдната система ще ви трети-
ра по-сурово, ако сте бял мла-
деж от работническата класа, е
по-малко вероятно да постъпи-
те в университет”? Тя не крие,

ер, бивш член на ИРА, където
без много думи се демонстрира
общност и загриженост, а по-
сле Тереза Мей посети Уелс и
Шотландия, за да демонстрира
колко много цени тези части от
Кралството и да се опита да
спре разпадни процеси на Ост-
рова. Лидерите в ЕС ще поча-
кат, за да се стартират процеси
за компромисна раздяла. Защо-
то “Брекзит”-ът си е “Брекзит”,
казва Мей, и процесът може да
се проточи.

Завоят

Все пак това е родината на
демокрацията и не може да се
процедира като в Турция. Она-
зи Турция, с която ЕС предпо-
чете да подписва споразуме-
ния, докато сочеше Русия за
агресор, а сега трябва да на-
блюдава как Анкара и Москва
се договарят за различни ико-
номически проекти и първите
руски туристи се посрещат в
Анталия с френско шампанско.
Като се знаят цените на алко-
хола в Турция, включително на
виното, няма как да не се оце-
нят жестовете на турските хо-
телиери. Доста са пострадали
от липсата на руските туристи,
че може и да ги къпят в шам-
панско. За турските плодове и
зеленчуци не е сигурно, че ще
потекат отново към руския па-
зар, защото руснаците започ-
наха да си произвеждат свои и

че “ако сте в държавно учили-
ще, е по-малко вероятно да стиг-
нете до топ професиите, ако сте
жена, все още ще печелите по-
малко от един мъж”, и се стреми
да се представя като застъпник
на “ред и законност”. В същото
време се изказва срещу безкон-
тролната миграция и смята, че
сегашните равнища са прекале-
но високи. Нима не гласуваха за
това британците на референду-
ма? Нима Тереза Мей не про-
изхожда от редово семейство от
т.нар. средна класа, не е преми-
нала през всички стъпки в пар-
тийната йерархия, и то от много
години, оставила забележими
следи в 6-годишното управле-
ние на английското МВР и е
запазила личния си живот да-
леч от медиите? Изключвайки
екстравагантните обувки и жи-
вот на инсулин. От състава на
правителството й е видно, че е
предпочела предимно полити-
ци, които са изградили самосто-
ятелно кариерата си, а не са
разчитали на “семеен трамп-
лин”. Което не й пречи отново
да говори за руски заплахи и
такива от КНДР.

Нима в Брюксел наистина са
си въобразявали, че в Лондон
резултатите от “Брекзит”-а не са
били изчислявани предварител-
но и че не са имали варианти за
новите повеи в геополитиката?
Първо веднага изпратиха кра-
лицата в Северна Ирландия,
където я посрещна вицепреми-

Снимки БГНЕС

Снимки БГНЕС

В



ПОНЕДЕЛНИК 25 ЮЛИ 2016

11111 33333uma.bg

ПЕЧЕЛИ ЛИ КОРБИН
РИЕТО ОТНОВО?

ие, че лидерът на лейбъристите ще спечели вътрешнопартийния
нта, но дали ще преодолее разделението в партията

около 275 000 лейбъристи от общо 375
000, колкото членуват в партията към
момента. Около 100 000 са новоприетите
членове от началото на 2016 г., които по
устава на партията няма да имат правото
на глас преди навършването на една
година от членството им.

Обратно на нагласите на членовете
на партията парламентарната група на
лейбъристите гласува със 172 депутати
срещу 40 против оставането на Корбин
на поста лидер на лейбъристите, което
предизвика и вътрешнопартийните из-
бори през септември.  Лидерът на
лейбъристите бе обвинен в това, че не
е успял да убеди симпатизантите на
партията да гласуват за оставането на
Великобритания в ЕС.

До преди дни основният съперник на
Корбин бе Анджела Ийгъл - дългогоди-
шен депутат от партията на лейбъристи-
те. Нейното становище е, че Корбин няма
визия за бъдещето на Великобритания и
Лейбъристката партия като цяло. Ийгъл е
бивш министър на икономиката на Вели-
кобритания “в сянка” (популярен израз в
Обединеното кралство, който означава
създаването и паралелното функциони-

ране на алтернативен кабинет, съставен
от представители на опозицията). Реално
се очакваше среща между Ийгъл и Кор-
бин, на която двамата да се опитат да
изгладят противоречията си, но такава не
се състоя, тъй като според обяснението
на говорителя на Корбин Том Уотсън
“няма реална перспектива за постигане-
то на компромис между двамата”. Тя
твърдеше, че нейната цел е сплотяването
на партийните редове, ефективност в пар-
ламентарната дейност на партията и се-
риозна заявка за сформирането на ново
правителство дори след провеждането на
общи избори. Родената в Йоркшир през
1961 г. Ийгъл за първи път става депутат
през 1992 г., когато е само на 31 години.
Тя е гей и се бори за правата на жените,
хомосексуалните и правата на малцинст-
вата. Но от друга страна Анджела е остро
критикувана от лявото крило в партията,
че е твърдо на страната на профсъюзите
и е гласувала в полза на войната в Ирак
и въздушните удари в Сирия.

Миналия вторник обаче Анджела
Ийгъл се оттегли от надпреварата за
поста. Това се случи, след като нейният
опонент Оуен Смит, който бе на опашка-

та в надпреварата, изненадващо получи
повече номинации за ръководната пози-
ция. Докато за Смит гласуваха 90 депута-
ти, Ийгъл е получила подкрепата на 63
лейбъристи. Така Оуен Смит - бивш ми-
нистър на труда и социалната политика “в
сянка”, се оказа основният кандидат за
мястото на Корбин.

Самият Корбин не дава ни най-мал-
кото съмнение, че възнамерява да се
оттегли от поста си. Независимо от ста-
новището на парламентарната група
според устава на партията той може да
бъде сменен едва след провеждането
на вътрешнопартийни избори, на които
според сегашните изследвания на об-
щественото мнение той убедително
води пред опонентите си.

Корбин заяви: “Нуждая се от силна
и консолидирана Лейбъристка партия
в парламента. Но също така се нуждая
и от обединената маса на нашите чле-
нове. Ще дам всичко от себе си, за да
постигна тези цели”. Въпреки това оба-
че на Корбин, дори да остане на ли-
дерския пост, ще му бъде все по-труд-
но да комуникира с членовете на пар-
ламентарната група, които откровено

показаха липсата на доверие към него
в качеството му на лидер.

Корбин най-вероятно ще запази по-
ста си през септември, но ще бъде из-
правен пред много сериозното предиз-
викателство да върне доверието на соб-
ствените си депутати и да възстанови
доверието и целостта на парламентар-
ната група на лейбъристите. Засега тези
задачи изглеждат неизпълними.

Оуен Смит е готов да се пребори
за поста лидер на лейбъристите

Във Великобритания една представителка на
консервативната партия, Тереза Мей, представи

програмата на правителството си в силно леви окраски

Войната в Сирия е далеч от своя край

така дадоха тласък за разви-
тие на родното село. Още по-
вече, че мотивите за спиране-
то им бяха наличието на много
нитрати във внасяните. Да се
казва, че всичко е по мед и
масло във възобновените отно-
шения между двете страни, ще
е доста пресилено. Недовери-
ето там е вкоренено, но инте-
ресите са си интереси. Разби-
ра се, че след т.нар. преврат
нещата стават по-различни и
ще трябва доста време обста-
новката да се успокои до сте-
пен, че да се върнат туристите,
в това число и руските.

 Онези, които имат опит, зна-
ят, че сега е времето на внима-
телното следене на случващото
се, а реакциите биха имали ус-
пех, когато има сигурност в ис-
тинността на оценките, включи-
телно на големите играчи. Ан-
кара например използва и опо-
зиционни партии, които намират
по-пряк път до Дамаск, след
като са били в Москва, когато
има решение за завой във
външната политика в посока
Близък изток. Казват, че турски-
те специални служби в лицето

на МИТ никога не са прекъсва-
ли отношенията си с доскорош-
ни врагове и дори са посещава-
ли Москва дни преди преврата.
Поне такива информации могат
да се намерят в т.нар. опозици-
онна преса при съседите, къде-
то антиамериканските настрое-
ния сега са взели връх, и то не
само по площадите. Официал-
ното искане за екстрадиция на
проповедника Фетхуллах Гюлен
от САЩ, “човекът от Пенсилва-
ния”, и предоставянето на “ин-
формация за участието му в ор-
ганизирането на опита за пре-
врат” едва ли ще съдейства за
високото ниво на приятелски от-
ношения между Вашингтон и
Анкара (особено след излезли-
те наяве събития около базата
“Инджирлик”), но в днешния свят
всичко е предпоследно.

Обстановката в държавата
на Ердоган остава неясна, но
наистина

Турция не е същата
след метежа

Процесите на декемализа-
ция, на пълзяща ислямизация,

на укрепване на авторитарна
власт не са от вчера, както и
съпротивата срещу тях не започ-
ва с този злополучен опит за
преврат. Първо беше “Гези” и
корупционните скандали през
2014 г., а после бе завой във
външната политика, смяната на
Давутоглу като премиер, при-
емането на закони с антиевро-
пейска насоченост (отнемане на
депутатски имунитет) и граждан-
ската война срещу ПКК в Юго-
източна Турция. Светските граж-
дани, интелектуалците са под
натиск, а опозицията е до-
статъчно беззъба, когато се
вижда как Ердоган общува ди-
ректно с масите, и то без необ-
ходимост от междинни звена
като Меджлис.

Възелът на противоречията
определено ще бъдат отноше-
нията със САЩ, които се проек-
тират върху основния обвиняем
като организатор на преврата -
Фетхуллах Гюлен, и истинност-
та за ролята на “паралелната
държава”. Нима случайно тур-
ският посланик в София изнесе
информация, че и у нас има от

“училищата на Гюлен”, които
коват кадри при съседите, и то
без да загърбват мюсюлманска-
та религия като водеща? И това
на фона на появилите се надпи-
си на арабски по кръстовищата
в турските градове, никнещите
като гъби нови и нови джамии,
призивите на имамите в джами-
ите по цялата страна да подкре-
пят Ердоган по време на 5-ча-
совия метеж, сформирането на
“шпицкоманди”, които нахлуват
в светските квартали на Истан-
бул като “Мода” и пребиват мла-
дежи, които пият бира в евро-
пейските на вид барчета там, и
т.н. С идеите за връщане на
смъртното наказание Ердоган
дава сигнал, че загърбва Евро-
па, но той е доказал колко е
повратлив, когато интересите му
налагат промени. САЩ стоят зад
кюрдите в Сирия и Ирак, а това
е вътрешно и външно противо-
речие за Ердоган. Въпросът е
какво ще реши в тази посока и
какви компромиси ще направи,
за да умиротвори страната си. И
да прибере по домовете
поддръжниците си, които са

закърмени с неприязън към мал-
цинствата, предимно кюрди и
алауити.

За нас остава да разчитаме
сигналите и при съседите, и при
големите в геополитиката. За да
се ориентираме навреме в про-
менящата се ситуация на све-
товната сцена, за да не изпад-
нем от нея. За да не оставаме
само с изказване на съболезно-
вания по фейса. Или да не ста-
ваме смешни като украинците,
които прекръстили един колбас
от “Московски” на “Бандеров-
ски”, и то с обяснението, че го
направили заради ситуацията в
Източна Украйна, а това никак,
ама никак не им решава про-
блемите и с Москва, и с Донбас.
Напротив, нагнетява обстанов-
ката. Нещо като онова със сата-
низирането на Путин.

Добрата новина на този етап
за нас може да бъде само тази,
че заета с вътрешните си болки,
Турция ще намали възможнос-
тите си да се меси в нашите
вътрешни дела. Дано. Иначе
сме си добри съседи и си имаме
приказката.
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Бях чел и слушал

много за красивата Бу-
дапеща, затова, ведна-
га щом ми се удаде
възможност, тръгнах на
екскурзия към Унгария.

Още от границата
човек добива усещане-
то (може би плод на (са-
мо)внушение), че попа-
да в една уредена, уме-
рено консервативна и
приятна страна. За това
може да се съди още от
стегнатите армейски
патрули в близост до
ГКПП-то. За разлика от
България, където села-
та представляват тъжна
гледка, Унгария успя да
запази своето село
живо. В двора на почти
всяка къща се виждат
тракторчета или мото-
култиваторчета, виждат
се семейства, църквите
са добре поддържани.
Моделът се доближава
до идеята за дребно, но
ефективно фермерство.

Самата страна се
дели на няколко големи

За една разходка из централноевропейската страна,
която като редица други от нищо прави туризъм,
докато прекрасни кътчета в България са слабо познати

Градчето Сентендре Големият завой на река Дунав край Вишеград

“Рибарските кули”

Кралският
дворец в Будапеща

Мариян КАРАГЬОЗОВ

географски зони. Една-
та е известната от учеб-
ниците ни по геогафия
като Панонска низина
между реките Тиса и
Дунав. Токай е районът
около границата със
Словакия, който е
хълмист, заради това
там се произвеждат и
прочутите токайски
вина, и концентратът за
коняка “Уникум”. А за
унгарската пуста съще-
ствува шега, че в нея
конете могат да пасат,
без да се навеждат -
толкова е висока трева-
та. Оттук следват и ня-
колко кулинарно-иконо-
мически последици.
Развитото живот-
новъдство е една от
предпоставките за про-
изводството на теле-
шките и другите колба-
си, с които Унгария се
слави. Също така, млеч-
ните продукти са с
превъзходен вкус. Оказ-
ва се, че от крупен про-
изводител някога, днес
България също внася
прясно мляко от цент-
р а л н о е в р о п е й с к а т а
страна.

Първият туристичес-
ки обект, който посеща-
ваме, е Сентендре (Св.
Андрей). Екскурзоводи-
те съобщават, че сели-
щето е създадено от
сръбски заселници, ко-
ито бягат на север за-
ради османското наше-
ствие. Сентендре се на-
мира на десетина кило-
метра от предградията
на Будапеща. Градчето
не е голямо, слави се

като средище на унгар-
ски художници, които
продават картините си
по калдъръмените улич-
ки. Оттук туристите мо-
гат да закупят най-раз-
лични сувенири от при-
ветливите продавачи.

Следващата ни спир-
ка в източна посока е
Вишеград и големият
завой на река Дунав.
Погледната от високия
съседен хълм, реката
изглежда живописно и
величествено. Въпреки
това крепостта на Ви-
шеград, която е охраня-
вала именно този
участък от реката, не
впечатлява особено. За
пореден път българска-
та група се убеждаваме,
че другите нации от
нищо правят туризъм,
докато прекрасни кътче-
та в България са слабо
познати.

Отличен завършек
на този ден е посеще-
нието на Естергом - ун-
гарския духовен център.
Градът е бил резиденция
на средновековните ун-
гарски крале и е нари-
чан “Mater ecclessiarum
Hungarorum” (Майката
на унгарската църква).
Основните забележител-
ности тук са старият
Кралски дворец, краси-
вата и архитектурно от-
лично пропорционира-
на катедрала и ан-
самбълът от по-нови
(XIX век) сгради около
тях.

Следващия ден по-
свещаваме на красоти-
те на Будапеща - катед-
ралите “Св. Матияш” и
“Св. Ищван”, парламен-
та, Халите. Зад импо-

зантната сграда на пар-
ламента са реализира-
ни в по-малък мащаб
проектите, които са
били класирани на вто-
ро и трето място в кон-
курса за проект. На т.
нар. Крепостен хълм са
разположени Кралският
дворец и в съседство
прочутите Рибарски
кули, построени през
XIX век. Всъщност кули-
те никога не са служи-
ли реално за отбрана, а
са построени в чест на
задругата на рибарите,
която, заедно със задру-
гите на различните за-
наятчии, в миналото са
имали задачата да бра-
нят определен участък.
До него води въжена
железница и качването
с нея също е една от
любимите туристически
атракции.

Така в историята и
културата можем да от-
крием някои обяснения
и за съвременното по-
литическо поведение на
унгарците. Австро-унгар-
ското наследство, сгра-
дите в стил неокласи-
цизъм и сецесион водят
до трудното примирява-
не с живота в панелен
блок (нека си спомним
само събитията от 1956
г.). Въпреки че не хра-
нят особено топли чув-
ства към Русия, това не
пречи на унгарците да
имат прагматично отно-
шение и да развиват
взаимноизгодни проек-
ти с Москва в енергий-
ната и икономическата
област. Ако можем да
наречем това “икономи-
чески фактори”, то в от-
ношенията с Вашингтон

и Брюксел проработват
друг тип рефлекси - ис-
торическият и културни-
ят фактор. Народ, който
ясно пази спомена за
славното си историчес-
ко наследство, за битки-
те срещу нашественици
от север, изток, юг и
запад, не може да бъде
просто покорен
изпълнител на чужда
воля.

Разходката по улици-
те “Ваци” и “Андраши” е
изключително приятна.
“Ваци” е пешеходна
алея, осеяна от двете
страни със заведения и
ресторанти, която води
до Централните хали.
“Андраши” има няколко
части, като на нея са
разположени множест-
во от чуждите посолст-
ва, операта и други кра-
сиви сгради. Тази основ-
на градска артерия води
до Площада на герои-
те, където гори Вечният
огън. Зад него е изгра-
дена полукръгла коло-
нада със статуи на про-
чути фигури от унгар-
ската история. Немалка
част от тях имат връзка
и с нашето минало, до-
колкото или са воювали,
или са сключвали съю-
зи с българските владе-
тели. Например майка-
та на крал Ищван е
българка; крал Андраш
е принуден да даде
дъщеря си за съпруга
на Йван-Асен II със зес-
тра Белградската и Бра-
ничевската област;
Ян(ош) Хуняди се сра-
жава срещу османците
многократно и участва
заедно с младия крал
Владислав III Ягело в

прочутата битка при
Варна 1444 г. Въпреки
продължилото около
150 години господство
на османците над унгар-
ски земи, те са
отблъснати отдавна и в
масовото съзнание не е
останал травматичен
спомен. Понастоящем
официална Будапеща
развива добри и взаим-
ноизгодни отношения и
с Анкара.

Заради многото чуж-
денци - туристи и сту-
денти в международния
Централноевропейски
университет, нощният
живот е бляскав и ки-
пящ. В същото време
Унгария е страна на
контрастите - клишето от
пътеводителите за мно-
жеството бездомници в
центъра не е измисли-
ца. Редом със суперлук-
созни хотели, помеща-
ващи се в реновирани
сгради, стоят не-
поддържани и занема-
рени конструкции.

За съжаление, масо-
вият туризъм от западен
тип и тук е сложил свой
отпечатък. На много ме-
ста се предлагат пица,
спагети болонезе или
хамбургери. Въпреки
това традиционната ун-
гарска кухня има своите

почитатели. Прочути са
унгарският гулаш, а
рантотът (печено пани-
рано месо със зеленчу-
ци на скара) е превъзхо-
ден. Унгарците са май-
стори и на сладкарски-
те изделия - тортите
“Добуш”, “Гараш”, мар-
ципанът. Научих, че па-
лачинката също е с ун-
гарски произход. Както
българи, македонци и
сърби се състезават кой
прави най-добрата ра-
кия, подобно съревно-
вание има между
румънци и унгарци по
отношение на палинка-
та. Телешко, кнедли,
кестени, рибена чорба,
кайсии са други състав-
ки от традиционната
трапеза. В сравнение с
нашите стандарти цени-
те са малко по-високи
(например 5500-6000
форинта, или около 20
евро за обяд за двама).

Заради многото мине-
рални извори в Будапе-
ща са има и множество
обществени минерални
бани. Разположението на
двата бряга на Дунав ук-
расява града заради мос-
товете, които се протягат
от единия към другия
бряг и заради остро-
вчетата в реката. Ун-
гарците могат да кажат
по нещо за всеки един
мост - този на Елиза-
бет (императрица
Сиси),  за Верижния
мост, символ на града...
Един от най-популяр-
ните острови е Маргит
или Маргарете, наре-
чен така на името на
дъщерята на крал Бела
IV. Монархът построява
на острова манастир, за
да благодари за Божия-
та помощ срещу наше-
ствието на монголите.
Днес островът е парк,
любимо място за спорт. В
предградията покрай Ду-
нав се извиват дълги
пътеки, подходящи за ка-
ране на велосипед, джо-
гинг или разходки на до-
машните любимци.

Трудно е всички за-
бележителности на Бу-
дапеща да бъдат раз-
гледани за толкова
кратко време. Останало-
то - следващия път.
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Наскоро бях на среща в
една от големите международ-
ни банки и докато чакахме
партньорите, стана дума за
дама, която добре познавах,
заемаща в тази банка висок
пост. Нейната колежка, с по-
нисък ранг, но изключително
опитна, потвърди това, което
винаги съм подозирала: г-жа В.
се ползва с голямо уважение
сред колегите си не само зара-
ди професионализма си, но и
заради това, че е много прият-
на за общуване. “Това ме убеж-
дава, че не е задължително да
си кучка, за да достигнеш
върхове”, подчерта клиентката
ми.

Тъй като този разговор ста-
на само дни след като нов
премиер на Обединеното крал-
ство стана Тереза Мей, той ме
накара да се замисля. Самата
Мей каза в едно интервю, че
никога не е усещала неспра-
ведливо отношение към себе
си в политиката само защото е
жена. Искрена ли е тя?

От опита си в бизнес света
Сити знам, че това, което мно-
го мъже възприемат като даде-
ност, жените го печелят с пот
и кръв. “Не искаме привилегии,
искаме равни възможности”,
казват феминистките, но в
същото време терминът “феми-

ЖЕНИТЕ И ВЛАСТТА:
нов модел за лидерство
И Меркел, и Мей често ги обвиняват в неемоционалност и безсърдечие, но зад тази фасада
стоят жени, умело прилагащи заедно с „мъжките” присъщите им „женски” качества

Алиса ГРАФТЪН*

Представете си “дрийм
тийм” от Хилъри Клинтън като
президент на най-влиятелната
страна в света, Тереза Мей на
“Даунинг стрийт”, Ангела Мер-
кел като лидер на най-влиятел-
ната страна в Евросъюза, Кри-
стин Лагард начело на Между-
народния валутен фонд и, кое-
то е много вероятно да стане
към края на годината, жена в
ролята на генерален секретар
на ООН.

(или жена) не е остров, и
възниква въпросът: доколко
сме готови да приемем жени
ръководители.

Дори в политически разви-
тото Обединено кралство же-
ните са едва 22% сред члено-
вете на парламента, преди 20
г. те са били 11 на сто. Про-
гресът не е особено бърз.

Съветите на Шерил
Сандбърг

През 2013 г. в САЩ бе пуб-
ликувана книгата на Шерил
Сандбърг “”Lean In: Women,

ното саботиране на своите
амбиции, където блестящи в
професията си жени сядат с
нежелание в заседателната
зала като равностойни участ-
ници, страхуват се да отстоя-
ват гледната си точка наравно
с мъжете, страхувайки се да
не изглеждат “мъж в пола”.

Страхът да бъдеш
неженствена

Познат ми е този страх да
бъдеш “неженствена” и затова
да не смееш да отстояваш
позицията си по-настоятелно.
Проблемът не е в това, че
нямам свое мнение, а в това,
че като жена трябва да го
поднеса леко и нежно. В света
на бизнеса обаче лекотата и
нежността не винаги се оценя-
ват по достойнство и прекрас-
ните идеи на нежния пол оста-
ват нереализирани.

Доста образно Сандбърг
сравнява това с разходка на
токчета по минно поле и говори
за парадокса от вдъхновяване-
то на жените към промени на
света към по-добро, при това
съветвайки ги да се придържат
към определени очаквания и
правила, базиращи се на ос-
танките от миналото.

Вярно е и обратното. Една
моя позната, истински ветеран
от Ситито, си спомня, че в
началото на кариерата тя ре-
шила да се придържа към съве-
та да се облича като мъж и да
се държи като мъж, за да пре-
успее в мъжкия бизнес свят.
След известно време тя раз-
брала, че започва да губи себе
си. Тя усетила, че стремежът
да се приемат мъжките прави-
ла на играта подсъзнателно
означавало, че с женския ма-
ниер на лидерство нещо не е

както трябва. Тя не била склон-
на да прави истерики на работ-
ното си място, не подкупвала
сътрудниците си с бонбони, но
чувствала, че колегите й мъже,
въпреки всичките й усилия, не
я приемат като “свой”.

Новият модел
на лидерство

И тогава тя решила да из-
ползва силните страни на своя
пол - умението да съпреживя-
ваш и да изграждаш взаимно-
изгодни отношения - за да из-
гради нов модел на лидерство.
И помогнало. Днес тя е успе-
шен предприемач. При това е
известна с настойчивия си ма-
ниер и доброжелателната пра-
волинейност (позната ми при-
знава, че това е наследство от
периода на “мъжко поведение”).

Преди 50 г. беше невъзмож-
но да си представим, че начело
на трите най-големи световни
икономики и най-влиятелните
финансови институции ще сто-
ят жени. Днес те носят на ра-
менете си огромна отговорност.
Дали уроците, които са получи-
ли по пътя нагоре, ще ги нака-
рат да направят промени в
стила на лидерството и управ-
лението, които са толкова не-
обходими, за да започнем да
виждаме истински промени?

И в света на политиката, и
в бизнеса като никога полезни
и своевременни изглеждат раз-
витият емоционален интелект,
умението да слушаш, да по-
стигаш компромис и желание-
то да играеш ролята на настав-
ник на тези, които са в нача-
лото на своя път.

И Ангела Меркел, и Тереза
Мей често ги обвиняват в не-
емоционалност и безсърдеч-
ност, но никой не говори, че
зад тази фасада вероятно сто-
ят жени, умело прилагащи
присъщите им “женски” качест-
ва заедно с “мъжките”.

Както веднъж каза Тереза
Мей, “една от задачите на
жените на работното място е
да остават себе си, т.е. напълно
е възможно да бъдете умна и
да обичате модата. Можете да
правите кариера и да обичате
модата”. Тази фраза и буквал-
но, и в преносен смисъл отра-
зява задачата на новото поко-
ление жени-ръководители, кои-
то ще формират света през
следващите няколко години.

*Алиса Графтън е английски
нотариус и партньор

във фирмата й в
лондонското Сити

Ангела Меркел и Тереза Мей
са сред най-влиятелните жени в света

Още две жени са се устремили към политическия
Олимп: Хилъри Клинтън може да поеме

ръководството на най-мощната държава в света
САЩ, а българката Ирина Бокова - ООН

Подсъзнателното саботиране на своите амбиции е най-
големият враг на жените, твърди Сандбърг

Кристин
Лагард

успешно се
справя

начело на
МВФ

Много прилича на това, каз-
ват политическите романтици,
че светът търси помощта на
жените, за да оправят свърше-
ното от мъжете. И ако изхожда-
ме от тезата, че всички тези
жени наистина са много умни,
упорити и притежават уникален
набор от брилянтни професио-
нални качества и именно зато-
ва са достигнали такива върхо-
ве в кариерата си, тогава наи-
стина можем колективно да
въздъхнем с облекчение.

С един камък
зид не става

Но! Проблемът е в това, че
в реалността успехът на жени-
те “горе” зависи от това каква
подкрепа получават те от коле-
гите си, съратниците и тези,
когото управляват. С един
камък зид не става, или както
казват в Англия, нито един мъж

Work And The Will To Lead” (“Не
се страхувай да действаш:
жените, работата и волята за
лидерство”). Книгата без пре-
увеличение предизвика фурор.

След като прочетох описа-
нието й, не бях убедена в си-
лата на идеята й и отложих
четенето й за няколко години.
Но когато ми свърши майчин-
ството и оставих вкъщи 4-ме-
сечната си дъщеря, ми беше
необходимо да намеря подкре-
па в условията на новата суро-
ва реалност, където се усеща-

ше, че майчинството неизбеж-
но се наказва с отстъпление в
кариерата, поддадох се на из-
кушението и купих този шедь-
овър на феминизма.

Оказа се, че невероятният
успех на книгата е в това, че
Сандбърг просто е написала
истината. Като основна пречка
пред изкачването на кариер-
ния Олимп тя вижда не “стъкле-
ния таван” и не мъжкия “сек-
сизъм” (въпреки че, какво да
се крие, тези фактори също
съществуват), а подсъзнател-

низъм” остава за някои мръсна
дума и плаши много от мъжете.

Маршът на сестрите

Моят съпруг, доста разно-
странен и балансиран съвре-
менен мъж, когото не плашат
нито детската кухня, нито пам-
персите, нито ставането посред
нощите, за да се види детето,
въпреки предстоящата работ-
на среща в 7 ч. сутринта, по-
някога подхвърля коментари от
типа на “тези феминистки във
всичко ще открият проблем”.

Положението обаче се про-
меня буквално пред очите ни.

Политическите романтици
говорят за нов световен фено-
мен, т.нар. “марш на сестрите”.
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ХИЛЪРИ ДАЯН РОДАМ е родена на 26 октомври 1947
година. Израснала е в предградието на Чикаго Парк
Ридж в семейство от средната класа.
Хилъри признава, че обожава майка си Дороти, но баща й
Хю Родам, от уелски произход, е твърда глава. Той обаче
предава на дъщеря си желанието за работа и страха, че
може да се издъни в нещо. От баща си Хилъри наследя-
ва, но за кратко, републикански убеждения, както и
гръмогласния си смях. Семейството на Хилъри е методист-
ко, самата тя остава много привързана към църквата  си.
Още на 13 години бившата първа дама започва да
работи, за да  финансира учението си. Умна и интели-
гентна, тя е приета през 1965 г. в колежа Уесли недалеч
от Харвард. През 1969 г. постъпва в юридическия факул-
тет на Йейл и там се среща с Бил Клинтън.
След престой във Вашингтон през 1974 г., където Хилъри
Клинтън работи в комисията, разследваща скандала
Уотъргейт, тя отива при Бил в щата Арканзас, където той
скоро е избран за  губернатор. Там Хилъри става част от
голяма адвокатска кантора. През 1992 г., след като е
била първа дама на Арканзас, Хилъри стана първа дама
на САЩ, когато Бил е избран за президент.
Стилът й се различава от този на нейните предшестве-
нички. Тя играе политическа роля и има кабинет в
западното крило на Белия дом. Връзките й с депутати и
с пресата са образно казано ужасни и републиканците
я наричат радикална феминистка.
Хилъри се сблъсква с унижението по времето на  аферата
със стажантката Моника Люински през 1998 г. Но тогава
рейтингът й скача до невиждани висини - 67 процента.
Подтиквана от приятелите си, първата дама се впуска в
политиката и през ноември 2000 г. е избрана за сенатор
от щата Ню Йорк. През 2008 г. се изправя срещу Барак
Обама в битката за  президентската номинация на демо-
кратите и я губи. Тогава Обама непрестанно я упреква за
гласуването й в подкрепа на войната в Ирак.
За изненада на всички Хилъри Клинтън стана държавен
секретар на Обама през първия му президентски мандат.
Нейните критици твърдят, че като такава тя не е постигна-
ла действителни  успехи. Но четирите й години на този
пост затвърждават имиджа й на жена-държавник.

ЖАЖДАТА
ЗА ПОБЕДА
Хилъри Клинтън се надява отново да се върне в Белия дом

Всички избори по традиция
се определят като уникални.
Този път обаче в САЩ това
наистина е така. Тазгодишните
президентски избори в Съеди-
нените щати са уникални с това,
че по-голяма част от избирате-
лите не доверяват на нито един
от двамата кандидати на голе-
мите партии. Засега обаче нито
републиканският кандидат До-
налд Тръмп, нито опонентът му
от демократите Хилъри Клинтън
могат да се похвалят със сим-
патии от страна на хората. А
изборите приближават неумор-
но - до 8 ноември остават бро-
ени месеци.

Тази седмица конференция-
та на Демократическата партия
официално ще издигне канди-
датурата на Клинтън за прези-
дентския пост. След като голе-
мият й съперник Бърни Сандърс
отпадна от битката, тя няма
други опоненти в партията.
Нещо повече - за разлика от
съперника си републиканец
Доналд Тръмп - кандидатурата
на Хилъри не предизвиква раз-
деление в партията: всички де-
мократи застават плътно зад
нея. Не случайно и сегашният
американски президент Барак
Обама обяви, че е “готов да
предаде щафетата”. Той опре-
дели Клинтън като изключител-
но компетентна кандидатура за
Белия дом.

Средната класа
пак е на преден план

Очаквано Хилъри Клинтън
се фокусира в предизборната
си програма върху икономичес-
ката сигурност за средната кла-
са и повече възможности за
работещите семейства. Тя обя-
ви, че подкрепя увеличаването
на минималната заплата и обе-
ща да стимулира икономичес-
кия ръст в страната.

Реформата във финансовия
сектор на САЩ също е заложе-
на в плана. Смята да създаде
допълнителни регулации, така
че да се намали рискът от по-
вторна финансова криза, подоб-
на на тази от 2008 г. и да въве-
де наказателна отговорност за
банките и техните служители
при нарушение на закона. Ней-
ният план включва предложе-
нието банките с активи над 50
млрд. долара да плащат всяка
година “данък риск”.

В данъчната политика
Клинтън предлага покачване
на различните видове данъчни
тегоби. Увеличение на имотния
данък, данъка върху капитало-
ви печалби, данък общ доход
за лица с доход от 5 милиона
долара на година (от 39% на
43%), и премахване на възмож-
ностите за избягване на данъ-
ци чрез хедж фондове.

Програмата на Клинтън не
е подминала и младежите. Ос-
новната й цел е да намали ли-
хвите по студентските кредити.
Планът й предвижда държавна
субсидия от 17,5 млрд. щатски
долара във висшето образова-
ние, които, от една страна, да
намалят таксите за образова-
ние, а от друга, да предизвикат
отпускането на студентски кре-
дит с по-ниска лихва.

Хилъри Клинтън още като
първа дама на САЩ е застъпник
на държавното здравеопазване.
Днес тя иска да разшири об-
хвата на предприетата вече
реформа от Обама, като вклю-
чи и допълнително занижаване
на цените на лекарствата.

След последните стрелби
в Съединените щати про-
блемът с огнестрелно оръжие
отново е на преден план. По
отношение на вечния спор в
американската политика за
правото на носене на оръжия,
Хилъри Клинтън предлага не-
говото драстично ограничава-
не. Тя е привърженик на иде-
ята производителите на оръ-
жия да обезщетяват близките

Галина
МЛАДЕНОВА

на загиналите от огнестрелно
оръжие. Също така подкрепя
налагането на забрана за за-
купуване на полуавтоматични
оръжия и ограничаването на
кръга от лица, които могат да
си закупуват оръжие, до тези,
на които не им е забранено
да летят със самолет.

Проблемите с миграцията,
разбираемо, също не могат да
бъдат подминати. Хилъри
Клинтън не е съгласна с пред-
лаганите от опонента й Тръмп
стени по границите. Вместо това
бившият държавен секретар
планира създаването на мини-
стерство по дела на мигранти.
Новият орган, според нея, тряб-
ва да координира дейността на
федералните ведомства и мест-
ните органи на властта по
въпросите на миграцията.

Визията й за света

Колкото до външната поли-
тика, там в програмата на бив-
шата първа дама няма нищо
изненадващо. Бившият държа-
вен секретар на САЩ винаги е
била застъпник на по-голяма
намеса на Съединените щати
по света от настоящия прези-
дент Барак Обама. Тя е за по-
агресивна политика по отноше-
ние на “Ислямска държава” и
се хвали с по-здрави връзки с
Израел, особено с премиера
Бенямин Нетаняху, отколкото е

НАТО в Сирия, създаването на
забранени за полети зони и
продължаване на присъствието
на САЩ в Афганистан.

Властите в Украйна пък със
сигурност палят свещи за побе-
дата на Хилъри Клинтън през
ноември. Ако тя стане прези-
дент, Киев ще може да разчита
на по-голяма подкрепа, докато
републиканецът Тръмп вече
обяви, че няма да даде летални
оръжия на украинския режим.

Добре позната, силно
обичана, страстно

мразена

Предлаганата от Клинтън
платформа изглежда по-прием-
лива за европейците. Не слу-
чайно външният министър на
Германия Щайнмайер открито
изрази надежда именно тя да
спечели изборите през ноем-
ври. Самите американци обаче
не са особено очаровани. И не
защото не харесват предложе-
нията й, а защото не им вярват.
Много избиратели я смятат за
прекалено близка с Уолстрийт
и прекалено агресивна във
външната политика. И най-важ-
ното - те не вярват, че тя наис-
тина ще се бори за интересите
на средния американец.

Хората знаят всичко за
Хилъри. Доходите й от 1977 г.
до 2012 г. са обществено досто-
яние. Неверността на съпруга й
беше анализирана подробно в
медиите. Скандалът с използ-
ването на личните й мейли за
служебни цели също не допри-
несе за имиджа й. Според до-
питване на Си Ен Ен само из-
бирателите, родени след 1980
г., я намират за честна и до-
стойна за доверие. Републикан-
ците пък продължават да
твърдят, че Хилъри живее ся-
каш изолирана от света.

Това обаче изобщо не по-
могна на републиканския кан-
дидат Тръмп да спечели гласо-
подавателите. Осемдесет и един
процента от американците каз-
ват, че се страхуват от един от
двамата кандидати за прези-
дент - Хилъри Клинтън и До-
налд Тръмп. От тези 81% от
анкетираните три четвърти каз-
ват, че ще гласуват за някой от
двамата претенденти, не защо-
то го подкрепят, а защото искат
другият да не дойде на власт.

Хилъри Клинтън избра сенатора Тимъти Кейн от щата Вирджиния за кандидат-
вицепрезидент. Кейн е смятан за опитен политик с неопетнена репутация

имал Обама. Постът държавен
секретар й даде възможност да
изгради множество връзки по
света за изглаждане на иконо-
мическите и дипломатическите
напрежения.

По отношение на Русия,
Клинтън е убедена, че руският

президент трябва да бъде
държан в изолация, да бъдат
осъждани нарушенията на чо-
вешки права в страната и да
продължават съвместните санк-
ции на ЕС и САЩ към Кремъл.

Тя подкрепя и по-категорич-
на интервенция от страна на
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Панчо ПАНЧЕВ

От дума на дума, та в... ДУМА

А ко беше жив, ар-
тистът, поетът и
приятелят Венци
Кисьов щеше да

празнува седемдесетия
си рожден ден. Той не
само направи много за
българския театър като
артист и директор, не
само беше един чудесен
поет, издал няколко сти-
хосбирки и готов винаги
да обсъжда българската литература, но беше
и чудесен приятел.

Какво означава “направи много за българ-
ския театър”? Беше чудесен артист, който
крадеше от времето си на артист и литера-
тор и отдаваше много на другите. Независи-
мо че беше една от фигурите в издателство
“Захарий Стоянов”, беше винаги готов да се
притече и свърши каква да е работа.

Веднъж, пренасяйки някакви пакети с кни-
ги от колата до щандовете на издателството,
се отзова (в мое присъствие) на повикване
на просто момче, издигнало се до ранг на
разпоредител, който му викаше като на обик-
новен шофьор, хванат случайно на пиацата:
“Ало, не там, не там! Докога ще съм жив да
ви уча, бе?”, а после се обърна и към мен:
“Кво са смееш па ти?” Но да оставим смеш-
ните случки! Тях Венци приемаше с позна-
тото си чувство за хумор!

Венцислав Иванов Кисьов е роден на 17
юни 1946 година в град Любимец, Хасковска
област, завършил е немска езикова гимна-
зия в Бургас и завършва земния си път след
продължителна борба за оцеляване на 19
май 2014 година в София. Дипломира се по
актьорско майсторство във ВИТИЗ “Кръстьо
Сарафов” при големия български режисьор
Боян Дановски. В следващите години е ар-
тист в провинцията и трийсет години в сто-
личния театър “Сълза и смях”, на който става
и директор.

Печата стихове във вестниците “Пулс” и
“Студентска трибуна”, а по-късно и в литера-
турните издания. Автор е на десетина книги,
между които стихосбирките “Усмивката на
Бога”, “Укротени стихове” и “Лист неотро-
нен”. Особено място заема и уникалният
събран от него сборник с поезия на актьори
под заглавие “Написано в антракта”, обеди-
няващ стихове на действащи театрални
изпълнители.

Започва актьорската си кариера в провин-
цията (играе Ромео в шекспировата “Ромео и
Жулиета” при партньорство в ролята на Жу-
лиета на Калина Попова) под режисурата на
Леон Даниел. Тази постановка събира зави-
наги в едно семейство Венци и Калина.

После играе и ролята на Карл Маркс в
немския филм за младостта на пролетарския
трибун, за която получава най-престижната
тогава Ленинска награда.

Негови роли в киното (над десет) са във
филмите “Борис Първи”, “Последният езич-
ник”, “Ешелоните на смъртта”, “Вкус на би-
сер”, “Рокада”, “Мера според мера” и други.
Голям артист беше Венци, но ще си позволя
да ви цитирам едно от последните му стихо-
творения:

Два реда само - лекарска присъда
и според нея - няма да ме бъде...
Денят на улицата пада сякаш
и облак във небето се разплака.
Но аз съм сигурен, но аз го зная
това не може, няма да е края!
...Оглеждам се и виждам, че живота
върти се на по-бързи обороти
и се усмихвам на едно момиче,
което улицата ми пресича...
Сега Венци щеше да е на седемдесет

години.

Така е. Така го знаем,
че в началото е било сло-
вото... Но сега в началото
са цифрите, вълнуват ни
повече числата, доходите,
разходите, концесиите за
99 години... Вълнуват ни
налудничавите изчисления
на НОИ, че средната пен-
сия щяла да се вдигне
след тридесет, четириде-
сет и повече години...
Може би след 1100 години
ще бъде оная, която ни е
необходима. Нарочно да-
дох пример с числото 1100,
колкото години се навърш-
ват от смъртта на свети
Климент Охридски на 27
юли това лято. И за тая
годишнина едва ли от спе-
циалните министерст-
ва, от Министерския съ-
вет, в парламента, някой
ще се сети... Всички спо-
менати се интересуват от
други неща - най-малко от
българската история и
култура. И там цифрите и
числата са приоритетни.

И там в началото не е
словото... Словото вина-
ги е било на заден план.

Петра ТАШЕВА

Днес светът живее в най-страш-
ната война! Не знаем кога, къде ще
ни изненада смъртта. Може да е в
превозно средство на земята, може
да е във въздуха, може да е в
магазин, на стадион, на театър, в
концертна зала. Може да е навсякъ-
де. Тази война няма граници, няма
фронт, няма войска, няма главноко-
мандващи, няма точно определено
място... Всички сме нейни потенци-
ални жертви, а убийците са до нас,
с нас и във всеки момент може да
ни се случи непоправимото. Докъде
стигна човечеството!

След всичките си епохални
постижения в науката, техниката,
изкуствата, спорта, то сега е из-
правено пред една джунгла от атен-
тати и принудителни катастрофи.
Настръхнало е пред най-страшна-
та, пред най-трудната, най-тежка-
та убийствена война, чийто край
не се вижда. Защото всеки ден
има ужасяващи случаи, в които
загиват съвсем невинни хора. Все-
ки ден ни заливат такива страшни
новини за кръвопролития със смърт
по земята, че всички обезумяваме
от страха, от ужаса, от шока.
Масовата смърт на публични мес-
та най-често е причинена от раз-
лични неразумни, “луднали”, “пси-
хясали” хора, които действат
съвсем изненадващо. Достатъчна
им е една бомба, един шмайзер,
един камион, за да причинят смърт
на много хора. А техните жертви
са мъже, жени, деца, несвързани
с неразумните им и необясними
цели. Какво искат тези нови теро-
ристи? Какво постигат? И кои са
тези нови луди, които подстрека-
ват убийците по света? Безсилни
са управниците, безсилни са поли-
тиците, държавниците, безсилна е
армията! Полицията не се справя
с тези неочаквани катастрофи, при-

Най-страшната война
чинени от толкова много обезуме-
ли камикадзета. Отчаяние е обзе-
ло хората по света. С тези жертви
са  обезсмисля всичко, което се
прави от хората. И всички се пита-
ме: няма ли да има спасение от
тази нова и безумна война? Защо
държавите не затворят границите
си поне временно, докато настъпи
вразумяване на хората?

Оръжие всякакво се продава
свободно и навсякъде. Слаб и непре-
цизен е контролът на тези, които
разполагат с оръжие. Филми, книги,
електронни игри - всичко настройва
към нападения, агресия и жесто-
кост. Психично болни хора се раз-
хождат свободно. Наркотици, рели-
гии и секти вербуват слаби, болни,
необразовани и ги правят зависими.
Използвани са като “ръце” за ковар-
ни и кървави планове.

Нужно ни е всеобщото обеди-
нение, всеобщото  съгласие на
държавниците по света, за да се
вземат изключително строги мер-
ки против безразборното пътуване

и заселването кой къде свари на
земята. Ето докъде доведе това
безконтролно отваряне на държав-
ните граници - до своеволия и
престъпления, до убийства, разру-
ха, палежи и разпространяване на
смъртоносни болести. Човечество-
то не е готово да приеме да живее
с новите “граждани” на света! Може
да се окаже, че това е поредната
безсмислена химера! Само голе-
мите учени, великите писатели и
мислители, гениалните откривате-
ли, гениите в областта на спорта и
изкуствата са истинските гражда-
ни на планетата Земя. Техните
творби са послания за мир, за
действен хуманизъм, за възпита-
ние в най-светлите идеали на всич-
ки времена. А сегашните “герои” на
разрухата, на убийствените атен-
тати, само доказват падението,
безумието на днешното време!
Нужна ни е отново енергичната
намеса на най-светлите умове на
човечеството! За да се вразумят
“лудите”, които побъркват света.

В началото
бе словото...

27 юли днес и преди единадесет века

Лозан
ТАКЕВ

Премиерът нямаше
как да прочете Карл Май
и нямаше Винету да му е
единственият любим ге-
рой, ако я нямаше сла-
вянската азбука, дело на
Кирил и Методий и на
свети Климент Охридски,
който е усъвършенствал
и опростил глаголицата и
е подобрил кирилицата, за
да е достъпна до повечето
ползващи я. Имал е три
хиляди и петстотин учени-
ци, а днес тя, славянска-
та азбука, се практикува
от поне двеста или триста
хиляди, дори милиони
жители на планетата ни...
Няма как да не извиква
чувството на гордост по-
добен факт... А защо няма
как тая гордост да е и
сред управляващите, в
средите на Министерство-
то на образованието, Ми-
нистерството на култура-
та, в Министерския съвет,
в общините, в Народното
ни събрание, да е и в
техния дневен ред!? И как
без тая азбука щяха да
бъдат достъпни техните
спорове за квотите на пар-
тиите в разни добре пла-
тени комисии, назначени-
ята на Калинки и Карин-
ки, търсенето на виновни-
те за фалити на банки, на
идеи, на нравствени цен-
ности!? Ако това беше

така, щеше да има всена-
родно оживление поне!...
А то, като изключим на-
ционалната телевизия,
вестник ДУМА и тук-там
частично просветление в
медиите, ние отново ще
следим екшъна между
Митьо Очите и Божо Кра-
вата; адреналина от кан-
дидатпрезидентските би-
сери; споровете за Беле-
не и бъдещите купувачи;
въпросите за концесията
и всичко възможно да се
даде на концесия; отново
ще ни занимават с оф-
шорки; с партията ДОСТ;

със шуробаджа-
нашките назначе-
ния; с гафовете на
държавния глава и
санкциите срещу
Русия; с антисла-
вянските настрое-
ния и антируските
изстъпления; с на-
товските подготовки
за война с Русия,
където също се
ползва същата аз-
бука...

Климент Охрид-
ски е първият бъл-
гарски епископ на
българския език, на
българския народ...
Климент Охридски
тридесет години е
утвърждавал хрис-
тиянската вяра,

сам си е подготвил гроба
в манастира “Свети Пан-
телеймон” и в деня на не-
говата смърт се отбеляз-
ват с помени и ученици-
те Сава, Ангеларий и Го-
разд. А датата е 27 юли
преди единадесет века...
Да помним това. И не без
гордост да съхраним не-
говото дело, азбуката
му, която за повечето от
нас е началото и в нача-
лото. Като слово, с кое-
то ще останем и утре
като нация, като народ,
като култура и славян-
ска просвета...

След поредния атентат. Светът вече се моли за... света
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В интервю по БТВ на 14 юли т.г.

премиерът Бойко Борисов заяви, че
загубите от АЕЦ “Белене” ще са 3 мрд.
лв., които “ще отидат ей така, в един
гьол”. И надълго се разпростря за
вината на тези, управлявали преди
него, за загубите, които държавата ще
понесе от този проект. “Ние, като дой-
дохме 2009 г. - каза премиера - тряб-
ваше все едно наново да се договаря
всичко. И когато станаха ясни какви
пари ще струва това, ние ги нямахме
в бюджета”.

Някои от твърденията му са основа-
телни. Проектът наистина е започнат
на базата на Споразумение от 28 де-
кември 2012 г., а не на договор с ясна
финансова структура и обхващащ всич-
ки елементи около строежа на центра-
лата. Идвайки на власт, правителство-
то на Бойко Борисов наистина е из-
правено пред дилемата как да се ре-
шат проблемите, свързани с допълни-
телно договаряне на нерешени въпро-
си, с финансирането и с практическото
осъществяване на този проект. Но да
се хвърля вината за неговия провал
изцяло и само на БСП (“С една дума -
каза премиерът в интервюто - БСП, ако
са били искрени, ако са искали това
да се случи, два пъти са имали възмож-
ност да го направят”), е

не съвсем коректно

(Както не е и коректно да се иро-
низира министърът на енергетиката
по времето на кабинета “Орешарски”,
Драгомир Стойнев, как е обикалял и
казвал, че “Уестингхауз” ще строи
атомен реактор в Козлодуй, “за да се
хареса на американците; не при каби-
нета “Орешарски”, а още при управ-
лението на ГЕРБ “Уестингхаус” започ-
на да се спряга като строител на яд-
рени мощности в България)*.  Защото
нищо на пречеше на правителството
на Бойко Борисов да седне на масата
на преговорите с Москва и да догово-
ри необходимите и липсващите пара-
метри и проектът да тръгне, още по-
вече, че той поиска от Путин твърда
цена и такава му беше дадена,
напълно приемлива.

Самият Бойко Борисов, още с ид-
ването на ГЕРБ на власт, беше енту-
сиазиран по отношение на АЕЦ “Бе-
лене”. През май 2010 г. той заяви, че
“АЕЦ “Белене” може да се превърне в
един от най-значимите и големи про-
екти както на Балканите, така и в
Европа” и през октомври същата го-
дина, че “строителството на АЕЦ “Бе-
лене” e изключително важно за Бълга-
рия”. През март 2011 г. той потвърди
наново “Ще строим АЕЦ” Белене”, как
няма да не го строим”. И не само това:
след идването на власт на ГЕРБ с
руската страна бяха подписани цели
четири допълнения към споразумени-
ето, включително и за довършителни
дейности по площадката, като с по-
следното от 30 септември 2011 г. не-
говият срок се удължаваше до 30 март
2012 г. С една дума, през всичките
цели три години, до ранната пролет
на 2012 г.,  правителството на Бойко
Борисов не е подлагало на съмнение
изграждането на ядрената централа.
И изведнъж обрат на 180 градуса:
през март 2012 г. той заяви: “АЕЦ “Бе-
лене” няма да се строи. В Белене има
един гьол, една дупка”.

На какво се дължи
тази рязка промяна

в позицията на българския премиер?
В средата на септември 2010 г.

след посещение на енергийния ми-
нистър от ГЕРБ Трайчо Трайков в САЩ
се появиха съобщения, че американ-
ската “Уестингхаус” е изразила готов-
ност да участва във всеки ядрен про-
ект в България. На 21 октомври 2010
г. американският посланик Джеймс
Уорлик заяви, че е по-изгодно за
България да построи нови 7-ми и 8-ми
реактор на “Козлодуй”, отколкото да
строи “Белене”. На 1 март 2011 г. на
среща у нас с Бойко Борисов помощ-
ник-държавният секретар на САЩ

„Гьолът”
АЕЦ „Белене”
Бойко Борисов хем хвърля вината за провала на проекта
върху БСП, хем си оставя вратички да обере лаврите,
ако се споразумее със своите „началници”

Антон ГИЦОВ

Филип Гордън разви тезата за необ-
ходимостта България да диверсифи-
цира енергийните източници. На 5
февруари 2012 г. на четиричасово
посещение в София долетя държав-
ният секретар Хилъри Клинтън, която
в среща с Бойко Борисов постави
въпроса за необходимостта от енер-

в което заяви, че руската страна е
била готова да вложи в проекта свои
пари, даже до 100%, както е с Турция,
след което, ако България желае,  да
откупи пакет от централата. В. “24
часа” изнесе на 28 януари 2013 г.
изявление на говорителя на “Росатом”
Сергей Новиков, че още през ноем-
ври 2010 г. са предложили на г-н
Борисов да построят атомната цент-

гийната независимост на България, а
три дни след нея, на 8 февруари, в
София пристигна нейният специален
пратеник по енергийните въпроси за
Европа Ричард Морнингстар, който
проведе срещи с Бойко Борисов и пре-
зидента Росен Плевнелиев. По време
на срещите той призова България да
намали енергийната си зависимост от
Русия и да диверсифицира ядрената
енергетика. Резултатът от тази мощна
американската офанзива не закъсня:
на 16 март 2012 г. Бойко Борисов
съобщи, че е разпоредил спиране на
строителството, ден по късно той за-
яви, че “шансовете Русия да се
превърне в енергиен партньор на
България чрез АЕЦ “Белене” са “ну-
леви” и на  28 март, без още да е
готов анализът на HSBC, обяви офи-
циалното решение на правителството
за спирането на проекта АЕЦ “Беле-
не”. Това негово решение беше при-
ветствано от държавния секретар
Хилъри Клинтън.

Значи не е проблемът, че “когато
станаха ясни какви пари ще струва
това, ние ги нямахме в бюджета”,

проблемът е
геополитически

и Бойко Борисов се е поддал на аме-
риканския натиск. Един ден след раз-
пореждането му да се спре строител-
ството, той заяви, че “шансовете Ру-
сия да се превърне в енергиен парт-
ньор на България чрез АЕЦ “Белене”
са нулеви”. Що се отнася до финанси-
рането, големи проекти се осъществя-
ват не само когато има пари в бюдже-
та, но и със заеми; нека припомним
как правителството на Бойко Борисов
прокара в парламента гласуване за
теглене на заем от 18 млд. лв. Има и
друг важен факт за това, че не про-
блемът с липсата на финансиране е
причина за спирането. Няколко месе-
ца след като Борисов го спря, на 5
юли 2012 г. генералният директор на
“Росатом” даде интервю за в. “Преса”,

рала за сметка на собствен финансов
ресурс, като българската страна ще
запази контролен пакет от 51% (т.е.
Русия няма да има монопол.

Ако АЕЦ “Белене” при идването на
власт на ГЕРБ през 2009 г. наистина
е представлявала един “гьол” (гьол е
“голяма локва със застояла вода”

съгласно българския тълковен реч-
ник), проектът наистина не е имал
бъдеще. Но АЕЦ “Белене” не е един
гьол, това е сертифицирана площадка
с изградена инфраструктура, в която
са вложени близо 1,4 млрд. лв., които
са безвъзвратно загубени в резултат
на спирането на проекта.  Допълни-
телни са загубите от близо 600 млрд.
евро, които трябва да платим на рус-
ката страна за поръчаните реактори
и лихвите (350 000 лева на ден цъкат,
цъкат, каза в интервюто премиерът).
Отсега се очертава мрачната перспек-
тива, поръчаните реактори да не мо-
гат да бъдат продадени на трета стра-
на без руско разрешение и да бъдат
складирани и оставени

да ръждясват
като паметници
на безхаберието

и неспособността на българските уп-
равници да  вземат навременни и
смислени решения по изграждането
на ядрената централа, като се ръко-
водят от българския, а не от руския
или американския интерес. Но не само
огромните загуби, които лягат на из-
немощелия гръб на българския данъ-
коплатец, са най-лошото. На 8 април
2911 г. пред “Панорама” Бойко Бори-
сов заяви: “На 2017 г. затваряме блок
пети на Козлодуй и 2019 г. блок ше-
сти. Никой освен руската компания не
може да ги модернизира. 2020 г.- ня-
маме Белене и нямаме Козлодуй”.

Което означава, че със всяка из-
минала година се приближаваме до
окончателната кончина на българска-
та ядрена енергетика.

*Усещайки възможността да не се
намери инвеститор за строежа на
ядрен реактор от “Уестингхаус”,
Бойко Борисов се опитва да се
презастрахова, като отсега хвърли
вината върху Стойнев за заигра-
ванията с “Уестингхаус”, не че
наистина на Стойнев не му тряб-
ваше да преговаря с американ-
ската компания, за което беше
критикуван и от ръководството на
БСП. Но тъкмо правителството на
ГЕРБ  започна тези заигравания.
Контакти с “Уестингхаус” устано-
ви пръв енергийният министър
Трайчо Трайков при посещение в
САЩ през 2010 г. През май 2011
г. Бойко Борисов се срещна с
президента на “Уестингхаус” за
Европа Андерс Джаксън и един
месец по-късно  “Българският
енергиен холдинг” (БЕХ) и “Уес-
тингхаус” подписаха споразуме-
ние за сътрудничество в областта
на ядрената енергетика. Вместо
да се проведат преговори за
модернизация на V и VI блок на
АЕЗ “Козлодуй” с руската страна,
която ги е построила, правителст-
вото на Бойко Борисов се обърна
за съдействие към “Уестингхаус”.
Когато започна да става ясно, че
“Уестингхаус” не може да намери
инвеститор, той започна да прави
декларации в смисъл, че при това
положение “Уестингхаус” може и
да не построи ядрена централа в
България. Опасявайки се, че
Русия може да се намеси с
предложения за финансиране и
осъществяване на подобен про-
ект, от американска страна започ-
на нова офанзива, целяща да
предотврати такова развитие.

През януари 2015 г. по време на
среща в София на американския
държавен секретар Джон Кери и
Бойко Борисов двамата съобщи-
ха, че VII блок в АЕЦ “Козлодуй”
може да бъде реализиран по
технологията на “Уестингхаус”,
т.е. без конкурс и въпреки, че
“Уестингхаус” не е построила нито
един ядрен реактор в света. По
въпроса за финансиране наново
беше подхвърлена брадясалата
идея такова да бъде осигурено от
страна на американската “Ексим-
банк”, която така и никога не
изяви подобни намерения. “Поис-
кал съм от “Уестингхаус” да
инвестира у нас, а с помощта на
“Ексимбанк” да бъде намерена
финансово-икономическа схема” -
каза Бойко Борисов. И като е
поискал, какво са му докладва-
ли? Най-вероятно, че “Ексимбанк”
няма интерес. Затова от “Уестинг-
хаус” беше предприет нов ход.
През ноември 2015 г. при посеще-
ние в Китай Бойко Борисов
проведе среща с “китайски инвес-
титор”, представен му в Пекин на
среща с представители на “Уес-
тингхаус”. Човек не може да се
отърве от усещането, че българ-
ският премиер е разиграван, като
той се опитва хем да се разграни-
чи за всеки случай от “Уестингха-
ус”, ако американската компания
не успее да осигури финансиране,
като хвърли вината върху Стойнев
и оттам и върху БСП,  хем
поддържа контакти с компанията,
като наивно се надява, че току-
виж американците осигурят
финансиране и тогава той да
обере лаврите.
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Защо БЧК цял ден ми говори как
да оцелея, ако срещна мечка, но и
дума не каза за това как да оцелея с
моята заплата?
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Успение на св. Анна. Св. дякониса
Олимпиада и Евпраксия девица

БЪЛГАРСКИЯТ ФИЛМ „СЛАВА” Е СРЕД
АКЦЕНТИТЕ НА „КИНОМАНИЯ 2016”

АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ,
скулптор
БОЯН ЧУКОВ, експерт по борбата
с тероризма, бивш дипломат
ГЕОРГИ АТАНАСОВ,
министър-председател (1986-1990)
ЕВГЕНИЯ АТАНАСОВА,
журналистка
Доц. КИРЧО АТАНАСОВ,
зам.-министър на образованието
и науката в кабинета “Станишев”
КЪЦИ ВАПЦАРОВ, актьор,
режисьор, тв водещ
САШО ДИКОВ, журналист,
тв водещ

Четиринайсетгодишната Дарина
Тонева спечели сребърен медал на
престижния пети Международен ба-
летен конкурс и фестивал в Истан-
бул, който се проведе от 8 до
13 юли. Талантливата българка бе
най-младата сред седемте балери-
ни, преминали през ситото на
първия тур по DVD записи на свои
изпълнения, и участва със специал-
но разрешение в конкурса, който е
само за над 15-годишни.

Престижното второ място за на-
шето момиче бе отсъдено от жури, в
което влизаха някои от звездите на
световната балетна сцена - Влади-
мир Малаков (златен медалист от
Международния балетен конкурс във
Варна, художествен директор на То-
кийския балет, Държавния балет в
Берлин и на Балета в Истанбул),
Роланд Бокор (директор на Между-
народния балетен конкурс “Рудолф
Нуреев”), Мико Нисинен (художест-
вен директор на Бостънския балет),
директорът на Унгарската танцова
академия, директорът на Турската
държавна опера и балет и др. В кон-
курса взеха участие танцьори от пет
континента. Участваха изпълнители
от Бразилия, Канада, Казахстан,

Вежди Рашидов бе
силно впечатлен от упо-
ритостта и отдадеността
на класическата музика
на един 14-годишен пи-
анист. Тонислав Троев от
Шумен свири всяка вечер
класическа музика в
Морската градина във
Варна, тъй като са му не-
обходими средства, за да
може да участва в кон-
курса “Андрей Стоянов”
в София през ноември, за
който е получил покана,
информира Министерст-
вото на културата.

“Ще помогнем на То-
нислав да отиде на кон-
курса”, заяви Вежди Ра-
шидов, впечатлен от ин-
формациите в медиите,
които разказват за любо-
вта на младия пианист
към класическата музи-
ка. “Този млад човек явно
живее с музиката, поста-

МК подпомага
млад пианист за
участие в конкурс

вил си е конкретна цел и
я следва. Не се оплаква
пред трудностите, а ре-
петира часове наред.
Това е истинска отдаде-
ност и посвещение на
изкуството”, посочва ми-
нистърът.

Тонислав Троев е но-
сител на няколко награ-
ди, сред които приз от
националния конкурс
“Децата на България
пеят, танцуват, рисуват”.
Вежди Рашидов вече е
получил съгласието на
директорката на НМУ
“Л. Пипков” Милка Мите-
ва, която в момента е във
Варна, да се предостави
възможност на младия
пианист и семейството му
да използват общежити-
ето на училището, кога-
то дойдат в София за
участие в конкурса “Ан-
дрей Стоянов”.

Почина режисьорът Генчо Генчев (1927-2016),
съобщиха от Съюза на българските филмови
дейци. Загубихме изключително честен, добър,
достоен човек, прекрасен колега и приятел.
Генчо Генчев бе част от онова поколение
български кинематографисти, които вградиха
своя талант, дух, вдъхновение, граждански и
високоморални принципи в изграждането и раз-
витието на нашето филмово изкуство. Заснел
десетки документални (включително и сатирич-
ни прегледи - “Фокуси”) и игрални филми, той
остава в историята на нашето кино като май-
стор професионалист - режисьор и сценарист,
се казва в съобщението. Ще го помним и с
неговите щедри и благородни усилия в подкре-
па на кинолюбителското движение у нас, което
му дължи част от своите успехи.

НАПУСНА НИ РЕЖИСЬОРЪТ
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

Äàðèíà Òîíåâà ñïå÷åëè
ñðåáúðåí ìåäàë â Èñòàíáóë
Четиринайсетгодишната балерина бе най-младата
състезателка на престижния международен форум

Киргизстан, Южна Африка, Южна
Корея, Япония и др.

Дарина е ученичка в осми клас в
Националното училище за танцово
изкуство в София, възпитаничка на
Милена Симеонова, художествена
ръководителка на специалността
“Класически танц”, примабалерина и
репетиторка на балета на Софийска-
та опера и балет. Дарина се занима-
ва с балет от 6-годишна в школата
на Красимира Колдамова, а преди
4 години постъпва в НУТИ.

Докато Дарина е едва на 14 г.,
туркинята, която взима първото мяс-
то в конкурса в Истанбул, навършва
19 по време на самия конкурс. Друга
балерина например - представител-
ка на Киргизстан, също почти на
19 г., работи от две години в театъра.

Тази година Дарина Тонева изво-
юва още едно престижно отличие -
втора награда на Международния
балетен конкурс в Талин, Естония.
Той се проведе през март и в него
Дарина отново взе участие със спе-
циално разрешение във възрастова-
та група на 15-17-годишните, където
се явиха участнички от Естония, Ру-
сия, Латвия, Украйна, Япония, Тур-
ция, както и още две българки.

Центърът на Добрич ще ста-
не сцена на танцови състави от
Чили, Колумбия, Белгия и Бълга-
рия в рамките на XV младежки
международен фестивал “Фолк-
лор без граници” от днес до сря-
да. От тази година по предложе-
ние на общината и с решение на
общинския съвет проявата няма
конкурсен характер. Зам.-кметът
д-р Емилия Баева припомни, че
фестивалът се организира с под-
крепата на CIOFF - България
(Международния съвет на орга-
низаторите на фестивали за фол-
клор и традиционни изкуства към
ЮНЕСКО).

Представителната фолклорна
танцова студия “Добруджа” от До-
брич, с главен художествен ръко-

Песни и танци от Латинска Америка
и България в центъра на Добрич

водител Стоян Господинов, е
българският участник. От Колум-
бия пристига фондация “Колумбия
фолклор” от Сантяго де Кали. До-
бричката публика ще се наслади
на танци и от Чили. Те ще бъдат
представени от ансамбъл “Banda
renacer”. Четвъртият участник е
танцовият състав “Vredon” от Бел-
гия. Фестивалните вечери започ-
ват в 19 ч. Половин час преди
началото на концертите ще има
дефиле на участниците в центъра
на града.

За първи път тази година към
събитието се организира Панаир
на занаятите - изложение на тра-
диционни български занаяти на
сдружение “Общество за фолк-
лор”. Шатрите на над 40 майстори
ще бъдат разположени на площа-
да. В художествената галерия ще

има арт ателие, а на 27 юли от 10
до 12 ч. - танцова работилница.

Международният фестивал
“Фолклор без граници” е основан
през 2001 г. Оттогава в него са
участвали състави от България,
Турция, Беларус, Швеция, Румъ-
ния, Украйна, Молдова, РМакедо-
ния, САЩ, Франция, Австрия, Ру-
ската федерация, Грузия, Мекси-
ко и други страни.

Дана РУСЕВА

Снимка ОБЩИНА ДОБРИЧ

В нощта на 23 юли
площадът пред
храм-паметника
“Св. Александър
Невски” се превърна
в своеобразен оазис
на световното
оперно изкуство.
1500 души изпълниха
трибуните пред
импозантната сцена,
а десетки минувачи
се спираха около
светия храм, за да
се насладят на
вълшебните арии
и магнетичната
музика от Вердиевия
шедьовър “Набуко”.
Поради големия
интерес
към събитието
Националната
опера и балет
поднася извънреден
спектакъл днес
от 21 ч.

Снимки НОБ
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нес ще е предимно слънчево, следобед
с временни увеличения на облачността.
В Североизточна и Югозападна Бълга-
рия ще има временни увеличения на

облачността, но само в Югозападна на места ще
превали краткотрайно. Ще духа слаб, в Югоиз-
точна България – до умерен вятър от изток.
Атмосферното налягане е близко до средното за
месеца и слабо ще се понижи. Максимални тем-
ператури между 30° и 35°. По Черноморието
максималните са около 30 градуса, а минимални-
те - 20 градуса.

Във вторник ще има леко понижение на темпе-Във вторник ще има леко понижение на темпе-Във вторник ще има леко понижение на темпе-Във вторник ще има леко понижение на темпе-Във вторник ще има леко понижение на темпе-
ратурите. Минималните ще са около 20 градуса,ратурите. Минималните ще са около 20 градуса,ратурите. Минималните ще са около 20 градуса,ратурите. Минималните ще са около 20 градуса,ратурите. Минималните ще са около 20 градуса,
а максималните - около 30 градуса. В срядаа максималните - около 30 градуса. В срядаа максималните - около 30 градуса. В срядаа максималните - около 30 градуса. В срядаа максималните - около 30 градуса. В сряда
минималните температури ще са около 20 гра-минималните температури ще са около 20 гра-минималните температури ще са около 20 гра-минималните температури ще са около 20 гра-минималните температури ще са около 20 гра-
дуса, а максималните - около 32 градуса.дуса, а максималните - около 32 градуса.дуса, а максималните - около 32 градуса.дуса, а максималните - около 32 градуса.дуса, а максималните - около 32 градуса.
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“≈À≈÷
–‡·ÓÚÂÚÂ ‚˙ıÛ ÚÂ-
ÍÛ̆  ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚ, ÓÚ
ÍÓÈÚÓ Ó˜‡Í‚‡ÚÂ ‰‡
ÔÓÎÛ˜ËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡.

Œ¬≈Õ
¡˙‰ÂÚÂ ÓÚÁË‚˜Ë‚Ë
Í˙Ï ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ
ÓÚÍËÚÓ ÒÂ ÔÓÚË-
‚ÓÔÓÒÚ‡‚ Ú̌ Ë ÓÚ-

21 Ï‡Ú - 20 ‡ÔËÎ

21 ‡ÔËÎ - 21 Ï‡È

¡À»«Õ¿÷»
— ÚÛ‰‡ Ë ÔÓÒÚÓˇÌ-
ÒÚ‚ÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ ‚Î‡„‡-
ÚÂ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÒË,
˘Â ËÏ‡ÚÂ ‰Ó·Ë

22 Ï‡È - 21 ˛ÌË

–¿ 
ÕÂ ·˙‰ÂÚÂ ‚ÁËÒÍ‡-
ÚÂÎÌË Í˙Ï ·ÎËÁÍË-
ÚÂ, ÔËÂÏÂÚÂ ÔÂ‰-
ÎÓÊÂÌËˇÚ‡ ËÏ Ë

22 ˛ÌË - 23 ˛ÎË

À⁄¬
Õ‡ ‚ÒÂÍË, ÍÓÈÚÓ ‚Ë
ÔẪ Ë ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÏÛ
ÔÓÍ‡ÊÂÚÂ, ˜Â ÔÂ‰-
ÔÓ˜ËÚ‡ÚÂ Ò‡ÏË ‰‡

23 ˛ÎË - 23 ‡‚„ÛÒÚ

ƒ≈¬¿
Õ‡ Ô˙Ú ÒÚÂ ‰‡ ÒÔÂ-
˜ÂÎËÚÂ ÌÂÎÂÍ‡ ·ËÚ-
Í‡, ÍÓˇÚÓ ÓÚ‰‡‚Ì‡
‚Ó‰ËÚÂ, ÌÂ ÒÂ ÓÚ-

24 ‡‚„ÛÒÚ - 23 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë

¬≈«Õ»
— ‡‰ÓÒÚ ̆ Â ÓÚÍË-
ÂÚÂ ˜Ó‚ÂÍ ‰Ó ÒÂ·Â
ÒË, Ò ÍÓ„ÓÚÓ Ó·˘Û-
‚‡ÌÂÚÓ ̆ Â Â ÔË Ú̌-

24 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë - 23 ÓÍÚÓÏ‚Ë

— Œ–œ»ŒÕ
ÀË˜ÌËÚÂ ‚Ë ‰ÂÎ‡
ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡Ú ÏÌÓ„Ó
·Î‡„ÓÔË Ú̌ÌÓ, ÌÛÊ-
ÌÓ Â ‰‡ ÒÚÂ ÔÓ-Û‡‚-

24 ÓÍÚÓÏ‚Ë - 22 ÌÓÂÏ‚Ë

—“–≈À≈÷
ŒÚÌ‡ÒˇÈÚÂ ÒÂ ÚÓ-
ÎÂ‡ÌÚÌÓ Í˙Ï ̃ ÛÊ-
‰ËÚÂ „Â¯ÍË Ë ÌÂ
ÔÓÍ‡Á‚‡ÈÚÂ ÒÎ‡-

23 ÌÓÂÏ‚Ë - 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë

22 ‰ÂÍÂÏ‚Ë - 20 ˇÌÛ‡Ë

21 ˇÌÛ‡Ë - 19 ÙÂ‚Û‡Ë

–»¡»
œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ
‚Ë ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡·Ë-
‡ ÒÍÓÓÒÚ Ë ÌˇÍÓË
ÓÚ ‚‡Ò ˘Â ÔÓÎÛ˜‡Ú

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú

˘Â ÒË ÒÔÂÒÚËÚÂ ËÁÎË¯ÌË „Î‡‚Ó-
·ÓÎË .̌

 ̌ Ò‚˙¯ËÚÂ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ‰‡ ÒÎÛ-
¯‡ÚÂ Ô‡ÁÌË ÔËÍ‡ÁÍË.

ÌÓ Ë ÔÓÎÂÁÌÓ. “Ó ̆ Â ‚Ë ‚‰˙ıÌÓ‚Ë
‰‡ ÔÓÍ‡ÊÂÚÂ ÛÏÂÌË .̌

ÌÓ‚ÂÒÂÌË Ë ‰Ó·Â ‰‡ Ó·ÏËÒÎ Ú̌Â
ıÓ‰Ó‚ÂÚÂ ÒË.

Í‡Á‚‡ÈÚÂ ÚÓ˜ÌÓ ‰ÌÂÒ. ŸÂ ÔÓÎÛ-
˜ËÚÂ ÔÓÍ‡Ì‡ Á‡ Ú˙ÊÂÒÚ‚Ó.

¬ŒƒŒÀ≈…
–‡·ÓÚ‡Ú‡ ÔÓ ‰ÂÎÓ-
‚Ë ÔÓÂÍÚ ˘Â ‚Ë
Ì‡Í‡‡ ‰‡ ÔÓÚ̇ ÒË-
ÚÂ ÒÔÂ¯ÌÓ ‰ÓÔ˙Î-

ÌËÚÂÎÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆË ,̌ ËÏ‡˘‡
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í˙Ï ‰Û„Ë ıÓ‡.

 Œ«»–Œ√
¬˙ÁÏÓÊÌË Ò‡ ËÁÌÂ-
Ì‡‰Ë ÔË ‡·ÓÚ‡ Ò
Ô‡Ë, ÍÂ‰ËÚÓËÚÂ
˘Â ‚Ë Ì‡ÔÓÏÌ Ú̌ Á‡

ŸÂ ·˙‰ÂÚÂ ÛÎÂÒÌÂÌË Ë ÓÚ ‡Á‚Ë-
ÚËÂ Ì‡ ÎË˜ÂÌ ‚˙ÔÓÒ.

·ÓÒÚ, ÍÓ„‡ÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰ÂÚÂ
ÒËÎÌË.

ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ Á‡ ÌÓ‚‡ ‡·ÓÚ‡.
√ÓÚÓ‚Ë ÒÚÂ Á‡ ÌÓ‚Ë ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚË.

ı‚˙Î Ú̌ Ë‰ÂËÚÂ ‚Ë. —˙·ËÚË Ú̌‡
˘Â ‰ÓÍ‡Ê‡Ú Ô‡‚ÓÚ‡Ú‡ ‚Ë.

ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ÔË‰Ó·Ë‚ÍË. ŸÂ ÒË
ÔÓÁ‚ÓÎËÚÂ ÔÎ‡ÌË‡ÌÓ Ô Ú̇Û‚‡ÌÂ.

Д Изгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи за

09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û
Ì‡Ò »ÌÙÓ-
Ï ‡ ˆ Ë Ó Ì Ì ‡
ÂÏËÒËˇ

09.15 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡
Ò  ÛÎÚÛ‡ »Ì-

05.00 ìÕÂÔÓÁÌ‡-
ÚË“≈î /Ô./
- ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚ‡ÎÌ‡

ÔÓÂ‰Ëˆ‡ Ò ‚Ó‰Â˘ √ÂÓ„Ë
“Ó¯Â‚

05.30 ì“‡ÈÌËÚÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓî -
ÒÂË‡Î, Ò. 10, ÂÔ. 65

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

09.30 Õ‡È-‰Ó·ÓÚÓ ÓÚ ìœÂ‰Ë
Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ Ò ‚Ó‰Â˘Ë
ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ —ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙  ‡‰ËÂ‚

12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ

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

13.30 ì—Â‚Â ˛„î - ÒÂË‡Î, Ò. 1,
ÂÔ. 41

14.30 ì—ËˇÈÌ‡ ÎÛÌ‡î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 80,81

15.30 ì—‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÏÓˇ ÊË-
‚ÓÚî - ÒÂË‡Î, ÂÔ. 1288-
1290

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,
ÂÔ. 620

19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ

20.00 ì ‚‡Ú‡Î˙Ú Ì‡ ·Ó„‡ÚËÚÂî -
ÒÂË‡Î, Ò.2 ,ÂÔ. 14

21.30 ì—Ú‡ÒÚË ‚ “ÓÒÍ‡Ì‡î - ÒÂ-
Ë‡Î, Ò.2, ÂÔ. 7

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

23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ

00.10 ìœÂÒÚ˙ÔÎÂÌËˇ ÓÚ ÍÎ‡Ò‡î -
ÒÂË‡Î, Ò. 5, ÂÔ.4

01.00 ì«ÂÏˇ Ì‡ ˜ÂÒÚÚ‡î /Ô./ -
ÒÂË‡Î, ÂÔ. 128

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

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

‚ÓÚî /Ô./ - ÒÂË‡Î

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

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î

ì ƒ Ó ·  Ó

ÛÚÓî
06.20 ì«‰‡‚ÂÈ, ¡˙Î„‡Ëˇî - ÒÛ-

ÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ Ì‡ NOVA
09.30 ìÕ‡ Í‡ÙÂî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡

NOVA
11.30 ì¡ÓÌ ¿ÔÂÚËî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

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

„Óî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, 2
ÒÂÁÓÌ

13.30 ìÃÓˇÚ‡ Í‡Ï‡î - ÒÂËÂÌ
ÙËÎÏ

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

ÙËÎÏ
17.55 ì“Â„ÎÂÌÂ Ì‡ ÀÓÚÓ 5 ÓÚ 35

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

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

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

“¬ ¯ÓÛ, ÌÓ‚ ÒÂÁÓÌ
21.00 ì’‡‚‡È 5-0î - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ, 5 ÒÂÁÓÌ
22.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
22.30 ì—ÓÙËˇ - ƒÂÌ Ë ÕÓ˘î

(ÔÂÏËÂ‡) - e‡ÎËÚË ÒÂ-
Ë‡Î

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

00.00 ì◊‡Ò˙Ú Ì‡ ÃËÎÂÌ ÷‚ÂÚÍÓ‚î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ NOVA

01.00 ìƒ- ’‡ÛÒî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ,
8 ÒÂÁÓÌ

02.00 ìœÓÊ‡ÌËÍ‡ËÚÂ ÓÚ ◊ËÍ‡-
„Óî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, 2
ÒÂÁÓÌ /Ô/

03.00 ì–ËÚ˙Ï˙Ú Ì‡ ÏÂ˜ÚËÚÂî -
ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ

04.00 ìœÓÒÚË ÏËî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
/Ô/

09.00 ÕÓ‚ËÌË

09.15 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî

09.30 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

09.55 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚Ó!î

10.55 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

12.00 ÕÓ‚ËÌË

12.15 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

13.25 ì“Ó‚‡ Ò˙Ï ‡Áî

14.00 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî

15.00 ÕÓ‚ËÌË

15.15 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî

16.55 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË

19.00 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî

20.00 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

21.00 ¬ÂÏÂ

21.35 —ÂË‡Î: ìƒÓ·Ë ˙ˆÂî

23.25 —ÂË‡Î: ì¡ˇ„ÒÚ‚ÓÚÓî

01.20 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

02.05 ìÃ˙ÊÍÓ/ΔÂÌÒÍÓî

02.50 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

03.40 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî

ÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñ
30

ÒÂ·Â ÒË. ƒÓ‚Âˇ‚‡ÈÚÂ ÒÂ Ò‡ÏÓ Ì‡
‰ÓÍ‡Á‡ÎË ÒÂ Ô‡ÚÌ¸ÓË.

ÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíà
30

ÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÍÛÎÚÛÂÌ
·ÎÓÍ

10.15 »ÒÚÓËˇ.bg: ÷‡ˇÚ ‰ËÔÎÓ-
Ï‡Ú /»‚‡Ì ¿ÒÂÌ II/ /Ô/

11.20 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚ ÙËÎÏ
/3774 ÂÔËÁÓ‰/

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

ˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌ  ̌ /Ô/
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 ÃÓÏ˜ÂÚ‡Ú‡ ÓÚ ìÃÂ‰ËÒ˙Ì

‡‚ÂÌ˛î Ú‚ ÙËÎÏ /11 ÂÔË-
ÁÓ‰/Ô/

13.50 IN SITU: ¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌË ‰‚ÂË
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /3,
ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÙËÎÏ/

14.45 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ flÔÓÌËˇ
14.55 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.10 —‚ÂÚËˆËÚÂ Ú‚ ÙËÎÏ /95

ÂÔËÁÓ‰/
16.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
16.10 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
16.25 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.40 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16.55 ‘‡Î¯Ë‚‡ ÔËÌˆÂÒ‡ Ú‚ ÙËÎÏ

/19 ÂÔËÁÓ‰/
17.45 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ: –Â-

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

÷ÓÌÂ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

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

20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.50 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.05 ◊ÂÌ‡ ÎÂ„ÂÌ‰‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡-

ÎÂÌ ÙËÎÏ /¡˙Î„‡Ëˇ,
2005„./, ÂÊËÒ¸Ó ƒÓ˜Ó
¡Ó‰Ê‡ÍÓ‚

22.05 ÃÓÏ˜ÂÚ‡Ú‡ ÓÚ ìÃÂ‰ËÒ˙Ì
‡‚ÂÌ˛î Ú‚ ÙËÎÏ /12 ÂÔ./

23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò »ÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ

23.25 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
23.30 œÓ‰ ÔËÍËÚËÂ 2 Ú‚ ÙËÎÏ

/3 ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00.35 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò  ÛÎÚÛ‡ /

Ô/
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Григор Димитров си намери треньор. Послед-
ните дни първата ни ракета в тениса води
занимания в Торонто под ръководството на
Даниел Валверду. 30-годишният венецуелец
е работил в треньорската си кариера с
британската звезда Анди Мъри, а в края на
2014 г. стана наставник на чеха Томаш
Бердих (№8). Валверду и Бердих прекратиха
сътрудничеството си през май, а за последно
южноамериканецът наставляваше Хуан
Мартин Дел Потро (Арж) по време на сезона
на трева. Димитров (№40 в света) е без
треньор от края на юни и нямаше наставник

Кендра Харисън
призна, че не е
очаквала да подобри
световния рекорд на
Йорданка Донкова в
бягането на 100 м с
препятствия. Амери-
канката спря хроно-
метъра на 12,20 сек.
и коригира със се-
кунда върховото
постижение на
българката от 20
август 1988 г. в
Стара Загора. Ха-
рисън се надявала
да бяга в старта
от Диамантената лига
в Лондон за около
12,50 сек. Първона-
чално на таблото се
появиха 12,58 сек,
което обаче се оказа
времето на втората
Бриана Роулинс
(САЩ). Веднага след

Даниел Иванов-Аоияма при-
ключи с повече победи, откол-
кото загуби на летния турнир
по сумо в Нагоя. В схватка от
последния кръг борецът от Ел-
хово падна от Окиноуми, като
за него това бе седмо пораже-
ние. Съперникът му използва
техниката ошидаши, за да го
избута извън пределите на гли-
нения кръг. Българинът обаче
има и осем бели точки, с които

Американката не очаквала
да бие рекорда на Донкова

това светна и върхо-
вото постижение на
Харисън.
“Да ме наричат хора-
та притежател на
световния рекорд,
това звучи доста
забележително. Исках
да дойда тук и да
покажа на света, че
аз все още мога,
макар, че не се
стремя към Олимпиа-
дата. Но исках да
покажа нещо специ-
ално, дадох всичко от
себе си, което трябва-
ше да се даде.
Първоначално видях
на таблото 12,5 и
просто бях щастлива
да дойда тук и да
спечеля. Бях още по-
щастлива, когато Ниа
(Али) се приближи до
мен да ми каже и се

почувствах наистина
благословена”, обяви
Харисън. Тя обаче ще
пропусне Игрите в
Рио, защото на
първенството на САЩ,
което е квалификация
за Игрите, тя се
провали и остана
шеста. Визи пък
взеха първите три.
Така България остана
само с един рекорд в
леката атлетика - на
Стефка Костадинова
във високия скок.
Сегашният шеф на
БОК е с върхово
постижение от 209 см
от световното в Рим
на 30 август 1987 г.
На 100 м с пр. Донко-
ва вече е втора в
ранглистата, а трета е
Гинка Загорчева с
12,25 пак от светов-

ното в Рим 1987 г.
В Лондон в скока на
височина със 195 см
Мирела Демирева зае
второто място.
Българската дебю-
тантка в Диамантена-
та лига бе изпреваре-
на само от европей-
ската шампионка Рут
Бейтия със 198 см.
Именно 37-годишната
испанка победи
българката и на
европейското в Ам-
стердам в началото
на месеца, където
Демирева пак се
задоволи със сребро.
В британската столи-
ца се пусна и голяма-
та звезда на леката
атлетика Юсейн Болт,
който с лекота триум-
фира на 200 м с
време 19,89 сек.

се нареди в средата на класи-
рането. Така той приключи за
първи път от доста време насам
с “катикоши” (преобладаващи
победи). Аоияма ще се изкачи в
йерархията и на следващия тур-
нир ще се състезава с по-сери-
озни съперници.

Шампион в Нагоя стана Ха-
румафуджи. За монголеца това
е осма Купа на Императора. В
заключителния XV кръг на тур-

нира 32-годишният борец от
Улан Батор избута сънародни-
ка си Хакухо от дохиото и при-
ключи с 13 победи и две загу-
би. Преди финалните схватки
шансове за трофея имаха също
Таканойва и Кисеносато, които
бяха с по три поражения. И
двамата спечелиха срещите си
вчера и очакваха грешна стъпка
на Харумафуджи, но такава не
последва.

Аоияма приключи с осем победи в Нагоя

до себе си по време на “Уимбълдън”, където
достигна едва до III кръг. За последно Гришо
се подготвяше под ръководството на бившия
треньор на Дел Потро Франко Давин (Арж).
Димитров започва на “Мастърс”-а в Торонто
($4,6 млн.) срещу 106-ия в ранглистата Юичи
Сугита (Яп). Първоначално 25-годишният
българин се падна да играе срещу Алберт
Рамос, но в последния момент испанският
левичар отказа турнира заради контузия.
При победа над Сугита днес Гришо очаква
по-добрия от Ник Кирьос (Авл, №18) или
Денис Шаповалов (Кан, №371).

ГРИШО СИ НАМЕРИ ТРЕНЬОР
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На 25 юли 2016 г. се навършват три години
от смъртта на нашата скъпа и непрежалима
съпруга, майка и баба, заслужилия учител

От семейството

Ние всички скърбим за теб!

1928 г. - 2013 г.
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Поклон пред светлата ти памет!

юис Хамилтън огла-
ви генералното кла-
сиране във Формула
1. Световният шампи-
он бе най-бърз за

Гран при на Унгария и така над-
мина досегашния лидер и не-
гов съотборник Нико Розберг.
Британецът събра 192 т. и из-
превари с шест германеца, кой-
то преди старта на пистата “Хун-
гароринг” водеше само с една
точка. Хамилтън потегли втори,
но още преди първия завой
изпревари тръгналия от полпо-
зишън Розберг. Той дори за миг
не отстъпи водачеството и спря
хронометъра край Будапеща за
1:40:30:115 часа. Розберг бе по-

Хамилтън поведе

Ансамбълът на България се нареди
на 4-о място в многобоя и зае
седмица позиции във финалите на
отделните уреди на Световната купа
в Баку. Надпреварата беше гене-
рална репетиция за Олимпиадата в
Рио. В многобоя грациите в състав

бавен с 1,977 сек. като в пос-
ледните обиколки се доближи
до лидера, но така и не опита
да го изпревари. Това породи
съмнения най-вече заради от-
критата вражда между двамата
пилоти, но до заповеди и под-
сказвания от бокса, които
всъщност са забранени, така и
не се стигна.

Последен на стълбицата се
качи Даниел Рикардо с Ред Бул.
Австралиецът бе по-бавен от
победителя с 27,539 сек. Той
обаче събра 115 точки и изпре-
вари за третото място в гене-
ралното класиране Кими Рай-
конен. В Унгария финландският
пилот на Ферари не успя да се

справи със защитата на Макс
Верстапен (Хол, Ред Бул) и фи-
нишира шести. Четвърти пък се
подреди 4-кратният световен
шампион Себастиан Фетел
(Гер, Ферари), който завъртя 70-
е обиколки 28,213 сек. по-бав-
но от Хамилтън.

Седми остана Фернандо
Алонсо (Вбр, Макларън), пред
Карлос Сайнц-младши (Исп,
Торо Росо), Валтери Ботас
(Фин, Уилямс) и Нико Хюлкен-
берг (Гер, Форс Индия), който
последен влезе в точките.

Следващото състезание е на
пистата “Хокенхайм” в Герма-
ния, след което предстои пау-
зата от почти месец.

Снимка БГНЕС

Нико Розберг (вляво) и Люис Хамилтън се пръскат с шампанско
на подиума след двойната победа на Мерцедес в Унгария

Грациите с 4-о и две 7-и места в Баку
Михаела Маевска, Християна Тодо-
рова, Ренета Камберова, Цветелина
Найденова и Любомира Казанова
допуснаха неточност в съчетанието
с два обръча и три чифта бухалки и
бяха оценени с 18,250 т. На пет
ленти те имаха 18,150 т. и така

събраха 36,400 т. Шампион стана
Русия с 37,650 т., пред Израел с
36,800 т. и Италия с 36,700 т.
Вчера грациите ни получиха 17,400
т. на обръчи и бухалки и 17,150 на
ленти. И в двете съчетания нашите
играха с грешки и разпиляно, което

им отреди седмите позиции.
В индивидуалната надпревара
Невяна Владинова завърши шеста в
многобоя със 71,750 т., а Катрин
Тасева е девета със 70,600 т.
Шампионка стана рускинята Марга-
рита Мамун със 77,150 т.

Л
Световният шампион победи в Унгария и така изпревари
Нико Розберг в борбата за световната титла
Световният шампион победи в Унгария и така изпревари
Нико Розберг в борбата за световната титла
Световният шампион победи в Унгария и така изпревари
Нико Розберг в борбата за световната титла
Световният шампион победи в Унгария и така изпревари
Нико Розберг в борбата за световната титла
Световният шампион победи в Унгария и така изпревари
Нико Розберг в борбата за световната титла
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ПО РИНГ
14.35 Манчестър

Сити - Манчестър
Юнайтед

16.30 Манчестър
Юнайтед - Борусия Дортмунд (п)

Няма „армейско”
разединение

ЯНЕВ:

Треньорът на ЦСКА-Со-
фия Христо Янев е на мне-
ние, че няма разединение в
“червената” общност. Думи-
те му бяха по повод очаква-
нията, че “армейски” фено-
ве, недоволни от действията
на благодетеля на елитния
тим Гриша Ганчев, ще осно-
ват ФК ЦСКА 1948, който да
стартира от “А” окръжна гру-
па. В събота получилият
“уайлд карт” за Първа лига
тим на Янев завърши 0:0
срещу италианския Удинезе
серията от летни проверки.
Контролата бе официално
представяне на отбора и се
игра на ст. “Българска ар-
мия”, а въпреки затворения
заради горещината сектор
“В”, чрез раздаваните на ка-
сите безплатни пропуски от
клуба са отчели 10 514
присъстващи.

“Не видях разединение, а
публика, която ни подкрепя-
ше от първата до последна-
та минута. Не крия, че има-
ме нужда от още един напа-
дател, който да помага на
Преслав Йорданов. Нека
всички да дойдат, да
напълнят стадиона в петък
срещу Славия и да помогнат

10 514 в жегата не видяха гол
в официалното представяне срещу Удинезе
Мони ГЕОРГИЕВ

на момчетата, които имат
нужда”, заяви Янев.

Най-чистото положение
за неговия тим срещу итали-
анците дойде в 17-ата мин.

Капитанът Борис Галчев из-
веде в коридор Йорданов, а
таранът по диагонал отляво
тресна левия стълб на Оре-
стис Карнезис.

Подобно на предишните
контроли, ЦСКА показа по-

високо темпо през първата
част. Гостите обаче можеха
и да се разпишат, но Фели-
пе (37) нацели лявата греда
на Георги Китанов. В самия
край пък Якуб Янкто трябва-
ше да засече центриране на
около метър пред голлиния-
та, но направи наглед по-
трудното, като прати топка-
та над вратата.

“Стана хубав мач. Играх-
ме срещу отбор, който вече
е готов за мачовете, тъй като
първенството стартира след-
ващата седмица. Добър от-
бор, който спечели срещу
Интер. Трябваше да дойдем
тук, в дома на ЦСКА, и усе-
тихме духа на ЦСКА, това се
видя. Пожелавам успех и
късмет на тима. За нас тестът
беше много добър. Имахме
възможности за гол, но не
успяхме. Ние сме още в на-
чалото на подготовката си.
До началото на Серия А ос-
тава още месец. Това беше
едно добро предизвикател-
ство”, заяви треньорът на
Удинезе Джузепе Якини.

Снимка СПОРТАЛ

Капитанът на ЦСКА-София Борис Галчев шутира към
вратата на Удинезе при нулевото равенство на “Армията”

Лудогорец разпродаде биле-
тите за мача от III квалификацио-
нен кръг на Шампионската лига с
Цървена звезда. Срещата е утре
от 21.00 часа в Разград. Пропус-
ките бяха разграбени за по-мал-
ко от 24 часа, като на стадиона
се очаква да има около 8000
души. Това е рекордна бройка.
“Лудогорец Арена” бе почти тол-
кова пълен на церемонията по от-
криване на трибуна “Моци” мина-
лия май.

В същото време стана ясно, че
фенове на сръбския гранд са опи-
тали да направят пробив, за да
се сдобият с повече билети от
регламентираните, които вече са
изпратени в Белград. Лудогорец
е предоставил 400 пропуска на

Лудогорец разпродаде билетите
за Цървена звезда

Цървена звезда ще отнесе тежки санкции от УЕФА за хорео-
графията по време на домакинския мач от
II кръг с Ла Валета (2:1), твърди местният вестник “Спорт”.
“Звездашите” ще бъдат глобени със
100 000 евро и ще получат последно предупреждение за
изхвърляне от евротурнирите. Причината е
в хореографията, която феновете издигнаха срещу УЕФА,
изписвайки името на европейската футболна централа в цвето-
вете на албанското знаме.
Освен това запалянковците са хвърляли и факли, което е
описано от чешкия делегат Петер Фусек.

Димитър Бербатов попадна сред десетте
най-култови фигури на Манчестър Юнайтед,
твърди платформата за спортни блогове
sbnation.com. Българинът е нареден на пето
място. За култови герои се смятат футболи-
сти, които “може и да не са имали най-
успешния период в клуба, но са оставили
следа, която ще се помни далеч след края
на престоя им.” “Българинът пристигна в
последния ден от летния трансферен прозо-
рец на 2008 г. след дълга сага и подсили
феноменалната атака на Юнайтед, която
вече включваше Уейн Рууни, Кристиано
Роналдо и Карлос Тевес. По един или друг
начин Бербатов не успя да отговори на
очакванията, които следваха от масивната
му трансферна сума от 30,75 млн. паунда.
По това време това бяха много пари. И
много фенове го критикуваха заради
неголямата работоспособност, а някои дори
го определяха като “мързелив”. Да, Берба
беше доста мързелив футболист, но компен-
сираше онова, което му липсваше при
тичането, с факта, че бе един от най-талант-
ливите футболисти, стъпвали някога на “Олд
Трафорд”, анализират авторите. Пред Бербо
в топ 10 се оказаха единствено Жи-Сунг
Парк, Робин ван Перси, Денис Ъруин и Оле
Гунар Солскяер.

уперзвездата на световния футбол Ли-
онел Меси потърси промяна преди на-
чалото на новия сезон. Аржентинският
феномен, който се отказа от национал-
ния тим, вече е със светлоруса коса.

Неговата половинка Антонейя Рокузо публи-
кува снимка в инстаграм, на която се вижда
новата визия на Лео.

“Смяна на имиджа. Русо момче”, написа
Антонейя. Брадата също остава част от ими-
джа на суперзвездата на Барселона, като
нейният цвят не е променен. Меси ще се при-
съедини към лагера на Барса днес. Той съкра-
ти ваканцията си със седмица и ще лети за
лагера в Англия. За последно Меси игра на
27 юни, когато Аржентина загуби финала за
Копа Америка от Чили.

Бербатов сред
най-култовите
играчи на Юнайтед

Меси се изруси

“звездашите”, но фенове от Сър-
бия са опитали да се сдобият с
допълнителни билети в сектори
за домакините. Затова в Разград
всеки фен можеше да се сдобие
с не повече от три билета.

Сблъсъкът е ключов, защото
победителят си гарантира евро-
мачове до Коледа, а също така и
6,35 млн. евро. Както е известно,
ако Лудогорец се класира за IV
кръг, но не успее да влезе в
същинската фаза на Шампион-
ската лига, отива в групите на
Лига Европа. Ако все пак повто-
ри представянето си от преди две
години, ще заслужи 12 млн. евро
от наградния фонд. Отделно в
групите се дават по 500 000 евро
на точка и по 1,5 млн. за победа.

Лионел
Меси

С

Новаци откриват
новия сезон

Новаци ще открият новия
сезон на елитния ни футбол. Това
стана ясно, след като Спортно-
техническата комисия към БФС
утвърди по часове и дни програ-
мата на Първа професионална
лига за първите 3 кръга. Така
първият мач ще е между Локо ГО
и Нефтохимик. Срещата е в
петък от 19.00 часа. От 21.15 ч.
пък ще играят ЦСКА-София и
Славия. СТК отложи мача между
Лудогорец и Берое заради учас-
тието на “орлите” в квалифика-
циите на Шампионската лига.

Маркиньос с два гола
за победа на Монтана

Бившият национал на Бълга-
рия Маркиньос отбеляза два
гола за победата на новия си
отбор Монтана над гръцкия
Ксанти с 2:1. Контролата се
изигра в Правец, а заради жега-
та бе прекъсвана два пъти.
Срещата ще се запомни и с
изявите на португалския напа-
дател Камара, който бе изгонен
с директен червен картон само
5 минути след като влезе като
резерва на Атанас Илиев. Часо-
ве по-късно треньорът Стеви-
ца Кузмановски освободи игра-
ча от отбора.

Кузмановски взе
двама бразилци

Монтана привлече двама
бразилци. Единият от тях -
Гилерме де Соуза, е познат в
България с прякора си Шоко. 26-
годишният защитник игра три
сезона в Лудогорец и стана
трикратен шампион, двукратен
носител на Купата на България
и спечели две суперкупи с раз-
градчани. За последно Шоко игра
в родината си с екипа Сампайо
Кореа. Неговият сънародник
Данило Соуса Монис - Бала е на
23 години и за първи път напу-
ска родината си. Бала е напада-
тел и идва на “Огоста” от бра-
зилския Конфианса.

Холандец отказа
оферти заради Левски

Полузащитникът на Левски
Джереми де Нойер няма никакво
намерение да напуска клуба. Хо-
ландецът е бил наблюдаван и
харесан от руски и турски ска-
ути по време на мача на “сини-
те” срещу Марибор (1:1) в Лига
Европа. Клубовете, които се об-
лизват за Де Нойер, обаче не
предлагат супероферта. Така,
въпреки отпадането на Левски
от словенците, полузащитникът
е преценил, че е по-добре да ос-
тане на “Герена”. “Искам клуб, с
когото да седнем и да прегова-
ряме сериозно. С агента ми не
искаме просто ей така да си
говорим с някого”, обясни Де
Нойер пред холандския сайт vi.nl.
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Формула 1
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ПО ЕВРОСПОРТ 1
СНУКЪР

09.30 “Уърлд Оупън”
КОЛОЕЗДЕНЕ

16.15 Обиколка на
Валон

ПО Ф+
ТЕНИС

18.00 “Мастърс” в Торонто

Мъж атакува
олимпийския огън
в Бразилия

Инцидент бе регистриран по
време на щафетата с олимпий-
ския огън в бразилския град Гуа-
рульос в щата Сао Пауло. Неиз-
вестен мъж опита да открадне
символа на Олимпиадата, докато
факелът преминаваше през
центъра на града. Злосторникът
не успя да пробие кордона и бе
арестуван от полицията.

Ръководители
на над 40 страни
на церемонията
по откриване

Ръководители на над 40 стра-
ни ще присъстват на церемони-
ята по откриване на Игрите на
5 август, твърди френският ве-
стник “Екип”. Като почетни гос-
ти ще присъстват президентът
на Франция Франсоа Оланд, бив-
шият премиер на Италия Силвио
Берлускони, президентите на
Аржентина Мурисио Макри, на
Колумбия Хуан Мануел Сантос,
на Парагвай Орасио Картес и др.
Очакват се на “Олимпийския”
стадион да има и над 55 минис-
три на спорта.

Във волейбола
махнаха
техническите
прекъсвания

Мачовете от олимпийския
турнир по волейбол ще се игра-
ят без традиционните техниче-
ски прекъсвания от по 1 минута
при 8-а и 16-а точка, решиха от
Международната федерация
(FIVB). Все пак треньорите за-
пазват правото си за две прекъ-
свания по 30 сек. Промяната се
дължи на желанието да се съкра-
ти продължителността на мачо-
вете заради натоварения гра-
фик на мачовете, които ще се
играят в легендарната зала “Ма-
раканазиньо”.

Олимпийското село
отвори врати

Олимпийското село в Рио от-
вори врати 11 дни преди офици-
алното откриване на Игрите.
Очаква се по време на Олимпиа-
дата в 3604-те апартамента и
31 сгради да бъдат настанени
около 18 000 спортисти, за кои-
то ще полагат грижи около 13
000 служители и доброволци.
Олимпийското село разполага с
огромна зала за хранене, която
побира до 5000 души. В него има
също така фитнеси, клиники,
зали за възстановяване и салони
за разкрасяване. Освен това,
олимпийското село разполага с
религиозен център и седем пе-
рални помещения. Олимпийското
село е разположено на 1,5 км от
парка, в който са изградени по-
голямата част от съоръжения-
та за отделните дисциплини.

Руските спортисти ще се състеза-
ват на Олимпиадата в Рио. Междуна-
родният олимпийски комитет реши да
не налага пълна забрана на “Сбор-
ная”, каквато искаше Световната ан-
тидопингова агенция (WADA).

МОК прехвърли решението на
международните федерации в отдел-
ните спортове, които са включени в
програмата на Рио. Те сами ще ре-
шат дали спечелилите квоти руснаци
са чисти от допинг и могат да участ-
ват. В защита на Русия веднага се
обявиха федерациите по водни спор-
тове, джудо, борба, гимнастика и во-
лейбол. Всеки одобрен руски спор-
тист обаче, ще бъде подложен на
допълнителни извънсъстезателни те-
стове за допинг. До Игрите няма да
се допускат спортисти, които вече са

Бразилски пожарникари участват в церемонията по представяне на силите за сигурност,
които ще действат в Рио. В охраната на Игрите ще се включат общо 41 000 души

Русия остава в Рио

Снимка БГНЕС

МОК отстрани от Игрите информаторката на WADA
Даря Степанова, заради която се разпали скандалът

били хващани със забранени суб-
станции, независимо, дали наказани-
ето им е изтекло.

“Това решение бе прието с почти
пълно единодушие въз основа на
отговорността за приемането на до-
пинг”, обви шефът на МОК Томас Бах.

Единствено руските лекоатлети
ще пропуснат надпреварата, като за
тях реши Арбитражният спортен съд
в Лозана миналата седмица. С виза
остана само Даря Клишина, която се
подготвя в САЩ, и може да се състе-
зава под флага на МОК.

WADA искаше пълна руска забра-
на, след като представи доклад за
разследване във връзка с манипули-
ране на допинг пробите на руски
спортисти от Зимната олимпиада в
Сочи 2014 г. Всичко тръгна от инфор-

матора Юлия Степанова, която през
2014 г. разкри в интервю за руска
държавна подкрепа в употреба на
допинг и прикриване на положител-
ни проби в Русия. Именно докладът
на WADA, подготвен от Ричърд Мак-
ларън, е базиран на информация от
Степанова.

МОК обаче вчера обяви, че отне-
ма визата на Степанова за Игрите. Тя
една от най-добрите руски бегачки
на средни разстояния в последното
десетилетие. Последните месеци тя
се подготвяше в САЩ, като сама не
искаше да разкрива в кой град.

“Това щеше да бъде огромна греш-
ка и МОК разбра какви ще бъдат ней-
ните мащаби - световен спортен скан-
дал, който не е нужен на МОК”, каза
руската атлетка Елена Исинбаева.

ЛЕТНИТЕ ИГРИ В АНТ-
ВЕРПЕН 1920 Г.

Това е първият път, ко-
гато МОК отказва на някол-
ко страни правото да уча-
стват по политически при-
чини. Отстранени са Герма-
ния, Австрия, Унгария, Тур-
ция и България заради това,
че са започнали Първата
световна война. Освен това
организаторите не покан-
ват спортистите от СССР,
игнорирайки новата съвет-
ска власт.

ЛЯТНАТА ОЛИМПИА-
ДА В БЕРЛИН 1936 Г.

МОК решава да даде на
Германия възможност да се
върне на спортната сцена
след поражението в Първа-
та световна война. Призи-
вите за бойкот на Игрите в
столицата на Третия райх
остават нечути. Плановете
на противниците на наци-
стка Германия да направят
алтернативна - Народна -
олимпиада в Барселона не

Кога и защо са отстранявани
отбори от участие в Олимпиади

В историята има предостатъчно случаи, когато цели национални отбори не са
участвали в Олимпиади. Ето някои от най-известните, цитирани от РИА “Новости”:

успяват: там по това време
започва гражданска война.
Испанците пропускат състе-
занията.

ЛЯТНАТА ОЛИМПИА-
ДА В ЛОНДОН 1948 Г.

През 1940 и 1944 г.
Игри няма заради Втората
световна война. След края
й МОК публично се извиня-
ва за сътрудничеството си
с нацистките лидери и из-
бора на столицата на Тре-
тия райх като място за про-
веждане на Олимпиадата.
Германия и Япония, като
страни, започнали световен
конфликт, са лишени от
правото да участват.

ЛЯТНАТА ОЛИМПИА-
ДА В МЕЛБЪРН 1956 Г.

Самоотстраняването от
участие в олимпиада е било
масово и доброволно: Еги-
пет бойкотира франко-бри-
танско-израелската агре-
сия по време на Суецката
криза. Към него се присъе-

диняват Ирак, Ливан и Кам-
боджа.

ЛЯТНАТА ОЛИМПИА-
ДА В МЮНХЕН 1972 Г.

С желанието да възста-
новят образа на мирна Гер-
мания, властите в страната
преднамерено отслабват
контрола в олимпийското
село. Това е причина за
атентат: палестински бойци
убиват 11 олимпийци от
израелския отбор. МОК ре-
шава да продължи Игрите.
В знак на протест остана-
лите израелци сами напус-
кат Олимпиадата. Опася-
вайки се от отмъщение,
Мюнхен напуска и делега-
цията на Египет.

ЛЯТНАТА ОЛИМПИА-
ДА В МОСКВА 1980 Г.

Първите в историята
Олимпийски игри на тери-
торията на Източна Европа
и в социалистическа стра-
на са бойкотирани от САЩ.
Официален повод е вли-

зането на съветски войски
в Афганистан. На практика
бойкотът е продължение на
“студената война”.

ЛЯТНАТА ОЛИМПИА-
ДА В ЛОС АНДЖЕЛИС
1984 Г.

Следващата Олимпиа-
да, която по ирония на
съдбата, е в САЩ, бойкоти-
рат вече СССР и всички
социалистически страни,
без Китай, Румъния и Юго-
славия. Като официална
причина е посочен отказът
на организаторите да да-
дат гаранции за сигурност
на спортистите. Малцина
обаче се съмняват, че това
е отговор на бойкота на
московската олимпиада.

ЛЯТНАТА ОЛИМПИА-
ДА В СЕУЛ 1988 Г.

МОК отхвърля предло-
жението на властите на
Южна Корея да премести
част от олимпийските състе-
зания в КНДР, за да се по-
каже единството на полуос-
трова. Пхенян протестира
срещу решението и забра-
ни на своите спортисти да
участват в Олимпиадата.
Северна Корея е подкрепе-
на от Албания, Куба, Виет-
нам, Никарагуа, Сейшел-
ските острови и Етиопия.


