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Германски
министър иска
неусвоените
от България
и Румъния
еврофондове

Създават
компютърен
шрифт
с почерка
на Уго Чавес

Санкциите, които Европей-
ският съюз наложи срещу Русия
и продължава да увеличава, ще
донесат на европейската иконо-
мика загуби от 40 млрд. евро
през тази и 50 млрд. евро през
следващата година. Почти същи-
те щети ще понесе и руската

икономика. Такива изчисления
прави електронното издание
EUobserver, позовавайки се на
източник от ЕС. Загубите за Ев-
росъюза може да се окажат и
по-големи, ако Москва приложи
ответни мерки.

По-късно стана ясно, че по-

сланиците на страните от ЕС са
приели санкции срещу 4 руски
бизнесмени и 4 руски институ-
ции, сред които и една банка.
Имената им ще станат известни
днес.

В същото време безпокойст-
вото сред европейския бизнес от

Съюзът ще претърпи загуби от 90 млрд. евро до края на 2015 г.

ЕС губи милиарди от
санкциите срещу Русия

налагането на икономически
санкции срещу Русия продължа-
ва да расте. Британският енерги-
ен гигант British Petroleum, както
и германското бизнес лоби пре-
дупредиха за “неблагоприятното
въздействие” от санкциите.

Представители на патриотични организации и Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите поднесоха цветя
и венци вчера пред Паметника на Незнайния воин и Паметника на ослепените войници на цар Самуил в София

НЯКОЛКО
ДУМИ

Наталия
ГЕРГОВА

ТОВА НЕ Е ВИЦ
Казват, че когато разкажеш

виц на германец, той никога не
го разбира, но винаги се смее.
Нещо като виц, който не е раз-
брал, разказа министърът на тру-
да на германската провинция
Северен Рейн-Вестфалия. Само
че, без да се смее очевадно. Той
пожела еврофондовете, които
България и Румъния не са успе-
ли да усвоят, да се пренасочат
към Германия. За да можела
Германия да плаща например
по-добре на “добре квалифици-
раните” български лекари, без
които много клиники в Северен

Рейн-Вестфалия нямало да мо-
гат да работят! И бедните ще
продължат да прииждат, докато
заплащането в България и
Румъния е ниско, казва ми-
нистърът.

Абе, сине майчин, както е
известно, плащането става с
пари, а за по-високи заплати - с
повече пари. Не се смейте, гос-
подин министър, това не е виц.
Няма как бедните българи да
станат по-богати в собствената
си държава и да спрат да при-
иждат към вас, ако прибирате
парите на България с обещани-

ето, че ще ги дадете на същи-
те тези бедни българи, ако дой-
дат в Германия!? А каква част
от прибраното ще им дадете и
каква ще оставите за проспе-
риращата си държава?

И това ако не е алчност!
Впрочем алчността е порок и
е един от седемте смъртни
гряха.

А знаете ли, господин ми-
нистър, кой е изпил най-много
бира по време на бирения фест
в Германия? Жител от град
Перник, който гледал фестива-
ла по телевизията.
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а се конфискуват ав-
томобилите на шо-
фьори, които карат
без книжки, предла-
гат от Асоциацията на

Конфискация на автомобил за
водачи, които шофират без книжки

Д
Спешно здравно досие спасява живота при катастрофи

Повече бебета са се родили тази година в сравнение с предишната в Пловдив. От началото
на годината до средата й в пловдивските родилни отделения са проплакали 3948 новородени

пострадалите при катастрофи.
Причината е в големия брой фа-
тални инциденти на пътя от по-
следните почивни дни. От нача-
лото на годината 355 души са
загинали при катастрофи в стра-
ната. При 25% от тях зад волана
са били непълнолетни, съответ-
но без шофьорски книжки.

Пред Дарик председателят
на асоциацията Владимир Тодо-

ров прогнозира минимум 60
жертви на катастрофи за пред-
стоящия месец август, който по
традиция е с най-голяма концен-
трация на смъртни случаи.

Идеята да се отнемат авто-
мобили на неправоспособните
водачи се прилага успешно в
Италия и Швейцария, обясни ек-
спертът по пътна безопасност.
“Това според нас ще е много се-
риозна мярка и срещу родители,
които неглижират и си затварят
очите, когато децата им взимат
ключовете на колата уж без тях-
но съгласие. Ако таткото е за-

плашен да му се конфискува
джипа, ако той не милее за де-
тето си, сигурно милее за колата
си”, коментира Тодоров. Той е
категоричен, че идеята ще бъде
внесена за обсъждане още в
първите дни на работа на новия
парламент.

Спешно здравно досие, създа-
дено в рамките на съвместен
проект на Българската асоциация
на пострадали при катастрофи,
Българската асоциация за закри-
ла на пациентите и МЗ, може да
помогне на медицинските екипи
да спасят живота на пострадали

при пътни инциденти. Досието
представлява виртуален пациент-
ски профил, съдържащ 13-те най-
важни медицински показатели,
сред които са кръвна група, алер-
гии, прием на лекарства, нали-
чие на диабет, пейсмейкър и др.
Към наличната медицинска ин-
формация се съдържа и инфор-
мация за телефоните на близки и
декларация за донорство. Прите-
жателят на досието се идентифи-
цира с карта с персонален код и
специален стикер, поставен на
видно място на стъклото на авто-
мобила, мотоциклета или каската
на моториста.

Медицинските екипи могат

да получат информацията по ня-
колко различни начина – чрез
денонощен колцентър, справка
през интернет или QR код. Всич-
ки екипи на центровете за спеш-
на медицинска помощ в страна-
та са обучени и към настоящия
момент те ползват услугата по
зададен алгоритъм.

От двете неправителствени
организации отбелязват, че го-
дишно в България загиват около
60-80 души при пътни инциден-
ти заради липса на важна меди-
цинска информация, необходима
при спешни манипулации или
реанимация, или ненавременно
оказана медицинска помощ.

Снимкa БГНЕС
КЗК:

аконът за здравното осигуряване (ЗЗО) не осигурява равно-
правно представителство на всички стопански субекти в дого-
варянето на нормативни актове, определящи условия, обеми
и цени в рамките на задължителното здравно осигуряване.

Това е становището на Комисията за защита на конкурен-
цията за съответствието с правилата на конкуренцията на ЗЗО
и свързаните с него нормативни актове, регламентиращи
възможността  лекарският и зъболекарският съюзи и фарма-
цевтичният съюз да договарят и участват в приемането на
нормативни административни актове, определящи условия,
обеми и цени в рамките на задължителното здравно осигуря-
ване, съобщиха от комисията.

Производството пред КЗК е образувано по самосезиране.
Проучването установи, че въпреки конкретните държавниче-
ски правомощия, с които са натоварени БЛС, БЗС и БФС, те
не биха могли да бъдат определени като компетентни държав-
ни органи при изготвянето и приемането на разглежданите
нормативни административни актове, които създават права и
задължения за лица, които не са страни по тези актове.

КЗК счита, че е особено важно в ЗЗО и свързаните с него
нормативни актове да се създаде ясна правна уредба, която
точно да регламентира механизма на вземане на решенията
от страна на компетентните държавни органи в системата на
задължителното здравно осигуряване и по недвусмислен на-
чин да уреди ролята на съсловните организации в бранша.
Ясната правна уредба в разглеждания сектор е основна пред-
поставка за разгръщане на ефективна конкуренция на съот-
ветния пазар и повишаване на благосъстоянието на потреби-
телите и обществото като цяло.

Законът за здравното
осигуряване не осигурява
равно представителство

З

Семейството на Ми-
хаил Миков в Кула хич
не е доволно от избора
му за председател на
БСП, признава майка му
Венета Цокова пред бТВ
и допълва, че сега ще
бъде прекалено натова-
рен и няма да има време

С около 9,1% е намаляла
общата престъпност спрямо
същия период от миналата
година, съобщи МВР. Според
статистиката на вътрешното
министерство през първото
шестмесечие на 2014 г. са ре-
гистрирани общо 56 918
престъпления, от които 10%
са икономически.

Ведомството се похвали с
увеличение на разкривае-
мостта - с 4,1 пункта спрямо
същия период на 2013 г. Раз-
критите пре-стъпления тази
година са 20 145 или 35,4%,
срещу 31,3 на сто по това
време през 2013 г.

90 процента от регистри-
раните до момента престъпле-
ния са против личността и соб-
ствеността на гражданите, ко-
ето е спад от 8,8%. Най-много
са кражбите, които също са

МАЙКАТА НА МИХАИЛ МИКОВ:

Няма да има време за нас
“нито за нас, нито за
децата си.” Тя разказва,
че когато си дойде в
Кула, Миков стои при нея
15 минути и после започ-
ва да обикаля региона.

Майката на предсе-
дателя на БСП разкри-
ва, че той не е придир-

чив към яденето и често
казвал: “Опържи ми ня-
колко яйца”, също така
си бере домати от собст-
вената градина, защото
са торени с естествени
торове.

Цокова не си спомня
как точно синът й е за-

почнал с политиката.
“Ако беше останал в уни-
верситета, там може би
щеше да бъде по-споко-
ен. Ние всички бяхме
против неговото напуска-
не, сега щеше да е про-
фесор”, признава бивша-
та учителка по география.

Отцепници от “България без цензура”
съобщиха вчера, че уставът на формаци-
ята е фалшифициран. “Разграничаваме се
от “България без цензура”, снемайки до-
верие от ръководството на партията, тъй
като нямаме възможност да прокарваме
демократични идеи и принципи, на които
ние заложихме”, заяви генерал Валери
Григоров, който е член на националния
съвет на партията и областен председател
на софийския 25-и многомандатен изби-
рателен район. По думите му след конфе-
ренцията, която се проведе в София през
юни, ръководството е започнало в проти-
воречие с устава да подменя една част от
структурите, за да може да управлява
чрез тях. Григоров заяви, че им е била
наложено решение, което зачеркна уста-
ва и структурите и се създали нови, чрез
които председателят да може да управля-
ва, и допълни, че когато са прочели уста-
ва, разбрали, че той е подменен.

Украинското външно министерство е изпра-
тило нота до българското МВнР с молба да даде
правна оценка на действията на Игор Абесси-
нов - ръководител на група аниматори в детския
летен лагер “Мистрал” на българското Черномо-
рие. В нотата, цитирана от украинския сайт
news.liga.net, се настоява да се разследва ин-
цидент, свързан с “дискриминационни и украи-
нофобски постъпки спрямо украинските деца”.
Базирайки се на показания на роднини на укра-
инските деца и на очевидци, външното минис-
терство в Киев посочва, че Абессинов забранил
във ваканционния лагер да се демонстрират и
да се носят украински национални символи. Тези
действия на аниматора, се казва в нотата, “не
са нищо друго, освен морално издевателство
над украинските деца заради демонстративна-
та проява на неуважение към украинската на-
ционална символика”.

ОТЦЕПНИЦИ ОТ ББЦ
ТВЪРДЯТ, ЧЕ УСТАВЪТ
НА ПАРТИЯТА Е
ФАЛШИФИЦИРАН

ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
ПРЕСТЪПНОСТТА
Е НАМАЛЯЛА С 9,1%

намалели - от началото на го-
дината са регистрирани 28 656
случая при 32 516 за същия
период на 2013 г. От началото
на годината са регистрира-
ни 5661 икономически пре-
стъпления. От тях са разкрити
1671, или 29,5% от случаите.
Нивото на разкриваемост се е
увеличило с 6,2 пункта.

Задържани са повече от
180 кг хероин, над 70 кг кока-
ин, над 700 кг канабис и мари-
хуана, над 48 кг синтетични
наркотици и над 2500 таблет-
ки синтетични наркотици.

Съвместно с ДАНС и Аген-
ция “Митници” са задържа-
ни над 390 кг хероин, над 90
кг кокаин, над 830 кг кана-
бис и марихуана, над 170 кг
синтетични наркотици и над
6400 таблетки синтетични
наркотици.

Украинска нота
срещу аниматор
по Черноморието

Летовници намериха
авиобомба на плажа

Летовници са се натъкнали на корозирала авиа-
ционна бомба в района на плажа в квартал Край-
морие в Бургас, съобщиха от пресслужбата на ВМС.
Боеприпасът е бил на дълбочина около 2 метра и
разстояние около 4 метра от скалистия бряг. От
ВМС е поискана помощ за обезвреждането на бо-
еприпаса. Специалисти са уточнили, че става
въпрос за осколочна авиационна бомба с взрива-
тел, тип “АО-10”, която е силно корозирала. Водо-
лази са извадили опасния предмет, който е унищо-
жен на специално оборудван полигон.
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АНГЕЛ СЛАВЧЕВ ПРАВИ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛИДЕРА
НА „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА”

Д

БСП не подкрепи празен чек
за новото правителство
Това не е бюджетът на Орешарски, а на Плевнелиев, заяви Атанас Мерджанов

БСП не подкрепя актуализацията на
държавния бюджет, стана ясно на вче-
рашното извънредно заседание, насроче-
но по предложение на ДПС в петък. 173
народни представители се регистрираха в
пленарна зала и осигуриха кворум за де-
батите. “Призовавам БСП да подкрепи
това, което правителството дава. Иначе
трябва да приемем, че не си подкрепяте
правителството. Ако е наше - ела, Чоба-
нов, да ти дам задачи”, обърна се в нача-
лото на пленарното заседание лидерът на
ГЕРБ Бойко Борисов от парламентарната
трибуна към финансовия министър в остав-
ка Петър Чобанов. Ако ми го прехвърляте,
ставай оттук и отивай в нашата стая,
допълни Борисов в отговор на забележка
на председателстващата заседанието Мая
Манолова, която го упрекна в неуважение
към министъра. В залата присъства и упра-
вителят на НЗОК Румяна Тодорова.

Предложената от кабинета ревизия на
бюджета предвижда увеличение на де-
фицита до 2,7% и ръст на държавния дълг
до 3,4 млрд. лв. 2,7 млрд. лв. ще бъдат
отделени за буфер за финансовата ста-
билност заради случващото се с КТБ.
Отделно е предвидена и държавна гаран-
ция от 2 млрд. лв. във Фонда за гаранти-
ране на влоговете.

Юлия КУЛИНСКА ли? Преди една година, когато правител-
ството на Пламен Орешарски актуализи-
ра поредната дянковска постна пица - не
ставаше дума за попълване на имагинер-
ни дупки. Днес нямаме нито ново прави-
телство, нито нови политики”, допълни
Мерджанов. “Предложението за актуали-
зация не е на премиера Орешарски. Това
е  бюджетът на президента. Как да си
обясним иначе желанието да подпишем
празен чек за сключване на заеми от едно
служебно правителство, при условие, че
то трябва да организира единствено и
само честни и прозрачни избори” подчер-
та Мерджанов. Как да си обясним иначе,
че се искат пари, които да се харчат от
правителство, което не е пряко избрано
от народа, попита той. “ГЕРБ поиска уве-
личаване правомощията на служебния
кабинет. В 16,30 часа във вторник в дело-
водството на НС предложението беше
внесено от Бойко Борисов, Цецка Цачева
и Менда Стоянова. С това ГЕРБ иска да
се дадат правомощия на служебното пра-
вителство да може да тегли заем, поясни
Мерджанов. Това е противоконституцион-
но”, подчерта той. Може ли някой да обяс-
ни защо бюджетът трябва да бъде актуа-
лизиран сега, попита Марджанов. “Подоб-
ни въпроси задават редица експерти, дори
Реформаторският блок. Не е ли по-корект-
но новото правителство и парламент да
обезпечат своята политика. Какво очак-
вате да се случи? Абсурдът на политиче-
ския миш-маш от ГЕРБ и ДПС стигна до
това, че партията-мандатоносител ще гла-
сува срещу правителството, а опозицията
“за”. България не е богата държава, не
надувайте дефицити”, призова Мерджа-
нов. Той се обърна към министър-предсе-
дателя Орешарски: “Г-н премиер, нищо че
не сте в тази зала, БСП и Коалиция за
България стояха зад вас, удържахме ог-
ромен натиск, платихме висока цена, но
си заслужаваше. Един от тях е увеличава-
нето на фискалния резерв. Никой в тази
зала, с изключение на Бойко Борисов, не
е поставял под съмнение компетентност-
та ви. В състояние ли е да функционира
българската държава в рамките на два -
три месеца? От КБ считаме, че истинско
предателство ще бъде да пожертваме
името ви, като гласуваме бюджет,
потвърждавайки тезата, че правителство-
то е довело държавата до финансов ко-
лапс. Да дадете ясен отговор за актуали-
зацията на бюджета”, настоя Мерджанов.

До редакционното приключване на
броя дебатите в НС по актуализацията
продължаваха и резултатът от гласуване-
то не беше ясен.

Депутатите от БСП, ГЕРБ и ДПС подкрепиха трансфера на парите за здраве с
225 млн. лв. на първо четене. “За” гласуваха 184 народни представители, само 1
се въздържа, “против” нямаше. Нигяр Джафер от ДПС призова бъдещите депута-
ти да направят промяна на финансирането, за демонополизация на НЗОК, за
национална каса със задължителен характер, за електронно здравеопазване, за
реформа на спешната помощ и за промяна на лекарствената политика. Ако не
искаме вкупом да бъдем виновни, да запретнем ръкави и да направим нещо за
здравеопазването, защото само актуализацията не е достатъчна, предупреди
д-р Емил Райнов от БСП. Той припомни, че бюджетът на НЗОК е бил актуализи-
ран и през предходните три години, но през миналата президентът Росен
Плевнелиев наложи вето. Проф. Красимир Мурджев от левицата защити кабине-
та като изтъкна, че е приел стратегия за здравеопазването и промени в законо-
дателството. “Частните болници се превръщат във вериги, подобни на търговски-
те хипермаркети. Трябва да сложим ограничения. Има лекарска аристокрация
със завидни доходи, а други получават по-малки от средните за страната”,
посочи той. Искам да предупредя всички вас, които се готвят за власт, че
приетата поправка става база за бюджета през следващата година, мислете
му, предупреди Петър Кънев от Коалиция за България. Той подчерта, че насе-
лението намалява, докато хоспитализациите се увеличават, а всяка година
месечните разходи на болниците нарастват. Кънев посочи, че на всеки 100 лв.
разходи за здраве 74 лв. са за лекарства и консумативи и попита реторично
защо не стачкуват аптекарите, а бутат напред лекарите. Депутатът от левицата
препоръча, да се реши въпросът със статута на болниците, който сега е “дърве-
но желязо” и призова депутатите да поставят и въпроса “кой” в търсене на
онзи, които има смелостта и способността да извърши реформата.

След кратката почивка след приема-
нето на актуализирания бюджет на НЗОК,
депутатите се скараха, още преди да за-
почнат разглеждането промените в
държавния бюджет. Красимир Янков от
БСП поиска задължително в залата да
бъдат директорите на НАП и Агенция
“Митници”. Филип Попов пък настоя за
поименна проверка на кворума. Аресту-
вайте ги и ги доведете, репликира Ди-
митър Лазаров от ГЕРБ, правейки забе-
лежка, че не могат да бъдат задължени
да дойдат. При започването на поимен-
ната проверка депутатите от БСП напус-
наха залата, оставяйки вътре доскорош-
ните си партньори от ДПС и групата на
ГЕРБ, които подкрепят и актуализирането
на държавния бюджет. След няколкоми-
нутно броене, зам.-председателят на НС
Мая Манолова установи, че има кворум и
заседанието продължи.

“Три комисии са гласували против ак-
туализацията на бюджета. При правител-
ство в оставка и партии, отказали манда-
ти, обсъждаме Закона за държавния бю-
джет. След като е ясно, че не това прави-
телство, ще го изпълнява, чия политика
ще отстоява - на ГЕРБ, Плевнелиев и ДПС

СОЦИАЛИСТИТЕ УВЕЛИЧИХА
ПАРИТЕ ЗА ЗДРАВЕ С 225 МЛН. ЛВ.

Стотици се събра-
ха на протест пред
Народното събрание
вчера. Тяхното недо-
волство бе провокира-
но от намерението на
ГЕРБ и ДПС за актуа-
лизация на бюджета.
Протестът беше орга-
низиран в социалните
мрежи.

Недоволните из-
дигнаха плакати с
надписи “ГЕРБ + ДПС
= мафия”, “България
не е бостан (БОйко
+меСТАН)!!!” и много
други. Един от иници-
аторите на протеста
Стефан Бъчваров бе
атакуван от симпати-
зант на ГЕРБ, който го
нападна с юмруци под
погледа на бездейст-
ващите полицаи. Са-
мо намесата на други
протестиращи предот-
врати физическа са-
моразправа. Симпати-

Нови медали за наши
деца-математици

Български деца се завърнаха с 5 златни, 3
сребърни и 2 бронзови медала от Международ-
ната математическа олимпиада в Южна Корея
късно в понеделник. Отборите са в две възрас-
тови групи - до 14 г. и от 14 до 16 г. България бе
представена от ученици на Софийската матема-
тическа гимназия, столичното 125 СОУ, Приро-
до-математическата гимназия в Бургас и Вар-
ненската математическа гимназия.

Надпреварата се проведе в корейския град
Теджън от 21 до 26 юли и в нея участваха отбо-
ри от 31 държави. Състезанието бе разделено

СТОТИЦИ ПРОТЕСТИРАХА
СРЕЩУ АКТУАЛИЗАЦИЯТА

зантът на ГЕРБ се из-
фука с тениска на
партията на Борисов и
дори почна да държи
тон на журналистите.
Едва когато скан-
далът беше потушен,
се появи полицейски
началник, който го
изведе от мястото на
протеста.

Събралите се пред
Народното събрание
обявиха, че на са

съгласни с гласуване-
то на допълнителни 7
милиарда лева, чиято
цел, според тях, е да
бъдат откраднати и
присвоени от ГЕРБ и
ДПС. “Не искаме да
плащаме от джоба си
нови кредити и за-
дължения на Бълга-
рия за покриване на
измислените дупки в
бюджета”, категорич-
ни бяха те.

вижението на влаковете
в участъка Баня-Долна
махала (в междугарие-
то Карлово-Пловдив),
което беше затруднено
поради метеорологични-
те условия, вече е
възстановено, съобщиха
от Националната компа-
ния “Железопътна

ВЪЗСТАНОВЕНО Е ПРЕКЪСНАТОТО
ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ

инфраструктура”
(НКЖИ). Силната буря
отпреди ден прекъсна
движението на влакове-
те при Тулово. Причина-
та - множеството про-
виснали клони причиня-
ват прекъсване на
напрежението в кон-
тактната мрежа. Свое-

временно е създадена
организация по разчи-
стване на участъка и
отстраняване на пора-
женията от аварийните
екипи на НКЖИ. Движе-
нието в междугарието
Змейово-Тулово е
възстановено вчера
сутринта.

Eла, Чобанов, да ти дам задачи”,
обърна се в началото

на пленарното заседание лидерът
на ГЕРБ Бойко Борисов

Снимки Благовеста ЦВЕТКОВА

Д

на две възрастови категории. Българският отбор
се нареди на трето място в отборното класира-
не от общо 70 състава. Осем от медалите са за
представители на СМГ.

Международното световно математическо
състезание за младежи (IWYMIC) се провежда
ежегодно от 1999 г. За първи път то е органи-
зирано в Тайван и идеята му е да позволи на
учениците в ранна юношеска възраст да срав-
нят своите математически способности. Следва-
щото издание на надпреварата ще бъде в Ин-
донезия.
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Пороите взеха нова
жертва в Габровско
Хора от село Враниловци се качваха по покривите
на къщите си, за да се спасят от дъжда

Снимкa ПРЕСФОТО/БТА
Жена на 55 години загина, а

39-годишният й син е в неизве-
стност след пороя в габровското
село Враниловци в нощта на по-
неделник срещу вторник. Хора от
селото разказаха, че им се е на-
ложило да се качват по покри-
вите на къщите си, за да се спа-
сят от дъжда. “В двора водата
беше над метър, а на поляната
зад къщата достигаше 2 метра”,
разказа млада жена, която едва
е успяла да се качи на покрива
на къщата си заедно с двете си
деца. Родителите й, които живе-
ят в приземния етаж, се измъкна-
ли на косъм. В селото се говори,
че наводнението е предизвика-
но от запушване на преминава-
щите наблизо реки.

Усложнена обстановка бе
регистрирана и в кметствата Но-
ваковци, Драгановци, Гъбене,
Стоевци, Камещица, Музга, Де-
бел дял, Трънето и Яворец. На-
воднени бяха приземни етажи на
къщи, отнесени са коли и сел-
скостопанска техника. През нощ-
та за отводняване и провеждане
на аварийно-спасителни дейно-
сти са работили 6 екипа и 25
служители на Пожарна безопас-
ност и защита на населението.

В ранните часове на вчераш-
ния ден бяха определени коми-
сии за извършване на огледи на
всички критични места с цел ус-
тановяване на нуждите и осигу-
ряване на хора и механизация.
Почистени бяха наноси, дъждо-

Пътят между Тетевен и съседното село Гложене беше блокиран заради обилния валеж преди ден,
който предизвика свлачище на земна маса. Екипи на РСПБЗН-Тетевен започнаха почистването на

засегнатия участък и по това трасе

Временно затворен за
движение бе пътят между
Тетевен и село Гложене.
Скална маса е паднала в
района на Воденицата
вследствие на силния
дъжд. На място са изпра-
тени екипи на областното
управление на пожарната в
Ловеч. 19 села останаха
без ток. На около 20 сигна-
ла са се отзовали и пожар-
никарите и спасителите в
района на Ямбол. Реката,
преминаваща през долна-
та част на село Голям Из-
вор, е излязла от коритото
си и е заляла два моста, но
не е успяла да ги срути.

ПАДНАЛА
СКАЛА
ЗАТВОРИ
ПЪТЯ МЕЖДУ
ТЕТЕВЕН И
С. ГЛОЖЕНЕ

приемни шахти, водостоци, раз-
рушени участъци на легла и ко-
рита на реки и дерета.

Пороят създаде редица про-
блеми в населените места в Под-
балкана. Критично бе положени-

ето в село Богдан, дигата на сел-
ската река се е скъсала и ром-
ската махала е наводнена.

Дъждът не пощади и курортното
градче Баня - там има наводнени
къщи и дворове, изпадали кере-
миди. Спасителни екипи са вика-
ни в ромската махала, където
водата е причинила най-много
беди. До 4 часа сутринта са от-
воднявали и в село Дъбене, а в
село Столетово две асфалтирани
улици са напълно разрушени.

Градушка пък се изсипа във
Войнягово и близкия до Пловдив
Куклен, където също има навод-
нени дворове и изби.

Роми блокираха жп линия в района
на столичния квартал “Факултета” в знак
на съпричастност към събратята си от
ромската махала в Стара Загора, чиито
къщи бяха съборени миналата седмица.
Протестиращите застанаха на линията
Захарна фабрика - Горна баня на преле-
за, който се намира в близост до ромска-
та махала “Факултета” в София. По-късно
стана ясно, че демонстрантите настояват
и за това да бъдат узаконени техните
къщи. Те са убедени, че имат подобни
проблеми, защото държавата ги дискри-
минира. Членовете на “Евророма” в Ста-
ра Загора обаче се възпротивиха на
протестите в София в тяхна защита. “Об-
щинското ръководство на “Евророма” -
Стара Загора сме възмутени от опита на
Петко Асенов да организира протест в
кв. “Факултета”, София, осем дни след
като ромските къщи в кв. “Лозенец”, Ста-
ра Загора, бяха разрушени”, се казва в
съобщение на партията. От пресцентъра
на БДЖ уточниха, че заради ромската
блокада три влака са спрели.

До 300 лева е санкцията за физически
лица при движение по общинските пъти-
ща в Кюстендил с непочистени от кал
машини. Глобата е вписана в новоприета-
та наредба за управление на общинските
пътища. Санкцията ще се прилага и при
изсичане и изкореняване на дървета и
храсти, косене на трева без разрешение
на администрацията, паша на добитък и
опожаряване на растителността, поставя-
не и складиране на материали, които не
са свързани с експлоатацията на пътя,
превоз на мокри товари, с които се ов-
лажнява платното за движение, и на
насипни материали в превозни средст-
ва, позволяващи тяхното разпиляване.
При повторно нарушение глобата може
да достигне до 600 лева. В случай, че
става въпрос за юридически лица, то
размерът на санкцията за първо нару-
шение е до 1000 лева, а при повторно
– 2500 лева. Глоба до 1000 лева е пред-
видена при нанасяне на повреди или уни-
щожаване на пътищата, пътните съоръ-
жения и принадлежностите.

РОМИ БЛОКИРАХА
ВЛАКОВЕ, ИСКАТ
УЗАКОНЯВАНЕ
ЗА КЪЩИТЕ СИ

М
Полицията разкри престъпна
мрежа за наркотици

определени от лекари, въз основа на
норматив от Министерството на здра-
веопазването. Приблизителното ко-
личество, необходимо на ден на па-
циент, е от 40 милилитра до 120 ми-
лилитра, като стойността му е 10-12
лв. Терапевтичните дози трябва да
бъдат приемани в присъствието на
лекари, но е допустимо отклоняване,
тъй като много от лекуващите се по
програмите се регистрират не в гра-
довете, в които живеят. Така много
плевенчани се регистрират във Ве-
лико Търново, Враца или Габрово и
получават метадона веднъж седмич-
но, за да спестяват пътни разходи.
По време на задържането на 30-го-
дишния е направен тест, който не е
показал употреба на наркотици. По-
вдигнато му е обвинение за разпро-
странение на наркотици в условията
на опасен рецидив, което предвиж-
да лишаване от свобода от 5 до 15
години и парична глоба.

Метадон и амфетамин са открити
при полицейски операции в Плевен,
съобщиха от пресцентъра на МВР.
След прецизна оперативна работа в
Плевен е заловен 30-годишен мъж,
разпространявал метадон. Изясне-
но е, че наркозависимият преди 2010
г. впоследствие се е възползвал от
метадоновата програма, за да се
снабдява с препарата, който прода-
вал на невключени в лечението за-
висими от наркотици. Задържането
му е станало в момент на сделка с
400 милилитра метадон, цена при-
близително около 800 лева. Провер-
ка е установила, че от март 2014 г.
30-годишният е получавал безплат-
но метадон, с единствена цел да го
продава. В хода на проверката по
случая е установено, че безработни-
ят е включил в програмата и съпру-
гата си. Криминалисти поясниха, че
заместващото лечение на наркоза-
висими е индивидуално, по схеми,

ОБЩИНАРИТЕ ОТ
КЮСТЕНДИЛ
РАЗПОРЕДИХА ДО
300 ЛВ. ГЛОБА ЗА КАЛ

Столични полицаи
задържаха двама мъже
за изнудване, като им е
наложена мярка за неот-
клонение задържане. На
Милослав Кръстев и Де-
низ Тюркмен са повдиг-
нати обвинения и е нало-
жена постоянна мярка
“задържане под стража”.
Двамата са от групата на
Филип Найденов-Фатик,
като Тюркмен е негов
зет. Разследването за-
почнало, след като 40-
годишен мъж подал жал-
ба в столичната дирекция
на 23 юни, в която разка-
зал, че същите двама
мъже го заплашват и из-

СВЕТЛОЗАР ЛАЗАРОВ:

Главният секретар на
МВР Светлозар Лазаров
опроверга информацията
в разпространения от
Николай Бареков доку-
мент, според който Бой-
ко Борисов е свързан с
трафик на дрога. “Има
документ с такъв номер,
има такава проведена
среща с информатор на
тази дата, но наличието
на информацията, която е
в документа в съответно-
то дело, не отговаря на
информацията, която е
публикувана. Името на г-
н Борисов не фигурира в
този документ”, заяви в

БОРИСОВ НЕ ФИГУРИРА В
ДОКУМЕНТА ЗА ТРАФИК НА ДРОГА

телевизионно интервю
Лазаров.

ДУМА припомня, че
миналата седмица Баре-
ков се позова на доку-
мент, според който име-
то на Борисов било на 4
места в различни пасажи
на МВР документ, свър-
зан с трафик на наркоти-
ци. Лазаров обаче смята,
че това, което се разпро-
странява, трудно може да
бъде наречено документ.
“Пасажите за Борисов не
фигурират в документа.
Те са добавени. Самото
дело е вадено един-
единствен път, и то през

2003 г.”, добави той и
уточни, че нито тогаваш-
ният главен секретар
Бойко Борисов, нито
вътрешният министър Ге-
орги Петканов са вадили
делото. Проверката на
документа е направена,
след като министър Цвет-
лин Йовчев е разпоредил
да се провери има ли
нерегламентиран достъп
до класифицирана ин-
формация. Лазаров се
оплака, че вместо да си
вършат работата, служи-
телите на МВР цял ден
се занимавали с това кой
какво е казал.

Двама близки на Фатик
задържани за изнудване

нудват да им прехвърли
собствеността върху имот
в жк. “Люлин”, притежа-
ние на трето лице. От
полицията информират,
че тъжителят познава
авторите на заплахата с
малките им имена. По
случая било образувано
досъдебно производство.
Веднага започнало раз-
следване за установява-
не на факти и обстоятел-
ства по случая.

В резултат на прове-
дени оперативно-издир-
вателни действия била
установена самоличност-
та на мъжете. Дениз Тюрк-
мен /54 г./ - Димата, ро-

ден в Грузия, със словен-
ско гражданство, имал
забрана за влизане в
страната до 2011 г. Дру-
гият, Милослав Кръстев -
Мишо, е софиянец, крими-
нално регистриран за от-
вличане, принуда, раз-
пространение на акцизни
стоки без бандерол,
лъжесвидетелстване, из-
мама.

При проведените до-
пълнителни оперативно-
издирвателни действия
двамата били задържани,
а Софийският районен
съд постановил постоянна
мярка за задържане на
двамата мъже.
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Почетоха паметта на
Самуиловите войници

Д
„Днес е трагичен ден за българската история,

защото предателство обрича Самуиловите воини
на поражение и човешки жестокости”. С тези
думи председателят на на сдружение “Епископ
Йосип Щросмайер” Трифон Павлов почете геро-
изма на българите след битката при Беласица, от
която тази година се навършват 1000 години.
“Важно е тези хиляди ослепени Самуилови вой-
ници да бъдат почетени и уважени, подчерта той,
след като заедно с представители на патриотич-
ни организации и Съюза на военноинвалидите и
военнопострадалите поднесоха цветя и венци
пред Паметника на Незнайния воин и Паметника
на ослепените войници на цар Самуил в София.
”Самуиловите воини са дали всичко за България”,
каза на свой ред и председателят на Съюза на
военноинвалидите и военнопострадалите Петър
Велчев. “Съюзът на военноинвалидите и военно-
пострадалите възпитаваме младото поколение и
всички българи в патриотизъм и именно поради
това трябва да се връщаме към тези дати и да ги
почитаме”, подчерта Велчев. Тази година, на 29
юли, се навършиха 1000 години от битката при
Беласица, известна и като битката при Ключ. На
тази дата през 1014 г. се е състояло решителното
сражение между българските воини на цар Саму-
ил и византийската войска, предвождана от им-
ператор Василий II. Българите губят битката и в
плен попадат според различните исторически
извори между 14 000 и 15 000 български воини.
По заповед на византийския император пленени-
те български воини са ослепени, като на всеки
100 е оставен по един с едно око.

Директори крият
отпаднали ученици
МОН обмисля европейски регистър, за да се проследява
движението на учениците в образователните институции

П
о-строг контрол ще се
упражнява спрямо ди-
ректори, които, за да
запазят делегираните
си бюджети, водят като

бройка отпаднали ученици или
такива, които не посещават ре-
довно училищe. Това съобщи вче-
ра просветната министърка в ос-
тавка проф. Анелия Клисарова. Тя
отново алармира, че има неза-
ети места в гимназиите след 4-то
класиране и обясни, че за всеки
регион бройката  е различна. За-
писването ще продължи до края

на август, поясни тя. Причините
за това според министъра са раз-
лични, като професионалните
гимназии страдали най-много.

“Правят се анализи колко са
отпадналите ученици през тази
година. Най-точни резултати ще
имаме до края на септември”,
изтъкна министър Клисарова.
Много е трудно да кажем кое дете
е отпаднало от системата, каза
още министърката. Трудно е да
се разграничи колко деца са от-
паднали и колко са напуснали
училището заради миграция, но

са останали в образователната
система. Затова в МОН обмислят
създаването на европейски ре-
гистър, чрез който ще може да се
проследява движението на уче-
ниците.

Все още не може да се каже
дали ще има промяна в зимната
ваканция на учениците, както
вече се заговори. Просветният
министър определя със заповед
ваканциите в началото на всяка
учебна година. Вероятно това ще
направи бъдещият служебен ми-
нистър.  Клисарова съобщи още,

че в предстоящата учебна годи-
на на държавните зрелостни из-
пити ще бъде тествано т.нар. еле-
ктронно оценяване. То е част от
стратегията на МОН за електрон-
но-комуникационните стратегии.
Електронното оценяване ще
върви паралелно със стандартния
метод за оценяване. То ще е по
желание. Оценителите ще полу-
чат сканирани работите на уче-
ниците и в удобно за тях време
ще ги проверят и оценят чрез
компютъра си.

Министър Клисарова връчи
договори на кметове, спечелили
проекти по програмата за деца и
младежи в риск. Обект на проек-
тите са деца между 3 и 6 години,

като целта е те да придобият по-
добри езикови и социални уме-
ния. Клисарова благодари на
кметовете, които са били активни
в участието в програмата. Това е
част от стратегията за намалява-
не броя на отпадналите учени-
ци, категорична е Клисарова.
Ключът към развитие на страна-
та е образованието, подчерта
отново тя. Самите проекти, по
думите на Клисарова, са важни
за подготовката на децата за
училище. Колкото по-подготвени
са малките за I клас, толкова учи-
лището за тях става по-привлека-
телно и са по-мотивирани да ос-
танат в класните стаи, категорич-
на бе министърката.

В продължение на предприетите
до момента действия, във връзка с
предстоящото изплащане на пенсии-
те за м. август и с цел осигуряване на
възможност за своевременно удовле-
творяване на заявленията на пенсио-
нерите, клиенти на “Корпоративна
търговска банка” АД и “Креди Агрикол
България” ЕАД, желаещи смяна на
платеца, НОИ е създал организация
за прием и обработване на постъпили
заявления извън регламентирания
срок. При подаване на заявления за
смяна на платеца до края на работ-
ния ден на 4 август 2014 г. пенсиите
на лицата ще се изплащат чрез новия

екарите в столичната Първа
специализирана акушеро-ги-
некологична болница за ак-
тивно лечение “Св. София”
спасиха жена с рядко среща-
ното заболяване мола хидати-
доза, по-известно като гроз-
довидна бременност. Тя се
среща веднъж на 2000-3000
бременни, като най-често про-
явата е при жени в по-зряла
репродуктивна възраст.

При гроздовидната бре-
менност плацентата е пълна с
вода, поради което се образу-
ват мехурчета, а износването
на бременността е неосъще-

НОИ ЩЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ИЗВЪН
РЕГЛАМЕНТИРАНИЯ СРОК ЗА СМЯНА
НА ПЛАТЕЦА ОТ КЛИЕНТИ НА  КТБ И
„КРЕДИ АГРИКОЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

заявен платец още от август.
НОИ напомня, че за промяна на

банкова сметка лицата подават заяв-
ление до териториалното поделение
на института, което изплаща пенсията
им, заедно с копие от документ на
банката с номера на новата банкова
сметка на титуляря.

Лицата, които искат да получават
пенсията си чрез пощенска станция,
следва да подадат в съответното те-
риториално поделение на НОИ заяв-
ление за изплащане на пенсията,
като представят лична карта или удо-
стоверение за регистрация по насто-
ящ адрес.

Спасиха жена с гроздовидна
бременност

ствимо. Лекарите в “Св. София” се
сблъскват със заболяването веднъж на
2-3 години, съобщават от лечебното
заведение.

Преди седмица диагнозата е поста-
вена на 44-годишната пациентка с же-
лана бременност, потърсила медицин-
ска помощ поради вагинално кървене.
При първоначалния преглед лекарите
констатират, че плодът е загинал и из-
разяват съмнение за мола хидатидоза.
Наличието на гроздовидна бременност
е потвърдено от специалистите в отде-
лението по патология на бременността.
Няколко дни жената прекарва в реани-
мация, където се полагат изключител-
ни грижи за стабилизирането й.

Л

35 безработни нае
и обучи община Акса-
ково за периода ап-
рил 2013 - юли 2014 г.
по проекта “Протегна-
та ръка за помощ в
дома”. Безработните
са назначени като со-
циални работници и
организатори и се
грижиха за 68 души с
трайни увреждания и
хора, които са с огра-
ничени възможности

Община Аксаково нае безработни
по европейски проект

за самообслужване от
13 населени места в
общината. Проектът е
на стойност 220 320
лв. и се осъществява с
финансовата подкре-
па на оперативна про-
грама “Развитие на чо-
вешките ресурси”, съ-
финансирана от Евро-
пейския социален
фонд на ЕС. Пет от
обучените безработни
ще останат на работа

и след края на проек-
та. За целта е създа-
дено специално “Зве-
но за предоставяне на
почасови услуги в до-
машна среда” към до-
машния социален па-
тронаж. Община Акса-
ково се кани отново
да кандидатства за
подобен проект, ако
той бъде заложен в
следващия програмен
период 2014-2020 г.

С
С наградата “Ди-

лард” за най-добри
писмени защити си
тръгна отборът на
УНСС от Междуна-
родното състезание
по право “Джесъп”
2014, съобщи “Правен
свят”. Състезанието е
симулация на процес
пред Международния
съд към ООН и има 53-
годишна история. В
него участваха отбо-

Юристи от УНСС спечелиха международна
награда за писмена защита

рите на повече от 500
правни факултета от
повече от 80 страни.

Виктория Дочева,
Екатерина Димитру-
шева, Ивайло Димит-
ров, Красимира Игна-
това, Траян Косев и
техните треньори от
СМСП Виктор Сера-
фимов и Инна Учкуно-
ва успяха да преодо-
леят силната конку-
ренция и да вземат

отличие. След тях са
класирани отбори на
университети от Ру-
сия, Сингапур, Австра-
лия, Беларус и Холан-
дия.

За да стигне до
финалния кръг на
състезанието, който се
проведе във Вашинг-
тон, отборът на УНСС
спечели в края на
февруари и национал-
ните кръгове, органи-

зирани от “Сдружение
за международни съ-
стезания по право”. В
националната фаза
на световното състеза-
ние отборите спориха
по казус, който касае
т р а н с г р а н и ч н о т о
замърсяване на мор-
ски води, присвоява-
нето на потънали кул-
турни ценности, меж-
дународните арести и
други актуални теми.

С панихида, отслужена от Неврокопския митрополит Серафим и поднасяне на венци
край Петрич бе почетена паметта на ослепените и загинали в битката преди 1000 години воини

на цар Самуил. Церемонията се състоя в мемориала Самуилова крепост край Петрич

Снимка БГНЕС
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“Южен поток транспорт” из-

готви оценка на въздействието
върху околната и социалната
среда (ОВОСС) за българския
участък на морския газопровод
“Южен поток”, съобщиха за
ДУМА от офиса на компанията
в Амстердам, Холандия.

Докладът за ОВОСС по-
твърждава заключенията, че
строителството и експлоатаци-
ята на тръбопроводите в мор-
ски води не се очаква да имат
значително влияние върху еко-
логията на Черно море и
българския бряг, където мор-
ският газопровод излиза на
сушата. Докладът е изготвен от
международните експерти Ю
Ар Ес инфрастръкчър енд ин-
вайърмънт Ю Кей (URS Infra-
structure and Environment UK
Limited).

“Южен поток транспорт” про-

“До края на тази сед-
мица, или в началото на
следващата, ще бъдат
отпуснати още 70 до 100
млн. лева за разплащане
с бенефициентите по
Оперативна програма
(ОП) “Околна среда”.
Това съобщи вчера  ми-
нистърът на околната
среда и водите в оставка
Станислав Анастасов по
време на посещението си
на претоварната станция
за общински отпадъци и
градската пречиствател-
на станция в Казанлък,
цитиран от “Фокус”.

Министърът констати-
ра вчера, че строителни-
те работи по двата про-
екта, които се изпълня-

 В землището на село Ракитница бе направена първа копка за изграждане
на регионален център за управление на отпадъците в Стара Загора

70-100 млн. лв. ще получат до седмица
бенефициентите по ОП „Околна среда”

ват по тази ОП, про-
дължават въпреки твър-
денията, че работите по
тях трябва да спрат. Там
в момента се провеждат
дейности по основна ре-
конструкция и модерни-
зация. “Наистина Минис-
терството на околната
среда и водите и Минис-
терството на финансите
правят всичко възможно,
за да може да бъде из-
ползван активният стро-
ителен сезон”, допълни
той.

Припомняме, че от
ноември 2013 г. плаща-
нията по ОП “Околна
среда” са блокирани от
Еврокомисията заради
открити нарушения при

обществените поръчки,
организирани от общи-
ните. В края на юни той
заяви, че напълно реал-
ни са шансовете плаща-
нията по програмата да
бъдат размразени, като
решението се очаква
към края на юли. Вчера
министърът направи пър-
ва копка на регионалния
център за отпадъци в
Стара Загора. Стойност-
та на договора за изграж-
дането му е 32,5 млн. лв.
и включва като подобек-
ти регионално депо за
неопасни отпадъци, об-
щински център за рецик-
лиране и инсталация за
сепариране и закрито
компостиране.

„Южен поток транспорт”
публикува доклада за ОВОСС
в България
Документът разглежда детайлно въздействието

на инвестиционния проект върху населението

Стойността на украинската газотранспортна система
(ГТС) към момента се оценява на 25-35 млрд. долара, но тя
може да намалее двойно заради строителството на газопро-
води, заобикалящи Украйна. Това коментира директорът на
украинската национална компания “Нафтогаз” Андрей
Коболев пред телевизия ICTV.

По думите му, украинската ГТС се нуждае от скорошна
модернизация. “Южен поток” ще отнеме от украинския
транзит потенциално до 60 млрд. куб. метра газ. Сега този
транзит е 86 млрд., пояснява той.

Коболев информира, че “Нафтогаз” е изпратила писмо с
предложение за преразглеждане на договора за обемите и
условията на транзита на природен газ за периода 2009-2019
г. Един от елементите за промяна на транзитния договор е в
методиката за отчет за газ - къде ще се отчита, как ще се
контролира това, обобщи шефът на “Нафтогаз”.

веде процедура по оценка на
въздействието, която се състои
от два паралелни процеса -
Оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС) в съот-
ветствие с националното зако-
нодателство и Оценка за
въздействието на околната и
социалната среда (ОВОСС) в
съответствие с насоките и стан-
дартите на международни фи-
нансиращи институции.

Докладът за ОВОС конста-
тира, че околната среда няма
да бъде повлияна значително
от проекта. Той беше одобрен
от Министерството на околната
среда и водите през февруари
2014 година.

Докладът за ОВОСС съ-
държа допълнителни анализи
за околната среда, културното
наследство и социално-иконо-
мическите аспекти на проекта,

както и усилията, които компа-
нията продължава да полага за
ангажиране на заинтересова-
ните от проекта страни. Напри-
мер той разглежда по-детайл-
но въздействието на инвестици-
онния проект върху население-
то и уязвимите групи в окол-
ността.

В доклада е включена и
оценка на потенциалните куму-
лативни въздействия в резултат
на развитието на проекта и
други съществуващи и предло-
жени дейности в близост до
инфраструктурата.

Докладът за ОВОСС очер-
тава смекчаващи и защитни
мерки, които да гарантират, че
проектът няма да окаже значи-
телно отрицателно въздействие
върху околната среда.

Според Матео Веронези,
мениджър за ОВОСС и разре-

шителни режими в “Южен по-
ток транспорт”, ОВОС и ОВОСС
представляват сигурна основа
за екологичното и социално уп-
равление на проекта.

“Южен поток транспорт”
кани всички заинтересовани да
се запознаят с предварителния
доклад за ОВОСС и активно да
споделят обратна връзка чрез
електронна поща, по пощата
или чрез формата за обратна
връзка, публикувана на сайта.
Проектодокладът за ОВОСС е
достъпен онлайн от 29 юли.
Негови печатни копия са на
разположение в офиса на
“Южен поток транспорт” в Со-

роектът на Министерството на икономиката
и енергетиката (МИЕ) “Брандико” за създа-
ване на търговска марка спечели от Евро-
пейската комисия (ЕК) номинация за Евро-
пейските награди за насърчаване на пред-
приемачеството в категорията “Инвестиции
в предприемачески умения”. Това съобщиха
от пресцентъра на МИЕ.

България за първи път получава номина-
ция в престижния конкурс на ЕК. В катего-
рията българският проект ще се състезава с
още три - от Великобритания, Германия и
Сърбия. Победителят ще стане ясен на 2
октомври 2014 г. в Неапол, Италия, по вре-
ме на Третата асамблея на малките и сред-

През първото полугодие на 2014
година в България са регистрирани
общо 127 338 автомобила. Едва
около 12% от тях - 16 295 броя, са
нови автомобили. Това сочи офици-
алната статистика на МВР за авто-
мобилния парк в страната. Най-про-
даваната марка в България за този
период е Volkswagen - общо 14 490
регистрации. От тях обаче едва 1091
броя са нови автомобили.

Лидер по регистрация само на
нови автомобили продължава да
бъде Dacia с 1618 регистрации.
След това се нарежда Renault с

„НАФТОГАЗ”: УКРАЙНА
МОЖЕ ДА ОСТАНЕ БЕЗ
ПРИХОДИ ОТ ТРАНЗИТ

фия, в Информационния център
за “Южен поток” във Варна, в
кметската администрация в
Приселци, в Културния дом в кв.
“Галата”, както и в “Крушките” и
“Ракитника”.

“Южен поток транспорт” ще
проведе консултации с непра-
вителствени и с местни органи-
зации във връзка с доклада за
ОВОСС. Освен това граждани-
те са поканени да посетят отво-
рените консултативни срещи
във Варна и региона. Графикът
на срещите може да бъде на-
мерен на интернет страницата
на компанията, се казва в съоб-
щението.

Проект на МИЕ е номиниран
от ЕК за европейска награда

САМО 12% ОТ РЕГИСТРИРАНИТЕ
КОЛИ СА НОВИ

1298 продажби на нови автомобили
в България. С 1091 регистрации на
трето място се нарежда марката
Volkswagen, която води със само 3
продажби пред четвъртата в класи-
рането Skoda.

Марката Ford заема пето място с
989 продажби, следвана от Peugeot
с 843, Toyota с 835, Kia със 731,
Citroen с 485 и Nissan с 442. Грани-
цата от 400 продажби за първото
полугодие преминават още Opel
(439), BMW (425) и Mercedes (401).
Марката Great Wall, която има завод
в България, е реализирала 362 ав-

томобила, като 334 от тях са нови.
На второ място по регистрация

на стари и нови автомобили е мар-
ката Opel. За първите шест месеца
на годината в България са регист-
рирани общо 10 943 нейни коли.
От тях обаче едва 439 автомобила
са нови, а останалите са втора
употреба. Следват Mercedes (10
277 регистрации), Renault (8274),
BMW (7183), Ford (7171), Audi
(6766), Peugeot (6760), Citroen
(4025) и Toyota (4009), които офор-
мят топ 10 на най-продаваните
марки автомобили на нашия пазар.

ППППП
ните предприятия - главният политически
форум на ЕК в областта на предприемаче-
ството и промишлеността.

“Брандико” е проект, който МИЕ създава
през 2011 г., и има четири издания досега.
Целта е учениците от средните училища да
се научат да изграждат своя оригинална
търговска марка, да се запознаят със смисъ-
ла и значението на интелектуалната собст-
веност. Марката на общността е метод за
защита на търговски марки с една регистра-
ция на територията на целия единен пазар.
По дял на търговските марки, защитени като
марка на Общността, България се нарежда
на 20-о място в ЕС.

Снимка ПРЕСФОТО БТА
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Търговията със зърното от

новата реколта започна на
миналогодишните цени, съоб-
щи вчера Борис Ангелов, уп-
равител на брокерската къща
“Монтана” - регионален център
на Софийската стокова борса,
цитиран от БТА. При тези цени
на пшеницата трябва да се
очаква намаление на цената
на хляба, прогнозира бро-
керът.

По негови данни фуражна-
та пшеница се купува при цена
240-260 лв. за тон, а хлебната
- 280-300 лв. Цената се опре-

Европейските фондове, които не са използвани от България и Румъния,
трябва да бъдат пренасочвани към Германия и другите страни, сблъскващи се
с “миграцията на бедните”, посочи пред международни медии министърът на
труда на германската провинция Северен Рейн-Вестфалия Гунтрам Шнайдер,
предаде БТА, като се позовава на Медиафакс.

Средствата ще да бъдат използвани за интеграция, каза министърът, като
добави, че Западна Европа трябва да се възползва от имиграцията, тъй като
половината от имигрантите са добре квалифицирани. Без лекарите и медицин-
ския персонал на Югоизточна Европа много клиники в Северен Рейн-Вестфа-
лия нямаше да могат да работят, отбеляза Шнайдер.

Другата половина, бедните, ще продължат да идват, докато минималната
заплата в Румъния остава 1 евро на час, допълни той.

БРОКЕРИ:

много места производи-
телите не могат да вля-
зат в нивите си. Близо 1/
3 от пшеницата е още на
полето, съобщи Зарко
Иванов, председател на
Съюза на зърнопроизво-
дителите в Монтана, ци-
тиран от fermer.bg.

“На много малко мес-
та в Монтанско колегите
са приключили с жътвата
на пшеницата. На много

Заради градушката, паднала
преди ден в района на Ямбол, бяха
нанесени поражения в отделни
землища в областта, най-вече на
масивите със слънчоглед. Това
съобщи вчера Михаил Шевкенов,
председател на Регионалния съюз
на зърнопроизводителите в Ямбол,
цитиран от fermer.bg. По думите му
поредната градушка ще доведе до
падане на добивите и при слънчог-
леда, и при царевицата. “Поражени-
ята при слънчогледа не са фатални,

Търговията с пшеницата от новата реколта започна на миналгодишните нива от 280 лв.
деля от качеството, а мелници
и хлебарски фирми са готови
да платят повече, но да полу-
чат качествена пшеница,
допълни още търговецът.

Същевременно Радослав
Христов от Националната асо-
циация на зърнопроизводите-
лите (НАЗ) каза вчера, че
търговията със зърно от нова-
та реколта върви със слаби
темпове, тъй като производи-
телите изчакват по-добри цени
от предлаганите сега от
търговците. По негова инфор-
мация в момента цената на

фуражната пшеница се движи
в рамките на 260-270 лв. за
тон, а на хлебната - около 280-
300 лв. за тон, предаде
investor.bg.

За сравнение Христов по-
сочи, че миналата година кам-
панията по изкупуването на
зърното е стартирала при цена
от 290-300 лева за тон за фу-
ражната пшеница и 330-340 лв.
за тон при хлебната. Той при-
помни, че през август минала-
та година обаче беше отбеля-
зан срив на цените под посо-
чените нива.

В момента колегите изчак-
ват подобрение на пазара, не-
зависимо че хоризонтът не е
много добър. Пшеницата е бор-
сова стока и цената зависи от
движението на международни-
те пазари, припомни произво-
дителят. Той допълни, че зара-
ди валежите тази година и тре-
тирането на посевите допълни-
телно с препарати себестой-
ността на продукцията е по-
висока и ще надхвърли 30 ст.
за кг. Явно ще работим на за-
губа при пшеницата и ечеми-
ка, смята Христов.

Няма търсене на ечемик,
съобщи Борис Ангелов. Хиля-
ди тонове от това зърно чакат
купувачи в складовете. Фураж-
ният се предлага по 240-250
лв. за тон, а пивоварният - по
300 лв. Най-скъп е ечемикът от
френския сорт “Казанова” - по
320 лв. за тон.

По данни на Софийската
стокова борса през юли са
сключени сделки за пшеница
с незабавна доставка II Б гру-
па на цена от 260 лв. за тон,
както и за фуражен ечемик на
цена 240 лв. за тон.

Проливни дъждове унищожиха зърнена реколта в Монтанско

ГРАДУШКАТА УДАРИ
СЛЪНЧОГЛЕДА В ЯМБОЛСКО

места обаче блоковете
задържат вода и на прак-
тика е невъзможно да се
влезе в тях, защото ком-
байните пропадат. Поло-
жението е тежко в целия
регион”, коментира Ива-
нов. По думите му, за да
могат комбайните да вля-
зат в масивите, поне сед-
мица е необходима без
дъждове, за да изсъхне
почвата.

В Монтанско земедел-
ските производители
вече излизат от агротех-
ническите срокове за
жътва на пшеницата. Ло-

шите климатични условия
влошават качеството на
зърното. “При старта на
жътвената кампания
имахме очаквания за до-
бро качество на зърното,
но след почти едносед-
мични валежи не можем
да имаме добри очаква-
ния. С всеки следващ
дъжд качеството на зър-
ното се влошава”, комен-
тира Иванов. По думите
му, ако дъждовете не
спрат, в региона няма да
се говори за влошено
качество на зърното, а за
пропаднали площи.

но има на много места начупени
пити. Проблем има и при зеленчуци-
те, част от които също бяха поразе-
ни от градушката”, каза Шевкенов.
По думите му няма агротехника,
която да може да възстанови повре-
дите по слънчогледите. При предиш-
ните градушки в област Ямбол са
установени напълно пропаднали
площи със слънчоглед от близо 10
000 декара. Комисия е описала
щетите, съставени са констативни
протоколи.

Българските международни превозва-
чи са недоволни от нов закон, приет на
11 юли във Франция, според който шо-
фьорите вече нямат право да ползват по-
чивката си на борда на превозните сред-
ства. На територията на Франция те ще
трябва да намират подходящи паркинги
с хотели за почивките си. Това означава,
че ще трябва да бъде намерено реше-
ние за съхраняване и охрана на товари-
те, което предизвиква притеснения и не-
доволство сред български спедиторски
компании. “Целта на този закон е нама-
ляване на конкурентоспособността на
чуждите превозвачи във Франция”, каза
за Investor.bg Драгомир Ангелов от TG
Europa. Френските профсъюзи твърдят, че
постоянно губят работни места вследст-
вие на социалния дъмпинг, т.е. по-ниско
заплащане и лоши условия на труд на

П
роливни дъждове от
25-30 литра на кв. м
са паднали в регио-
на на Монтана в по-
неделник. Все още на

Германски министър:

Неусвоените от България и Румъния
еврофондове да отидат в страните
с „миграция на бедните”

Нов закон във Франция забранява
шофьорите да спят в ТИР-овете

чуждестранните шофьори, каза още той.
По думите му много френски транс-

портни фирми са фалирали поради висо-
ката конкуренция на превозвачите с “нис-
ки разходи”. При положение, че се въвеж-
да този закон, има ли Франция готови
инфраструктурни решения за превозвачи-
те, има ли хотели по всички паркинги,
попита реторично Ангелов. Глобата при
нарушение на новия закон е 15 хил. евро.
Малко български транспортни фирми мо-
гат да извадят тези пари, подчерта той.

Българските международни превозва-
чи се опасяват, че този закон може да
бъде приет и в други европейски страни.
Според Ангелов такива индикации има в
Италия и Испания. Срещу този закон са
се обявили и БАСАТ, АЕБТРИ, Изпълни-
телна агенция “Автомобилна админист-
рация”, каза той.
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кратки

Ако изборите за президент на САЩ бяха сега, 53% от
американците биха гласували за Мит Ромни, а за Барак
Обама - 44%. На изборите през 2012 г. демократът Обама
победи именно Ромни, който бе кандидат на републиканци-
те. Сега обаче нагласите явно са претърпели промяна. Ром-
ни, дори да се кандидатира отново за президент, обаче
няма как да вземе реванш от Обама, който кара своя втори
и последен мандат.

Ако през 2016 г. Ромни реши да тръгне отново на поход
към Белия дом, той по всяка вероятност ще се изправи сре-
щу Хилари Клинтън. Социологическите проучвания на този
етап дават на Ромни 42%, срещу 55% за Клинтън. Бившият
държавен секретар има сериозна подкрепа от страна на
афро-американското население - 77%, докато Ромни полу-
чава едва 36%.

Проучването сочи, че близо 1/3 от американците считат
Обама за най-лошия президент от Втората световна война
насам. Иначе нито Ромни, нито Клинтън са обявили дали ще
се кандидатират през 2016 г. На въпрос на CNN какви са
намеренията на съпругата му, експрезидентът Бил Клинтън
заяви: “Необходимо й е време да размисли, за да реши”.

ританският премиер Дейвид Камерън намалява два
пъти периода за изплащане на обезщетение на
безработни и детски надбавки. Времето, в което вече
ще може да се ползват средствата от правителстве-
ната социална програма, става три месеца вместо
досегашните шест.

“Ние реформираме системата за имиграция, така
че на първо място поставяме британците”, подчерта
премиерът, цитиран от “Дейли Телеграф”. Камерън
даде да се разбере, че за чужденците вече ще е
почти невъзможно да получат общински жилища. Той
добави, че правителството ще се бори срещу чуж-
денците, които идват в Обединеното кралство със
студентски визи, след това нелегално работят в раз-
лични сектори на икономиката. “Вече затворихме 750
фалшиви колежа и ще продължим да затягаме кон-
трола.” Новата мярка е, че ако на 10 на сто от набра-
ните от даден колеж студенти бъде отказана виза,
съответното учебно заведение ще губи лиценза си.
От ноември собствениците на имоти ще имат законо-
во задължение да проверяват имиграционния статут
на наемателите си.

Анализаторите отбелязват, че Камерън и Консер-
вативната партия се опитват да възвърнат доверието
на избирателите, които са недоволни от политиката
в областта на имиграцията.

Аржентина е осъществила плащане
на стойност 642 млн. долара за урежда-
не на дълга към Парижкия клуб на
държавите кредиторки, обединяващ 19
високоиндустриализирани страни, съоб-
щи ИТАР-ТАСС. Общите задължения на
южноамериканската страна възлизат на
9,7 млрд. долара, като в това число
влизат и лихвите, посочиха от аржен-
тинското Министерство на икономиката.

През май Буенос Айрес се споразумя
за “окончателното разрешаване” на про-
блема с публичния дълг към Парижкия
клуб, натрупан вследствие на тежката
икономическа криза в страната след
фалита й през 2001 г. Споразумението
предвижда постепенно изплащане на
задълженията в рамките на пет години.
Следващото плащане на стойност 500
млн. долара е предвидено за май 2015 г.

Споразумението с Парижкия клуб
бе постигнато без посредническата
роля на Международния валутен фонд
(МВФ). По подобна схема Аржентина
погаси дълга си към Лондонския клуб
на частните кредитори през януари
2006 г., спестявайки лихви за около 1
млрд. долара, пише investor.bg.

Аржентинските власти многократно
критикуваха съветите на МВФ, опреде-
ляйки ги като “неолиберални рецепти”,
довели до тежката социално-икономи-
ческа криза, която избухна в страната

Аржентина се опитва
да избегне дефолта
Буенос Айрес погаси 642 млн. долара от възлизащите
на 9,7 млрд. задължения към Парижкия клуб

Американците съжаляват,
че са избрали Обама
вместо Ромни

КАМЕРЪН ЗАТЯГА МЕРКИТЕ
СРЕЩУ ИМИГРАНТИТЕ

БББББ

през декември 2001 г. Въпреки това
през 2005 г. и 2010 г. Буенос Айрес
преструктурира 93% от държавния дълг
в размер на 100 млрд. долара.

От друга страна правителството на
президента Кристина Фернандес де
Кирхнер има срок до днес, за да на-
прави лихвено плащане към американ-
ските си облигационери, или южноа-
мериканската страна ще да фалира
официално за втори път през послед-
ните 13 години. Във вторник в Ню Йорк
пристигна делегация на Министрество-
то на икономиката на Аржентина, за
да се намери изход от задънената ули-
ца с кредиторите и да се постигне 100%
изплащане на задълженията.

В средата на юни Буенос Айрес
претърпя тежко поражение пред
Върховния съд на САЩ, след като съди-
ите отхвърлиха молбата за преразг-
леждане на историческия фалит през
2001 г. Отказът на правителството на
южноамериканската страна да изпла-
ща редовно задълженията си към не-
пожелалите да се съгласят със схема-
та за преструктуриране накара засег-
натите облигационери в крайна сметка
да се обърнат към съд в Ню Йорк.

В коментар за решението на нюй-
оркския съд аржентинската президент-
ка заяви, че “в дефолт изпадат тези,
които не плащат, а Аржентина плаща”.

По думите й страната иска да се раз-
плати, но с всички средства е възпре-
пятствана.

Съдебната им стратегия се базира-
ше на стандартен текст от договора,
който гласи, че всички кредитори имат
право на еднакво отношение, и в този
смисъл е несправедливо да бъдат из-
плащани средства на онези, които са
съгласни да не получат цялата инвес-
тирана сума, като същевременно не се
изплащат на онези, които искат да
получат цялата сума.

Задушена от външния си дълг, Ар-
жентина обяви неплатежоспособност
през декември 2001 г. и това постави
началото на икономическа криза. За
да помогнат на страната да изкачи
стръмнината, почти всички кредитори
(93 %) се съгласиха да опростят близо
70 % от дълга й. Само че спекулатив-
ните фондове (7 %) казаха “не” на как-
вото и да е преструктуриране. Сред тях
са NML Captal и Aurelius Management,
които успяха да издействат от амери-
канското правосъдие (част от книжата
по аржентинския дълг бяха емитирани
в Ню Йорк) да им бъдат платени 100%
от първоначалните суми, а това са 1,3
млрд. долара. По-рано държавата ги
нарече “лешояди”, които се надяват на
печалба от облигациите, закупени на
безценица от тях.

Продължават ожесточените атаки
на украинските военни подразделения

в зоната в близост до мястото на
катастрофата на малайзийския

самолет, което попречи на
международните експерти да

започнат разследване на причините,
довели до трагедията

Трагична равносметка

Общите загуби в украинска-
та армия от 2 май до 27 юли
2014 г. в резултат на водени от
тях военни действия срещу на-
селението на Донбас са следни-
те: общо 12 615 хил. души, от
които 7401 са ранени и убити, 14
- пленени, 5200 са дезертирали.
Това посочва разследване, публи-
кувано официално от опълченци-
те. Последното денонощие е
станало най-дезертьорско през
последните 2 месеца. Само от
батальона “Лвов” са дезертира-
ли 2/3 от състава му, като бой-
ците са избягали в Донбас.

Киев търси 20 000
милиционери

Вътрешният министър на
Украйна Арсен Аваков разкри на
страницата си във фейсбук, че
ведомството му търси да назна-
чи 20 000 кадри, за да замени
“дезертьорите” и “дискредитира-
лите се” сили на реда, предаде
РИА “Новости”. Под “дезертьори”
трябва да се имат пред вид
служители на реда, които не
желаят да служат на новата
власт, дошла пред февруари в
резултат на преврат.

Хакери удариха
сайта на Порошенко

Срещу уебстраницата на ук-
раинския президент Петро По-
рошенко е била извършена мощ-
на DDoS-атака, предаде РИА
Новости. Хакери от групата “Ки-
берберкут” са съобщили на своя
портал, че именно те са блокира-
ли страницата на държавния
глава, “който провежда геноцид
срещу собствения си народ”.

Русия разработва
20-тонови
безпилотници

Руската Обединена самолето-
строителна корпорация разра-
ботва два типа безпилотни ле-
тателни апарати с маса от 20
тона – разузнавателен и боен,
съобщи пред ИТАР-ТАСС ръково-
дителят на дирекцията “Военни
програми” на ОАК Владимир Ми-
хайлов. Първият етап от разра-
ботката на безпилотните ма-
шини ще приключи още идната
година. Според него в началото
на 2015 г. ще е готов първият
20-тонен безпилотен разузнава-
телен апарат, а на основата на
тази машина по-късно ще бъде
разработен боен вариант.

Гърция май ще
поиска нов кредит

Дори и без меморандум за
кредити Гърция остава под над-
зор, но този път на пазарите,
които ще заменят “тройката”
международни кредитори. Според
в. “Имерисия” Гърция най-вероят-
но ще поиска нов кредит от
Европейския механизъм за под-
дръжка или от друга междуна-
родна институция. Според изда-
нието динамиката в растежа все
още е слаба и има много източ-
ници на несигурност. Все още не
е решен проблемът с нефункци-
оналните кредити, които про-
дължават да растат и да огра-
ничават кредитните въз-
можности на банките. Провеж-
дането на реформите може от-
ново да предизвика ръст на ли-
хвите по кредитите. Не се реги-
стрира и растеж на инвестици-
ите.
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Санкциите, които Европейският съюз

наложи и подготвя срещу Русия заради
кризата в Украйна, може да донесат на
европейската икономика загуби за
общо 90 млрд. евро до края на 2015 г.
Това е почти толкова, колкото се смята,
че ще са щетите за руската икономика
- 23 млрд. евро през настоящата година
и 75 млрд. евро догодина, твърди елек-
тронното издание EUobserver.

Според източник от ЕС, запознат
със законовите текстове, икономичес-
кият ефект от санкциите през тази го-
дина представлява 1,5% от руския бру-
тен вътрешен продукт (БВП). Догодина
ефектът се очаква да стигне 75 млрд.
евро, или 4,8% от БВП.

ЕС се очаква да претърпи загуби,
равняващи се на 0,3% от БВП през тази
и 0,4% от БВП през следващата годи-
на, от ограниченията пред достъпа на
руски компании до капиталовите паза-
ри и редицата подготвяни търговски за-
брани. Освен това се очаква Русия да
отвърне на удара с допълнителни
търговски забрани срещу държавите от
блока, допълва източникът на издани-
ето, който е пожелал анонимност.

Болшинството от жителите
на Донбас не вярват, че ма-
лайзийският “Боинг” е свален
от опълченците. Това пише
американското издание The
Washington Post, съобщи РИА
“Новости”.

“Свалиха го украинците.
След малайзийския самолет
имаше още два. Аз ги чух”,
казва жител от Грабово, къде-
то падна част от “Боинг”-а.
“Много хора са видели Су-25
зад самолета”, разказва мест-
на жителка пред кореспонден-
та на  The Washington Post.

По-рано от САЩ заявиха, че
самолетът е свален от ракета
“земя-въздух”, изстреляна от
територията, контролирана от
опълченците. Според украин-
ското разследване местните
спецслужби разполагат с до-
казателства, че броени часове
преди катастрофата ЗРК “Бук”
е преминал по улиците на гр.
Торез, намиращ се само на
няколко километра от граница-
та с Русия.

Никой от местните жители
обаче, не е забелязал този
ЗРК, а служители в местна
бензиностанция се съмняват,
че може да се вярва на по-
добно доказателство, макар
местността от снимката, пуб-
ликувана от украинските спец-
служби, да им се струва по-
зната, пише още американско-
то издание.

“Мога да вярвам само на
това, което съм видял с очите
си. Например, преди час укра-
ински самолет бомбардира
Снежное, но украинците твър-
дят, че техни самолети не ле-
тят над мястото на катастро-
фата”, заяви Сергей Сенчен-
ко, работещ в бензиностанция

резолюция на Съвета за си-
гурност, като се опитва да ус-
танови контрол над зоната,
където падна малайзийският

Активистите на укра-
инската радикална орга-
низация “Десен сектор”
са блокирали няколко
бензиностанции в Ивано-
Франковск и настояват
руската компания “Лу-
койл” да отпуска по 2,5-3

Украинските власти ще дадат на
международните експерти възможност-
та да работят на мястото на катастро-
фата на малайзийския пътнически са-
молет едва след като си върнат контро-
ла над тази територия, заяви прессе-
кретарят на Съвета за национална си-
гурност и отбрана на Украйна Андрий

ЕС губи милиарди от
санкциите срещу Русия
Съюзът ще претърпи загуби от 40 млрд. евро през тази
и 50 млрд. евро през следващата година

Данните причиняват безпокойство
най-вече в южните държави членки на
ЕС и особено в Италия, където иконо-
мическият растеж остава скромен и има
опасност от нова рецесия заради санк-
циите срещу Русия. По време на среща
на посланиците на постоянните пред-
ставители на държавите от ЕС в Брюк-
сел през миналата седмица представи-
телите на южните държави са настояли
европейските власти да вземат пред-
вид санкциите срещу Русия, когато при-
лагат правилата за дълга и дефицита.

В същото време притесненията сред
европейския бизнес се засилват. Гер-
манското бизнес лоби, представляващо
фирми, работещи с Русия, изчислява,
че санкциите застрашават около 350
хил. работни места в страната. Те зави-
сят пряко от руско-германския търгов-
ски обмен, който възлиза на 80 млрд.
евро годишно.

Белгийските производители на пло-
дове се опасяват, че санкциите на ЕС
срещу Русия ще имат за тях тежки по-
следици, пише в. “Дерниер ер”. Вест-
никът твърди, че Русия е главният вно-
сител на плодове от Белгия, главно на

круши, ябълки и ягоди. Годишно прода-
ваната на Русия белгийска овощарска
продукция достига 160 млн. евро. “Днес
ние изнасяме в Русия 60-70% от отглеж-
даните от нас круши. Ако Русия затвори
границата за нашите плодове, загуби-
те ще бъдат трудно изчислими”, твърди
Давид Бампа, представител на компа-
ния за плодове.

В същото време британският енерги-
ен гигант British Petroleum (BP) преду-
преди, че всякакви допълнителни санк-
ции, наложени на Русия от западните
лидери, биха могли да имат “съществе-
но неблагоприятно въздействие” върху
тяхната дейност. Корпорацията има дял
от 19,75 на сто в руската петролна ком-
пания “Роснефт” - най-големият произ-
водител на петрол в страната.

Засилването на санкциите срещу Ру-
сия ще удари на първо място финансо-
вите интереси на Великобритания, без
да се отрази на ключови аспекти на
отношенията на други страни от ЕС с
Москва”. Това пък пише британският ве-
стник “Дейли телеграф” в статия, ана-
лизираща възможното въздействие на
готвените мерки срещу Москва. Изда-

нието отбелязва, че ще продължи реа-
лизацията на сделката за доставка на
френските вертолетоносачи “Мистрал”,
а лондонските институти неизбежно ще
получат по-осезаеми удари, отколкото
всеки друг. “Вашингтон притиска ЕС да
заеме по-категорична линия по отно-
шение на Москва и да наложи свои соб-
ствени санкции. Но обемът на търгови-
ята на американците с Русия е незна-
чителен и те не зависят от руските
енергоносители така, както зависи Гер-
мания”, подчертава лондонският вест-
ник. Според неговите журналисти “Ев-
ропа трябва да определи своите цели,
но същевременно да избягва крачки,
които може да доведат до нова студена
война”.

Междувременно по време на сре-
щата на посланиците на страните от
ЕС в Брюксел бяха приети санкции
срещу четири физически лица, прибли-
жени на Владимир Путин, както и чети-
ри институции, сред които и една бан-
ка. Мотивът за налагането на санкции-
те е, че те са подкрепяли дестабилизи-
рането на Източна Украйна или че са
извлекли полза от анексирането на
Крим към Русия. Имената на засегнати-
те личности и компании ще бъдат опо-
вестени в сряда след публикуването им
в Официалния вестник на ЕС.

Истината за „Боинг”-а
започва да се избистря

в близост до мястото на ката-
строфата на малайзийския
“Боинг”.

Населението в региона на
катастрофата недоумява защо
трябва да се вярва на разчита-
нето на черните кутии на са-
молета от Великобритания. Та
нали те “са под контрола на
САЩ?”, допълва изданието.

В подобна посока е насо-
чена и публикация в немското
издание с много знаково за-
главие “Вархайт фюр Дойч-
ланд” (“Истината за Германия”),
което написа, че пилот на ук-
раински щурмови самолет Су-
25, който е летял след малай-
зийския “Боинг” 777 е признал,
че е стрелял от бордова кар-
течница по самолета. Именно
неговият Су-25 е фиксиран на
спътниковите снимките, които
са представени на пресконфе-
ренцията в Генералния щаб на
Русия.

По-рано експертите на
ОССЕ вече изследвали отлом-
ките на лайнера в района на
крушението и направили
първите изводи, като за поре-
ден път се потвърди всичко,
описано по-горе. По отломките
на лайнера има следи от
шрапнели, по които може да
се установи с какво оръжие е
стреляно. По този въпрос с
важно изявление излезе пред-
ставителят на ОССЕ в Украйна
Майкъл Бочуркив: “Дори за
неспециалист е очевидно, че
следите са почти като тези,
които остават след стрелба с
картечница. И ако продължим
да разсъждаваме в този дух,
то такива следи върху метал не
сме виждали никъде другаде”,
цитира думите му руският те-
левизионен “Канал 1”.

МОСКВА:

Киев нарушава резолюция на СС на ООН

ОССЕ:

„Десен сектор” изнудва „Лукойл”
тона бензин на месец за
нуждите на украинската
армия. Това се съобщава
в доклад на наблюдате-
ли от Организацията за
сигурност и сътрудниче-
ство в Европа.

Според доклада пред-

ставители на “Десен сек-
тор” са заявили на служи-
телите на бензиностанци-
ите, че ще продължават
блокадите, докато руска-
та компания не изпълни
исканията им и не закрие
бизнеса си в Украйна.

УКРАЙНА ПАК БЛОКИРА
РАЗСЛЕДВАНЕТО
НА САМОЛЕТНАТА КАТАСТРОФА

Лисенко, цитиран от ИТАР-ТАСС.
Той отбеляза, че Киев не може да

гарантира сигурността в територии под
контрола на “сепаратистите” и че дока-
то районът на самолетната катастрофа
не бъде освободен от тях, за цивилните
лица, включително международните ек-
сперти, е опасно да се намират там.

самолет. Според Чуркин укра-
инските сили стрелят по ци-
вилни в зоната, нарушавайки
резолюция 2166, която призо-
вава за спиране на бойните
действия там.

Тази резолюция бе приета
единодушно от Съвета по ини-

циатива на Австралия, припом-
ня агенция Франс прес. Тя
осъжда нападението, с което
бе свален самолетът в Източ-
на Украйна, и призовава про-
руските сепаратисти да осигу-
рят свободен и сигурен достъп
до мястото на катастрофата.

ППППП
остоянният представи-
тел на Русия в ООН Ви-
талий Чуркин обвини
Украйна, че нарушава

Участниците в срещата на страните от Южноамериканския общ пазар (Меркосур) подписаха
документите за създаването в бъдеще на нова икономическа зона със страните, влизащи

в Боливарския алианс за народите на нашата Америка (АЛБА) и обединението “Петрокарибе”

Снимка ПРЕСФОТО/БТА
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Редица страни от региона са изправени
пред сходни както политически, така
и икономически кризи

Зорница
ИЛИЕВА

Ако изкушеният от наблю-
дение на политически проце-
си реши да се вслуша в мо-
дерните напоследък конспи-
ративни теории, няма как да
не се замисли върху случва-
щите се през последната го-
дина почти еднакви политиче-
ски кризи в редица страни от
Западните Балкани. Извъ-
нредни избори имаше почти
във всички балкански страни,
а това едва ли може да е при-
знак за стабилност. Естестве-
но е България да ни е най на
сърце и политическата криза,
която разтърсва устоите на
държавата, сигурно ще ни тре-
вожи повече, отколкото в ре-
гиона. Но “когато мечката иг-
рае в двора на съседите, тя
задължително ще дойде и при
теб”, а това съвсем ще е в духа
на гореспоменатата теория.
Опозиция, която не влиза в
парламента, зове за оставка,
смазва от критика с основа-
ние или без управляващите,
оспорва честността на избори-
те, устройват се протести, “из-
виват се ръце”, за да се “про-
карат” свои хора на позиции,
влиянието на корпоративните
интереси е без свян и прочее
- всичко това го има и у нас, и
в Македония например. В Ко-
сово пък спечелилата с 31%
извънредните парламентарни
избори на 8 юни партия на
премиера Хашим Тачи, ДПК,
не може да състави правител-
ство, защото никоя от другите
партии не изявява желание за
коалиция. Познато, нали? На
Босна и Херцеговина през
октомври й предстоят също
избори, но там ситуацията е
още по-сложна не само зара-
ди масовите зимни социални
протести, а и поради последи-
ците от Дейтънското споразу-
мение, което спря войната, но
не установи здрава основа за
функционираща държава.
Сложно тройно устройство,
разделителни етнорелигиозни
линии и разпокъсаност, за ко-
ято някои твърдят, че е съзна-
телно сътворена с цел съот-
ветно влияние. По традиция -
от “великите”.

В Словения на предсрочни-
те парламентарни избори на
13 юли спечели изненадващо
партия, създадена месец пре-
ди това. Лявоцентристката пар-

тия на Миро Церар с нейните
35% стана най-голямата пар-
тия в 90-местния парламент в
Любляна и 50-годишният пре-
подавател по право в местния
университет ще състави прави-
телство. Но ще трябва да раз-
чита на подкрепата на по-мал-
ки партии, за да има парла-
ментарно мнозинство. Дали не
ни предстои и на нас такава
ситуация? И в Словения недо-
верието на гражданите в пар-
тиите, които се изреждаха във
властта през последните 20
години, и желанието им най-
после да има нов силен лидер
без съмнения за сътричастност
към корупционни практики до-
несе тази победа на лицепри-
ятния и нов в политиката учен.
Подобни екстравагантни (или
пък не?) идеи се разпростра-
няват и у нас.

При всички случаи всяка
страна в региона си има свои-
те специфични условия, но
като цяло всички се пекат на
един и същи огън. Още пове-
че, че се появяват анализи,
които сравняват ставащото в
Украйна със събитията в бив-
ша СФРЮ. Внимателното
вглеждане в политико-иконо-
мическите процеси, които про-
тичат при съседите ни на Бал-
каните, ще е полезно и за
собствените ни идеи и ориен-

тация в сферите на влияния.
В Македония политическият

диалог или липсва, или е на
ниско ниво. Опозиционната
СДСМ (социалисти) така и не
призна резултатите от извъ-
нредните парламентарни избо-
ри и ги нарече корпоративни,
нечестни и манипулирани. Не
влезе в Скупщината и започна
атака във всички посоки на
политиката на премиера Груев-
ски, но не пропуска и личните
обвинения за недопустими дей-

ствия. Поиска нови избори, по-
иска съставяне на служебно
правителство, което да подгот-
ви нови избори наесен, но за-
почна и преговори с управля-
ващата ВМРО-ДПМНЕ за изход
от ситуацията и “излизане от не-
легалност”, защото и натискът
от Брюксел и САЩ си каза ду-
мата. Ангажирането на всички
политически субекти в страна-
та е важно не само за полити-
ческия диалог за стабилизира-
не на страната, а и за справяне
със ситуацията на етнорелиги-
озните противоречия, които
дават основание за изводи, че
“разделението в държавата е
стигнало точката на необрати-
мост”. Преговорите управлява-
щи/опозиция ще продължат
през есента. В спора за името
се включи дори канцлерът Мер-
кел. Ние зациклихме с нашите
предложения за договор за до-
бросъседство и съвместно чест-
ване на общи исторически дати
и личности, защото македонци-
те са убедени, че като взимат
нашата история и герои, ще си
осигурят своята идентичност и
съответно ще укрепят новата си
държава.

В същото време албанците
в Македония може и да си
създадат нови партии, и то
радикални, за да потвърдят
доводите на някои турски ана-

лизатори, че албанците мю-
сюлмани в Македония нямат
достойно политическо пред-
ставителство, защото сегашно-
то било умерено, европейски
ориентирано, светско, т.е. от-
далечено от религиозните си
гласоподаватели. Опозицията
сигурно ще получи достъп до
националната телевизия, но
ще промени ли това практика-
та да се появяват антибългар-
ски писания в някои македон-
ски медии? Независимо от по-

литическата криза, а може
точно заради нея, Скупщина-
та решава да промени консти-
туцията, за да се въведе за-
брана за еднополовите брако-
ве и да се предприемат стъпки
за извършване на преброява-
не на населението, което не
се приема радушно от всички
участници в политическите
битки. Както винаги, теснопар-
тийни интереси. Но при неот-
давнашното си посещение в
Скопие Виктория Нюланд
(същата!) е казала, че “не
може да има мир, когато ко-
румпирани политици ползват
политически, икономически и
съдебни заплахи, за да подти-
скат опозицията и да обират
гражданите, а свободните ме-
дии си замълчават”. Опреде-
лено се отнася за целия реги-
он, и не само. Интересно е, че
г-жа Нюланд не се е срещна-
ла със Зоран Заев, лидер на
основната опозиционна партия
в страната, СДСМ. Но магист-
ралата Косово/Македония се
строи от американо-турска
компания за 820 млн. долара.

Става въпрос за онова Ко-
сово, където “хората искат
само едно - политиците да не
крадат” (агенция Ройтерс), а
анализите за резултатите от
извънредните парламентарни
избори акцентират върху фак-
та, че са били “белязани от
чувство на безсилие срещу

бедността и корупцията” и е
имало доста по-малка избира-
телна активност. Сега европей-
ски дипломати са убедени, че
Косово трябва само да намери
изход от ситуацията след из-
борите, а Хашим Тачи трябва
да се примири, че друг ще
съставя правителство. Незави-
симо че ДПК е първа полити-
ческа сила. Западен натиск
има и за неучастие в прави-
телството на движението “Са-
моопределение” с лидер Ал-
бин Курти. Движението е за
общ референдум с цел обеди-
нение на всички албанци от
региона в една територия, за
прекратяване на диалога с
Белград и за неучастие на
сърби в правителството. Това
в държава, където 47% от на-
селението са бедни, 12% са с
47 евро на месец, а основен
двигател на икономиката са
парите, изпращани от косов-
ската диаспора от чужбина. И
това ни е познато. Да не гово-
рим за информациите от раз-
следванията на военни
престъпления във войната
1998-99 г., когато дейци на
АОК, а днес висши политици в
Косово, в т.ч. в ДПК, като за-
местникът на Тачи Кадри Ве-
сели, са участвали в търговия
на органи от сръбски военно-
пленници. Популизъм, за-
плашване на свидетели в
правната система, корупцията
като стандартна практика са
все изводи от наблюдения на
западни експерти. Другото са
твърденията, че чрез албан-
ските мююсюлмани път към
Балканите има радикалният
ислямизъм, а стремежите за
създаване на т.нар. “Велика
Албания” просто подклаждат
подобни опасения.

Едва ли има нужда от дру-

ги примери, за да се потвърди
тезата, че ако някой клати
Балканите, това са преди
всичко собствените им поли-
тически елити. Елити, които
допуснаха през последните 20
години да текат процеси,
създаващи все по-голяма про-
паст между тях и редовите
граждани, икономическа про-
паст с ужасяващи размери. От
пропастта до тоталното недо-
верие и омразата към този
елит крачката е малка. Никой
от гражданите на Балканите
не си харесва елита, защото
икономическата му власт и уп-
равленчески ресурси са при-
добити в повечето случаи не-
честно, несправедливо. Неза-
висимо от нови и нови избори,
извънредни или редовни, този
модел на 1-2% нечувано бога-
ти и другите, оставени да се
оправят, както могат, се повта-
ря непрекъснато. Независимо
че някои от балканските стра-
ни са по-развити и имат по-
добри средни доходи на глава
от населението. Но далеч от
средноевропейските. Незави-
симо че някои успяха да осъ-
дят бивши свои управленци
заради корупционни скандали
като Янез Янша - експремиер
на Словения.

Да се казва сега от ЕС и
Запада като цяло, че те няма
да се намесват при изходите
от политико-икономическите
кризи в балканските страни, е
най-малкото лицемерно. Нали

те бабуваха на демократични-
те процеси, нали те съветваха,
нали те посочваха, нали те
избираха кой, как и къде да се
позиционира или да участва.
Не става въпрос за разширя-
ването на ЕС и декларациите,
че има умора от него, че има
криза или че не е приоритет
за следващите 5 години. Насе-
лението в региона в по-голя-
мата си част е живяло във вре-
мена, където разликата в па-
рично измерение между управ-
ляващи и пролетариат не е
била толкова отчайващо голя-
ма, а хлябът не е бил проблем.
И тогава е имало неравенство,
но днес става въпрос за оце-
ляване. Словенците се довери-
ха на нов човек и поради тре-
вога от подготвяна разпродаж-
ба на държавни активи, от ин-
формациите за несправедлива-
та приватизация в другите бив-
ши социалистически страни, от
факта, че местни компании
попадат като цяло в чужди
ръце, а те изнасят печалбите,
от сриването на местната ико-
номика и преминаването на
банките в чужда собственост.
Дали Миро Церар ще отговори
на очакванията на съгражда-
ните си, на този етап никак не
е ясно. Ние също имахме сво-
ите очаквания. Въпросът е, че
европейските ценности и за-
падната демокрация няма как
да се настанят здраво на Бал-
каните, ако не се намери на-
чин и модел, при който управ-
ляващи, елит и народ да гле-
дат в една посока, без да се
мразят. Европа си има подоб-
ни проблеми, но на друго ниво.
Подкрепата й ни е необходи-
ма, но чувствата трябва да са
взаимни. Сметката в края на
краищата е обща, но кой я
плаща? Справка - Украйна...

 Почти половината от
населението на Косово е бедно

В началото на годината Босна и Херцеговина
беше разтърсена от социални протести

Снимка БГНЕС

Кой и дали
разклаща
Кой и дали
разклаща
Кой и дали
разклаща
Кой и дали
разклаща
Кой и дали
разклаща
Кой и дали
разклаща
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ДОЦ. СТОЯН АЛЕКСАНД-
РОВ, ФИНАНСИСТ И МИНИ-
СТЪР НА ФИНАНСИТЕ (1993-
1994):

Актуализация на бюджета не
се налага. Това са чисто поли-
тически игри... Приказките за ак-
туализация на бюджета в пове-
че от 90 на сто имат политиче-
ски смисъл. Всеки си прави по-
литически дивиденти. С половин
уста се твърди, че трябва да се
остави по-спокойна среда за
служебното правителство. Това
не звучи сериозно.

Да се приготвят пари за след-
ващо правителство е рисково. Не
се знае кой ще влезе в следва-
щия парламент... Президентът
също има интерес кабинетът,
назначен от него, да излезе с ня-
какво достойнство. Иска му се, ако
има възможност, да му е широко
около врата. Но в крайна сметка
има реалности. Ако служебният
кабинет се изправи пред трудно-
сти, трябва да ги решава, а не
просто ей така да се носи по по-
върхността и да каже “бяхме мно-
го успешни”... Никаква финансо-
ва нестабилност няма.

БОЖИДАР ДАНЕВ, ПРЕД-
СЕДАТЕЛ НА БСК:

Всеки конгрес на БСП, който завърши
работата си, свързана с приетия дневен
ред, е успешен. Това заседание бе с голя-
ма значимост заради избора на нов пред-
седател. Колко отговорни са делегатите в
отношението си към избора пролича и от
почти 100-овото участие на гласуващите и
в двата тура на избор. Големият брой на
номинациите показа атмосферата в парти-
ята, самочувствието и усещането за това,
че има подготвени хора, готови да заста-
нат в първата редица, макар да предстоят
тежки избори само след два месеца.

Близките резултати на няколко от кан-
дидатите на първи тур са израз на еднак-
вата степен на ангажираността им, ед-
наквата им активност при формиране и
осъществяване на политиките на БСП. На
балотажа двамата кандидати дадоха об-
лик на моментния стремеж на партията
както към съхраняване на традициите, пар-
тийността, организационния опит, така
също и за поглед към промяна, към която

ФИНАНСИСТИ:

Актуализация не е нужна,
не политизирайте
В България няма финансова нестабилност, която да притиска бъдещото
служебно правителство и то да трябва да тегли спешно външни заеми.
Актуализация на бюджета не се налага, става дума за политически игри.
Около тези две позиции се обединиха икономисти и финансисти

Има гласове, които призова-
ват за тегленето на заем от
бъдещото служебно правителст-
во. Това означава, че ние не сме
парламентарна република.
Сключването на заеми става по
закон, със санкция на парламен-
та и ако това бъде направено,
ще се окаже, че не сме парла-
ментарна демокрация. Има ли
политици у нас, които ще по-
емат такъв риск?

ПРОФ. ХРИСТИНА ВУЧЕВА,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ В
ПЪРВОТО СЛУЖЕБНО ПРАВИ-
ТЕЛСТВО (1994-1995):

По отношение на т.нар. акту-
ализация на държавния бюджет.
Когато се иска през годината
Народното събрание да проме-
ня приетия годишен бюджет, ви-
наги трябва да се има предвид
не само количественото изме-
рение на приходи и разходи, а
преди всичко познанието за
бюджета като израз на програ-
мата и намеренията, на което и
да е правителство. При такъв
подход става разбираемо защо
актуализацията през лятото на
2013 г. можеше да бъде разбра-
на и подкрепена, а настоящата
- при почти същите проценти за
изпълнението на приходите -
неразбираема. Миналата годи-
на искането за промяна идваше
от едно ново правителство с
нова програма и нови намере-
ния за политика. Поради посо-
ченото, тогавашното връщане от
държавния глава на закона за
актуализацията беше неразби-
раемо действие, както и сега
предложението, което и той

поддържа за нов дълг от 5 ми-
лиарда лева е неразбираемо.
Смислено би било, ако актуали-
зацията на Бюджет 2014 се на-
прави от новия парламент, при-
ел програмата при избора на
новото правителство и разбрал
смисъла на исканите промени.

Вероятно някой си припомня
събитията от първите месеци на
1997 г., когато народните пред-
ставители гласуваха служебното
правителство да може да подпи-
ше т.нар. меморандум с Между-
народния валутен фонд. Този до-
кумент даде възможност свое-
временно да се преведат необ-
ходимите средства от страна на
МВФ, тъй като съществуващият
валутен резерв беше сведен до
400 милиона долара, с които
беше невъзможно да се въведе
фиксираният курс на лева към
германската марка. Тогавашно-
то отклонение от принципите
беше необходимо, както и здрав
разум, за да се намали времето,
в което развихрилите се спеку-
ланти съсипваха българската
икономика. Сега всичко е съвсем
друго и проблемът е друг, пора-
ди което смисълът е друг. Имаме
европейски закони и те трябва
да се спазват.

ЛЮБОМИР ДАЦОВ, БИВШ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА
ФИНАНСИТЕ (2003-2009):

Не виждам нито една причи-
на да се актуализира бюджетът,
освен чисто политическа, но по-
литическа по български, а не
както е нормално да се прави
политика. Едно е сигурно и това
е, че актуализацията на бюдже-

та в момента е абсолютно без-
смислена във вида, в който се
прави”.

“Няма нищо, което в момен-
та да налага спешно теглене на
заеми, освен тези евентуални 2
млрд., които са предвидени, ин-
директен заем на Фонда за га-
рантиране на влоговете. Като се
има предвид какъв е размерът
на фискалния резерв, няма нито
една причина, която да налага
служебното правителство да
емитира дълг, извън допълни-
телните ограничения, които са
по закон.

ДОЦ. ЕМИЛ ХЪРСЕВ, ФИ-
НАНСИСТ И БИВШ ПОДУПРА-
ВИТЕЛ НА БНБ:

Около бюджета не се създа-
ва изкуствена криза. По-скоро
отдавам случващото се на на-
чина, по който политиците са
свикнали да говорят у нас. Но
подобни неща има и в други
страни, особено в Южна Евро-
па. Един бюджет, колкото и че-
сто да се актуализира, никога
няма да отговори на всички
възможни промени, които се по-
явяват. По тази причина в него
се вграждат така наречените бу-
фери. С тях той може да издържи
без сериозно преструктуриране
и без да се актуализира.

Не виждам причина, основа-
ние и нужда от взимането на
нови заеми. Никой не изтъква
конкретна причина защо трябва
да се изтеглят заеми. Тезата на
президента Росен Плевнелиев
да се даде възможност на слу-
жебното правителство да тегли
заеми не почива на реалната не-

БСП я чака не удобна магистрала, а лъкатушеща пътека
през неволите към добър ден за България
Красимир ЯНКОВ,
депутат, който бе кандидат
за лидер на БСП

партия? Не си давайте отговор с думи.
Изправени с лице към датата 5 октомври
и с гръб към отминалите избори, трябва
да знаем, че ни предстои да изминем път
сред хората. Не широка магистрала, по
която да прелетим на висока скорост, а
лъкатушеща пътека през неволите и не-
решените проблеми. Да хванем за ръката
всекиго, покрай когото минаваме, и да го
изведем до широкия път на европейската
перспектива, социалната справедливост;
пътя до работното място, учебното заве-
дение, обезпеченото здравеопазване и
до увереността, че предстои България!

Аз съм оптимист за това каква роля
ще играе БСП в следващите години. Като
секретар по организационните въпроси
знам, че нито в една община, нито в едно
населено място, БСП не е трибуквие, а
структура, отстояваща идеите и изпълня-
ваща мисията на част от най-голямата
партия на България. Ако цялата тази енер-
гия се насочи към изпълнение на предиз-
борните ни задачи с доверие и подкрепа
за новия лидер, именно тогава цялото
общество ще ни повярва и ще почувства
НОВА ЕНЕРГИЯ!

винаги сме се стремели. Победи стабил-
ността, предвидимостта и партийността,
които олицетворява новоизбраният пред-
седател Михаил Миков. Той е нашият нов
лидер! В своето обръщение казах някол-
ко думи, които ще си позволя отново да
цитирам: “Успехът ни не само в предсто-
ящите избори, а и това какъв ще е утреш-
ният ден на БСП, зависи от съвестта и
отговорността, която ще проявим. Само
единни и сплотени около каузата си, во-
дени от избрания днес лидер, ние имаме
потенциала да се изправим пред българ-
ския избирател и да потърсим доверието
му.” Ще добавя само една удивителна в
края, за да подчертая оптимизма и моти-
вацията след направения избор!

Като номиниран за кандидат, участ-
вал в избора за председател, искам да се
обърна към отпадналите кандидати - нека
не се опитваме да капитализираме и
артикулираме получената за нас подкре-
па. Партията е единна и избраният пред-
седател е избор на партията. Със своята
работа, с качествата си на политик и
държавник, защото именно такъв е пред-
седателят на Народното събрание, той

обходимост. Може би за комфорт
на служебното правителство...

ПРОФ. КРЪСТЬО ПЕТКОВ,
ИКОНОМИСТ И СИНДИКА-
ЛИСТ:

Само преди няколко седми-
ци от свое име и от името на
цяла група икономисти заявих,
че в никакъв случай сега, под
натиска на предизборните стра-
сти, не бива да се актуализира
бюджетът. Сега с още по-голяма
увереност и аргументи твърдя, че
не бива да се вземат никакви ма-
сирани заеми - нито вътрешни,
нито външни до края на година-
та. Стоп на взривното нараства-
не на дълговете на България, до-
като не се изясни ситуацията.

Политици напоследък се
опитват да убедят обществено-
то мнение и специалистите в
държавата, че са ни нужни нови
заеми в огромни размери, го-
ворят за 7 милиарда лева. Ако
това се случи, би върнало фис-
ка и българската финансова си-
стема на точката на 1997 г., ко-
гато бяха останали в хазната
оперативни пари в размер на
неколкостотин милиона долара.
Няма начин това да стане. А
дори и някой да се опита да го
прокара, поставяйки ултимату-
ми или грижейки се само за
себе си, за да харчи, когато
дойде на власт, това би срина-
ло единствения успех, който
България постигна в последни-
те години благодарение на ва-
лутния борд. Става въпрос за
фискалната стабилност.

БГНЕС

трябва да докаже правилността на този
избор! Надеждите и очакванията са голе-
ми, но за да се осъществят, трябва да се
обърнем и към себе си. Да се запитаме
всичко ли направихме в последните годи-
ни, като позиция, обществена и партийна
ангажираност, така че БСП да е успешна
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Пътят към Храма

АЛБЕРТ
АВРАМОВ

Какво иска България

ВЕЛИАНА
ХРИСТОВА

СВЕТОВЕН ДЕН НА ПРИЯТЕЛСТВОТО. Учре-
ден е с резолюция 65/275
на Общото събрание на
ООН от 27 април 2011 г.,
за да се насърчи между-
народното разбирателство
и дружбата между раз-
личните народи и култури.
Идеята обаче е по-дълбо-
ка. Психолозите определят приятелството като
силна междуличностна връзка, която се изразя-
ва в сътрудничество и подкрепа, взаимно раз-
биране, уважение, привличане и помощ.

1792 - „МАРСИЛЕЗАТА” Е ИЗПЯТА ЗА
ПЪРВИ ПЪТ В ПАРИЖ. Написана е от Клод

Жозеф Роже дьо
Лил (на снимката)
в нощта на 25 сре-
щу 26 април 1792
г. след обявяване
на война на Фран-
ция от страна на
Австрия. Оригинал-
ното й име е “Марш на Рейнската армия”. Става
символ на Френската революция и прозвучава
за първи път по улиците на Париж от пристига-
щи от Марсилия части от френската Национална
гвардия, откъдето произлиза и името й. На 14
юли 1795 г. е обявена за национален химн.
Забранена по времето на Империята, тя е прера-
ботена от Ектор Берлиоз през 1830 г. и през
1879-а става отново химн на Франция.

1858 - ОТКРИТО Е ЕЗЕРОТО ВИКТОРИЯ В
АФРИКА. Най-голямото от

Великите африкански езера и
трето по големина в света (след
Каспийско море и Горното езе-
ро в Северна Америка). Открива
го английският изследовател
Джон Спик. Виктория е най-го-
лямото тропическо езеро в све-
та, то е сравнително плитко - най-голямата дълбо-
чина е 84 м, при средна - 40 м. Намира се на
плато в западната част на африканската Голяма
рифтова долина и граничи с Танзания, Уганда и
Кения. Има брегова линия с дължина 340 км и
над 3000 острова, много от които са населени.

1863 - РАЖДА СЕ ХЕНРИ ФОРД, АМЕРИКАН-
СКИ ИНЖЕНЕР, ИЗОБРЕТАТЕЛ И ПРЕДПРИ-
ЕМАЧ (УМИРА 1947 Г.). Един от

пионерите в автомобилостроенето.
През 1893 г., след години експери-
менти през свободното си време,
съумява да “събере” първия си ав-
томобил. През 1899 г. заедно с еди-
номишленици основава “Детройт-
ската автомобилна компания”, коя-
то започва да произвежда неговия автомобил.
Две години по-късно автомобилната компания
вече се нарича Henry Ford Company, но Форд не
работи там. Любимият му израз е “Най-хубавата
кола е новата”.

1919 - РАЖДА СЕ АЛЕКСАНДЪР ВУТИМСКИ,
ПОЕТ (УМИРА 1943 Г.). Рождено-

то му име е Александър Коцев Ву-
тов. Смятан за един от значимите, но
недобре познати български поети.
Творчеството му, посветено на гра-
да и любовта, е доминирано от нос-
талгично-меланхолично светоусеща-
не. Приживе не успява да издаде
своя стихосбирка. Неиздадени остават и 15 крат-
ки есета, писани през периода 1941-1943 г.

1951 - УМИРА АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ, ПИ-
САТЕЛ (Р. 1897 Г.). Рожденото

му име е Асен Петков Коларов. За
пръв път печата през 1917 г. в сп.
“Българан” под псевдонима Анри.
Активен сътрудник на левия печат
- сп. “Червен смях”, “Младеж”,
“Работнически вестник”. Един от
ярките представители на “септем-
врийската литература” заедно с
Гео Милев, Ангел Каралийчев,
Никола Фурнаджиев. Автор е на
книгите “Жертвени клади”, “Двойник”, “Планин-
ски вечери”, на детските книги “Юнак Гого”, “От
нищо нещо”, “Щурчовото конче” и др.

2007 - УМИРА ИНГМАР БЕРГМАН, ШВЕД-
СКИ ТЕАТРАЛЕН И КИНОРЕЖИСЬОР (Р.
1918 Г.). Определян като един

от най-изтъкнатите автори в кино-
то на всички времена. Режисира
над 60 художествени и докумен-
тални филма за киното и телевизи-
ята, повечето по собствен сцена-
рий. Режисьор на над 170 театрал-
ни постановки. Сред известните му
творби са “Шепот и викове”, “Фани и Алек-
сандър”, “Изворът на девственицата” и др.

Векове народът ни
съзиждаше този Храм, с
надежда, с вяра, с лише-
ния, а и с кръв. И извоюва
правото си да го има и да
го разроява, съзнавайки,
че това са не само сгра-
ди, икони и свещици, а
пред всичко дом на свет-
лината, на разума, на
духовността и справедли-
востта. Днес храмове май
не останаха - стърчат тук-
там руини някакви, от ко-
ито трудно може да
осъзнаем какво е било
заложено в тях. Не става
дума за църквите ни, ма-
кар те да са част от види-
мите символи на Храма.

Не от днес търговците

отново превзеха Храма и
недвусмислено се наста-
ниха в него. Нека не се
връщаме към библейски-
те времена, когато се
роди делото Христово,
превърнало се в упование
и смисъл за милиарди
хора по цялата земя. А да
се огледаме наоколо, тук,
у нас, за да видим страш-
ната картина. Няма го
Храма на справедливост-
та. В пепел се превърна
Храмът на истината.
Съсипаха Храма на на-
деждата. Срутиха Храма
на доверието. Погубва се
Храмът на вярата в бъде-
щето.

Да изброяваме ли
още?

Време е да помислим
- а трябват ли ни те, тези
Храмове? Търговците,
задръстени и преливащи
от сребърници, пак и пак,
и до пресита ни внушават
простодушно доколко
всъщност са загрижени
Храмовете да ги има, а и
как с три рибки ще нахра-
нят цял народ. Очевадно
е, че е дошло време ня-

кой пак да разтури серги-
ите на алчността и безум-
ството, нагло поставени
пред всеки един от наши-
те Храмове. Въпросът тук
е не “КОЙ”, защото бъл-
гарският народ безуслов-
но е този, който трябва да
го стори, а “КАК”? И това
е много тежка битка, за-
щото, както знаем, труд-
но се тича срещу вятъра,
а хиляди пъти по-трудно
е да тичаш срещу
плътните и непрестанни
вихри на един дошъл
знайно откъде напълно
реален ураган.

Явно е, че всички
очакват и се молят да се
случи Чудо. Но нека се
огледаме околовръст и по
всички посоки на нашата
земя, опустошена от пре-
вратностите на времето и
съдбата, които май сами
си избрахме - ще видим,
че не само лястовиците,
бели или черни, но дори
и врабчетата и пчелички-
те изчезнаха. Изчезват и
децата ни - кое зад гра-
ница, кое неродено...
Кръжат в просторите

свраки, сойки, ястреби -
едните, за да се угоща-
ват с мършите, останали
след катастрофите, а дру-
гите - за да утоляват ме-
раците си с живо месо,
останало все пак, но и то
доколкото засега все още
го има.

Това, че чудесата се
случват само в сънища-
та и във въображението
на тлеещия от безизхо-
дица човек, го знаем. Що
ли не отворим най-сетне
сетивата си и не поемем
в разума и ръцете си
собствените си съдби.
Време е да се опомним,
да осъзнаем, че това,
което ни се случва, въоб-
ще не е нашият живот. И
да започнем от тях, от
търговците в Храма.
Сложното е обаче, че
трябва, наложително е,
да съзрем белите лясто-
вички, които в случай, че
се появят, засега не-
знайно откъде, ще за-
почнат да градят гнезда-
та си под високите стре-
хи на Храмовете, за да
ни посочат пътя към тях...

Анатолий СТАНКУЛОВ

Официална Украйна
вече използва наистина
абсурдни поводи, за да
раздухва антируска пропа-
ганда. Въвлича други стра-
ни, използва и набърква в
конфликта дори собствени-
те си деца, всяка битова
ситуация може да доведе
до “реакция на възмуще-
ние” от “дискриминация”
над украинци. Какво, ако
не цирк, е нотата на укра-
инското външно министер-
ство до нашето МВнР по
повод на това, че в мор-
ския детски лагер “Мист-
рал” в Св. Влас до Бургас
някой нещо на някого ка-
зал. Вечерта трябвало да
има музикален концерт “на
народите”, а един ръково-

дител, Игор Абессинов,
казал на украинчетата да
си облекат носиите и да
носят национални флагче-
та за сцената, а не да се
разхождат с тях из лагера
цял ден. И какво трябвало
да направи България по
тоя повод - ами, да... раз-
следва случая!

В международния ла-
гер освен 70 украинчета
почиват и 300 русначета,
30 българчета и 30 поля-
чета. Заедно играят на
плажа, заедно се плискат
във водата, заедно правят
нептунови вечери и палят
лагерни огньове. Дечурли-
га като във всеки почивен
лагер. Обаче една от стра-
ните им воюва срещу дру-
гата - нищо чудно някой
да се подразни, ако цял
ден се разхождаш с укра-
инския флаг. Май намири-
сва на предизвикателство,
очевидно измислено зор-
лем от някого. И много
вредно, защото в България
никой не прави разлика
между децата и не ги дели
на “добри” и “лоши”. Пра-
вилата в лагера са еднак-
ви за всички - и за бълга-

ри, и за руснаци, и за ук-
раинци! Там русначета
танцуват на сцената укра-
ински танци и обратно.
Човекът, който направил
забележката, е украинец,
но работи за московски
филиал на украинска ор-
ганизация... Очевидно това
е достатъчно, за да бъде
раздухана истерия - раз-
бира се, в интернет сайт, и
да се нахвърли Киев с
гърди мъжки да брани на-
ционалността си от... рус-
наците!

Дори животните избут-
ват малките си назад и ги
пазят, когато мъжкарите се
бият. Само човеците може
да поставят деца пред
мушката, когато искат да
отстрелят другиго. Същите
тези човеци от Киев не се
свенят да убиват със за-
бранени фосфорни бомби
старци и деца и да взривя-
ват родилни домове в се-
лищата в Източна Украй-
на, само защото там живе-
ят руснаци. Та да измислят
международен скандал за
едно нищо, да забъркат в
него и България ли ще се
посвенят? Колкото техни-

те задокеански ментори ги
интересуват децата, толко-
ва ги интересува и Бълга-
рия, и самата Украйна. Що
да не влязат в работа и
босоногите малчугани на
черноморския бряг? Най-
малкото е, че ще им вгор-
чат живота. Всичко в име-
то на каузата - да бъдат
уязвени людоедите в Ру-
сия.

Ужасяващи са човеш-
ките измерения на глобал-
ната война и на глобална-
та пропаганда, които не
интересуват никого. Игор
получил съобщение от
брат си, живеещ в Киев
(където дори на минерал-
ната вода е сложен етикет
“сълзите на сепаратиста”):
“Отказвам се от теб, ти си
предател”! Брат с брата се
смразяват до смърт зара-
ди интересите на задоке-
анския колос. И някой се
надява, че тези хора в две-
те части на съсипана Ук-
райна един ден ще зажи-
веят все пак заедно.
Невъзможно. Оставете по-
не децата да живеят заед-
но! Това иска България, в
която сте ги пратили.
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Милост
за родната
духовност
Безпощадната лавина на т.нар.
демокрация закри и превърна в кръчми,
бинго зали или остави в жалки руини
хиляди кина. Закриха се десетки хиляди
библиотеки и бяха захвърлени на
бунището или претопени безброй
издания от скъпоценна литература

В
ече близо четвърт век
въздухът все повече
не достига за българ-
ската литература, из-
куство и култура. И

Къща “Ламартин” се превърна в обект на
спор между писатели и Областна управа.

Къщата на Георги Мавриди е построена
през 1829-1830 г. През 1833 г. за три

дни в нея отсяда френският
национален поет и виден

политик Алфонс дьо Ламартин
на връщане от пътуването си
из Ориента. Оттогава домът

е наречен на неговото име

всичко това е плод на целенасо-
чена политика и стратегия, под-
чинена на безскрупулните хищ-
ни стремежи на различни управ-
ляващи, които, затънали в треса-
вището на безогледна тотална
комерсиализация, не се уморя-
ват да ни внушават с всички
възможни средства нова антиху-
манна ценностна система. И най-
голямата беда е, че все още няма
кой да изсипе вразумяващ юм-
рук върху масата и да изкрещи
колкото му глас държи: “Стоп на
безумието!”

Повод да застана отново пред
белия лист, за да го заселя с тези
неспокойни редове, е тревогата,
излята по страниците на в. ДУМА
под заглавието “Гонят пловдив-
ските писатели от къщата на
Ламартин” (12 юли т.г.).

Този своеобразен

паметник на
възрожденската

култура

десетилетия наред се ползваше
пълноценно от пишещите братя
в Пловдив и от съюза на писате-
лите. Там се провеждаха лите-
ратурни премиери, четения,
творчески срещи с поети и писа-
тели от Пловдив и страната. Там
отсядаха, творяха и се срещаха
с местната културна обществе-
ност изтъкнати творци на худо-
жественото ни слово.

Спомням си, че през 80-те
години там беше приютен изве-
стният литературен критик и за-
бележителен киновед Яко Мол-
хов. Той успя да се потопи в твор-
ческата атмосфера на местното,
бързо развиващо се по онова
време, литературно битие. Това
му позволи да обогати родната
изящна словесност с чудесното
издание “Пловдивски силуети”.
Заглавие, което нашумя и раз-
вълнува спонтанно литературно-
творческите среди. И само той ли
е оползотворил пребиваването си
в тази креативна и скъпоценна
обител на дружеството на писа-
телите в града на тепетата?

Къщата на Ламартин е едно от
най-дейните и любими средото-
чия на художествено-творческа-
та интелигенция не само от Плов-
див, но и от страната.

За жалост едва ли този сви-
ден и неоценим монумент на
отечествената култура е очаквал,
че ще бъде заставен да записва
принудително и неподозирано
едни от най-жалките и унизител-
ни, бездуховни страници в дълго-
годишната си биография. Наме-
риха се управници - знаменосци
на днешната бездуховност, кои-
то го обвиниха, че развива не-
позволена стопанска дейност, от
която печелело местното писа-
телско сдружение. Според съще-
ствуващото законодателство пи-
сателите нямали право да полз-
ват безплатно този дом и по
нареждане на областния упра-
вител Венцислав Каймаканов
обектът е обявен за отдаване под
наем на търг с първоначална
тръжна цена 1599 лева. Недо-
умявам! Дават ли си сметка гос-
подата откъде ще вземе пари
писателското сдружение, за да
покрие тези непосилни разходи?
Очевидно е, че колегите от голе-
мия панаирен град няма откъде
да се снабдят с тези средства,
защото са творческа организа-
ция с нестопанска цел, а прихо-
дите им идват само от символи-
чен членски внос, който не е в
състояние да решава подобни
финансови проблеми. А щом не
могат, сградата може да бъде
наета и от съвременен новобо-
гаташ, на когото хич няма и да
му мигне окото да я лиши от
досегашното й традиционно

предназначение и да я превърне
в кръчма или друго атрактивно
заведение, за да печели.

Привидно обезпокоени от
надвисналата угроза за култура-
та ни, господата от ГЕРБ реша-
ват веднага да протегнат ръка
на потърпевшите писатели, като
ги утешават, че ще им помогнат
да платят поне първомесечния
наем. А по-нататък те да му мис-
лят как ще се оправят. Удивител-
но съчувствие - все пак са се
сетили да манифестират някаква
добронамереност, докато други-
те партии и това не са сторили
все още. Очевидно има хора,
които съумяват да ни дават

уроци по популизъм

- похвати, които се пускат в дей-
ствие най-безцеремонно и цинич-
но от различни политически све-
тила напоследък. И всички те

заявяват на всеослушание: тряб-
ва да се плаща!

Закон! Колцина си задават
въпроса кого обслужва той? Ня-
мало пари и бюджетът на днеш-
ната капиталистическа държава
трябва да се спасява с всички
възможни налози и вземания,
макар че народът е доведен вече
до просешка тояга.

Създава се все повече непо-
клатимото впечатление, че всич-
ко у нас се е юрнало безогледно
за власт и пари, и различни пар-
тии се превръщат безвъзвратно в
унизителен инструмент чрез не-
допустими и неморални демагог-
ски прийоми за постигане на тези
хищнически цели. А пред очите
ни са разнебитеното селско сто-
панство, погребаната индустрия,
унищоженото безплатно образо-
вание и здравеопазване, похите-
ните и отишли в миналото соци-
ални придобивки. И вече “взорът
надежда от нийде не види”.

В същото време не престава
да се задушава и натиква в кьо-
шето и обезкръвената родна ду-
ховност. Безпощадната лавина на
т.нар. демокрация закри и
превърна в кръчми, бинго зали
или просто остави в жалки руини
хиляди кина. Закриха се десетки
хиляди библиотеки и бяха за-
хвърлени на бунището или пре-
топени безброй издания от скъпо-
ценна литература. На нашия
съвременник постоянно му се вну-
шава от медиите, че трябва да
работи и живее, за да яде. За
какво му са потребни духовни
интереси? Те едва ли не са вече
ненужна отживелица. Затова и
много ги е еня част от днешните

ННННН
ито един кандидат не се яви и на втория търг за отдаване
под наем на къща “Ламартин” в Стария град. Търгът се
състоя в петък, 25 юли. Той беше продължение на първия
от 4 юли т.г., който се провали отново заради неявили се

кандидати. Тогава, изпълнявайки законовата процедура, обла-
стният управител Венцислав Каймаканов удължи срока за за-
купуване на тръжна документация и насрочи следващ търг за
25 юли. Пред Радио Пловдив областният управител съобщи, че
един кандидат е закупил тръжна документация, но впоследст-
вие не е подал документи за участие в търга. По думите му,
определената наемна цена от 1600 лв. за месец вероятно е
висока и затова няма кандидати. В момента къща “Ламартин” не
е дадена и няма да бъде дадена с тази процедура на никого,
обясни Каймаканов. Той съобщи, че преди две седмици от
Дружеството на пловдивските писатели са депозирали писмо в
Областната управа с искане до Министерския съвет имотът да
им се предостави за безвъзмездно ползване, защото нямат
средства да се явяват на търг и да плащат наем за него. От 1988
г. дружеството ползваше къща “Ламартин” за свое седалище.

Кино “Георги Димитров” (театър “Ренесанс”) - пл. “Възраждане”,
днес е... център на чалгата

Кино “Иван Вазов” - бул. “Скобелев”

управници, че България от воде-
ща страна в духовен аспект сега
е окупирала трайно всички първи
места по невежество и неграмот-
ност, по най-лош жизнен стандарт.
Някой да се е трогнал? Налице е
странен стремеж да се сервилни-
чи и лакейничи пред Брюксел и
Вашингтон в името на примамли-
вите постове и фондове.

Затова и не се церемонят да
посягат и приватизират остана-
лите все още от безогледното
разграбване общински и дър-
жавни имоти. Всичко трябва да

носи печалба
на обезумелите

съвременни
капиталисти

които обрекоха народа на оско-
тяване и жалко съществуване и
прогониха повече от милион
наши сънародници в чужбина,
за да търсят спасение, изоста-
вяйки с болка родината си,
превърната в колония на запад-
ноевропейски и отвъдокеански
“приятели”.

В същото време продажни
политици не се уморяват да ни
убеждават, че само Западът мис-
ли за нас, а те всъщност мислят
единствено за себе си. Но това
не им пречи да влизат в ролята
на изненадани и обезпокоени.
Хиляди кредитни милионери ог-
рабиха държавата и обществото.
Някому да е потърсена отговор-
ност? Отвред ни притиска годи-
ни наред гузно мълчание.

И от тези самозабравили се и
овълчени хора пишещите братя,
колегите им и цялата художест-
вено-творческа интелигенция
чакат подкрепа. За съжаление,
колкото и шокиращо да е, по
закон всичко върви в друга по-
сока. Жертва на това “законово
положение”, лишено от съвест и
морал, са и колегите от Плов-
див, които се чудят как да спася-
ват творческия си дом, цялата ни
култура и изпадналия в незаслу-
жена участ и беда народ.

Докога безумието ще погаз-
ва безнаказано родната духов-
ност и здравия разум? Чашата
на търпението преля, народът
трябва да се стресне най-сетне,
да се освободи от примиренчес-
ката робска психология и да
постави нещата на мястото им.
Друг изход няма!Кино “Красно село” - на спирка Красно село, бул. “Цар Борис III”
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ВВидни македонски историци
в интервю за официоза “Нова
Македония” ни дадоха право да
честваме 1000-годишнината от
битката при Беласица и смъртта
на цар Самуил. Според тях
българите, като останали без
цар, си избрали комитопула
македонец Самуил да им ръко-
води държавата. Уф, отдъхнах
си. Представете си какво щеше
да стане, ако не бяха ни разре-
шили. Язък за парите, които вече
са отпуснати.

Е, остават някои въпроси чи-
сто исторически. Комит на ста-
робългарски значи областен уп-
равител. Та интересно е на коя
област го виждат македонските
историчари и в коя държава е
била тази област. Изворите со-
чат като първоначална резиден-
ция на Самуил град Видин. Там
е и коронясан за цар от Самуил
цар Роман, пряк потомък на
Преславската династия. И той е
цар на България до 997 г. През
цялото това време (17 години)
Самуил е само “гулям”, т.е. глав-

Поредното поскъпване на
тока от 1 юли беше обосновано
с растящите загуби на НЕК, кои-
то възлизат до 142 225 млн. лв.
Финансовите проблеми се гене-
рират главно от задължението
на държавата да изкупува т.нар.
зелена енергия, или ток от възоб-
новяеми енергийни източници.
Между ДКЕВР и чуждестранни-
те електроразпределителни дру-
жества ЧЕЗ, ЕВН и “Енерго Про”
се водят непрекъснати спорове
за цената на изкупувана от тях
зелена енергия. Претенциите на
чуждестранните дружества са,
че държавата не ги компенсира
достатъчно. Тежък камък на ши-
ята на страната са и двата част-
ни американски ТЕЦ-а в ком-
плекса “Марица-Изток”, както и
работата на помпен режим на
ПАВЕЦ “Чаира”.

При поредното поскъпване на
тока през 2012 г. с 13% Ангел
Семерджиев, тогавашният пред-
седател на ДКЕВР, успокояваше,
че цените на възобновяемите
източници падали и вече сме се
доближавали до момента, в кой-
то ще бъдат сравними с цените
на конвенционалната електрое-
нергия. Последното поскъпване
от 1 юли т.г. показва, че това са
били приказки на поредното
лъжливо овчарче. Какво ти израв-
няване, дълговете на НЕК за из-
купуване на електроенергия от
производителите са се увеличи-
ли двойно за една година.
Задълженията на енергоразпре-
делителните дружества да изку-

Äà ÷åñòâàìå ïîáåäèòå,
не пораженията
Ослепените войници на Самуил реално са били 1500, а не 15 000

Проф. Божидар ДИМИТРОВ

нокомандващ българската ар-
мия. Той става цар едва в 997 г.,
тъй като починалият Роман не
оставя потомство. И за известно
време столица на Самуил е Сре-
дец (София), където пък резиди-
ра като областен управител брат
му Аарон. В Охрид Самуил се
оттегля по военностратегически
причини към края на управле-
нието си.

Но да оставим македонските
историчари да се гърчат в деб-
рите на историята, търсейки
несъществувала македонска
държава и несъществувал маке-
донски народ. Да се върнем при
себе си. Отбелязването на голя-
мата дата ще бъде белязано от
много събития - научни конфе-
ренции, паметници, изложби.

Едно от събитията естествено
ще бъде и поклонението на Са-
муиловата крепост в подножие-
то на Беласица. Това е добре,
загиналите и ослепените бълга-
ри заслужават нашето уваже-
ние. Но нека се разберем - ще
отбелязваме едно поражение. А
поражения в световната история
не се честват. Освен на Балка-
ните, където всички народи се
чувстват исторически фрустри-
рани. Сърбите са първенци - те
честват толкова помпозно пора-
жението при Косово поле през
1389 г. Защо да ги следваме?
Още повече, че битката при Бе-
ласица е само едно локално
сражение. Там отряд опълчен-
ци защищава една стена (дена),
каквато има на всеки проход. И
са били 1500, а не 15 000. От-
давна е известно, че византий-
ските автори слагат по една
нула повече в броя на победе-
ните при редките си победи. Ре-
довната българска армия я няма
в тази битка. Иначе още през
тази 1014 г. България щеше да
падне под византийска власт, а
не след 4 години.

Тази българска редовна ар-
мия малко време след Беласица
напълно разгромява византий-
ската армия, като Гавраил Радо-

мир лично убива главнокоманд-
ващия, който пък е любовник на
гея Василий II. Това е и причина-
та за бързото оттегляне на Васи-
лий II, като, полудял от мъка по
убития любовник, той ослепява
пленените 1500 опълченци.

Само на 40 км от София в
момента се възстановява кре-
постта “Траянови врата”. До 6
октомври тя ще бъде напълно ре-
ставрирана. В тази крепост е бил
щабът на Самуил в битката на

17 август 986 г., когато е разгро-
мена цялата армия на Византия
- една блестяща българска во-
енна победа, сравнима с битка-
та при Ахелой. След тази битка
България става по-голяма дори
и от тази България при Симеон
Велики и Иван Асен II. Предла-
гам там да бъде основният пункт
на честванията, без, разбира се,
да забравяме и Беласица.

Да честваме победите, а не
пораженията.

Сизиф - лицето на лъгания народ

Отново сме в жестока, без-
милостна предизборна обста-
новка, направо сме във война
за власт! Сигурно статистици-
те, социолозите, математици-
те ще ни дадат точния брой
на изборите, проведени у нас
в годините на прехода. Но не
цифрите са толкова важни!
Тревожното е, че в тези годи-
ни ние не тръгнахме по вер-
ните пътища, че у нас нещата
не вървят. Пръскат ни се гла-
вите от увещания, уверения,
обещания за “добро бъдеще”!
Нервите ни се късат, сърцата
ни не издър-жат, защото сме
подложени на небивала, ма-
сирана обработка от жадни
за власт партии, партийки,
движения, сдружения, на-
правления и т.н. А ние живе-
ем все по-трудно, все повече
проблеми имаме в икономи-
ката, в образованието, в здра-
веопазването, в културата...
Губим най-добрите си специ-
алисти, губим добрите си ле-
кари, инженери, оставаме без
млади хора. Топим се като
нация, изчезваме като народ.
Всъщност ние все си бяхме
жертвата, агнецът за изкуп-
ление, средството за добира-
не до властта.

Сега пак закусваме, обяд-
ваме и вечеряме с лоши, на-
право със страховити новини,
със заплахи за живота и иму-
ществото си, за настоящето
си, за бъднините ни. Никой
никого не жали, напротив - и
децата ни дори са въвлече-

МИЛОСТ НЯМАТЕ!
Петра ТАШЕВА

Бивш шеф на ДКЕВР пророкува, че цените
на тока от ВЕИ щели да доближат тези
на конвенционалните източници. Дали?

Йонко
БОНОВ

пуват зелена енергия според
Закона за зелените енергии, осо-
бено след поправките на ГЕРБ
през 2011 г., наливат допълни-
телно масло в огъня и увеличават
финансовата бъркотия.

Лошото е, че държавата от-
ново бърка в джоба на редовия
данъкоплатец, където вместо
левчета напипва парчета изли-
нял и окъсан хастар. Моралът би
могъл да оправдае измислянето
на каквито и да било лобистки
закони и закончета единствено
в социално силна, добре осигу-
ряваща гражданите си държава,
с икономика, гарантираща до-

та на наемния труд се нарича
просто пладнешка корупция и
грабителство. Неслучайно Бълга-
рия си остава най-бедната стра-
на в ЕС, пробита отвсякъде от
корупционните си практики като
лейка.

Каква зелена енергия при
този несравнимо нисък стандарт
на живота у нас? Къде е онази
енергия, която е способна да
вдигне прага на доходите тук?
Защо допускаме да бъдем лъга-
ни, че, видите ли, цените на
възобновяемите източници аха и
ще стигнат цените на конвенци-
оналната електроенергия? Ня-

статъчно стабилен икономичес-
ки растеж. Държава, която не
води реално никаква политика в
интерес на доходите на наемни-
те работници и служители в ча-
стния сектор, допускайки безу-
частно хиляди хора да работят
на пълен работен ден в частния
бизнес, а заплатите им да не
стигат и за две седмици, за да
изхранват семействата си, така-
ва държава постъпва нечестно.
Не е морално да допуска лоби-
стки закони, осигуряващи карт-
бланш за богатите да увелича-
ват капиталите си, гърбейки бед-
ните с растящи цени и такси.
Такъв лобизъм в ущърб на хора-

кои пак бъркат в кофата с утопи-
чен прах и ни го хвърлят в очите.
А ние крещим, вием, размахва-
ме трибагреника, удряме бара-
бани, крачим организирано по
жълтите павета под диктовката
на нечия свирка.

Резултатът е един - бедняци-
те затъват в поредната дупка,
защото те пак ще се наложи под
бодряшкия ритъм на нечия пи-
щялка, тъпан или зурла да из-
гребват калта, неусетно обезце-
нявайки за пореден път собстве-
ния си живот.

В края на краищата Сизиф се
оказва събирателният образ на
системно измамвания народ.

ни, използвани като щит, като
средство, като маши за пар-
тийни ежби и борби. Нито ра-
ботата ни е като работа, нито
заплащането ни е подобава-
що! И отдихът, и почивките ни
не са свестни. Всичко в нас,
около нас е настръхнало от
напрежението.

 Какво да правим? Не
бива да се поддаваме на вну-
шенията и сугестията на со-
циолози, журналисти, комен-
татори и политици. Защото те
се оказват вредни за здраве-
то ни. Дошло е време сами да
се спасяваме. Един със спорт
и музика, друг - с четене и
писане, някои с разходки,
трети - с трапези и гощавки, с
хоби и питие... При тези ма-
сирани нападки от политиче-
ски мераклии има голяма
опасност у нас да стане като
в народната ни мъдрост -
вместо да се изпишат вежди,
ще се извадят очи! Вярвам,
че народът ни най-после е
обръгнал, няма да позволи и
този път да бъде излъган.
Дано сега вече да се ориен-
тираме правилно и да нака-
жем онези, които не заслу-
жават доверие, онези, на ко-
ито не бива да им се дава
повторно властта и управле-
нието, защото човешкият ни
живот е неповторим! Бълга-
рите са хора, здраво стъпили
на земята. И ми се иска с на-
трупания от години опит те да
си намерят най-после управ-
ници, които да работят преди
всичко за хората и по-малко
за себе си!
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ÒÚ‡‚Í‡Ú‡ ÓÚÔ‡˘‡ Ô‡-
‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ œÎ‡ÏÂÌ
ŒÂ¯‡ÒÍË ‚ ËÒÚÓËˇ-
Ú‡, ÚÓ ÒË ÓÚË‰Â Ì‡ 425-

“Ó‰Ó ¡ÛÏÓ‚ Â ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Î 142 ‰ÌË. —ÚÂÙ‡Ì —Ú‡Ï·ÓÎÓ‚
Â ÂÍÓ‰¸Ó Ò ÌÂ„Ó‚ËÚÂ 2464 ‰ÌË Ì‡˜ÂÎÓ.  ÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-
‚Â˜Â ÒÂ ÒÛÌÂ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË ÔÓ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓÚÓ ‚˙‚Ë˘Â,
ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ‚Â˜Â Ú‡˜ËÏ Ë ‚˙Áı‚‡Îˇ‚‡ÏÂ ‰ËÍÚ‡ÚÓËÚÂ. »
Ó˘Â ÌÂ˘Ó - ÔÓÎÓ‚ËÌ‡Ú‡ ÏËÌËÒÚ˙-ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎË Ò‡ ÒÂ
Á‡‰˙Ê‡ÎË ÔÓ-Í‡ÚÍÓ ÓÚ ŒÂ¯‡ÒÍË, ÒÂ‰ÌÓ ËÏ ÒÂ Ô‡‰‡Ú
ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÓÚ ‰‚Â „Ó‰ËÌË Ì‡ „Î‡‚‡.  ‡ÍÚÓ ˇ Í‡‡ÏÂ, ÏÓÊÂÏ
‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂÏ ÌˇÍÓË ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌË ÒÚ‡ÌË, ÍÓËÚÓ ÒË ÒÚÓˇÚ
Ò ÏÂÒÂˆË Ë ‰ÓË Ò „Ó‰ËÌË ‚ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌ‡ ÍËÁ‡ ËÎË
ÒÏÂÌˇÚ Í‡·ËÌÂÚËÚÂ Í‡ÚÓ ÌÓÒÌË Í˙ÔË˜ÍË. ÕÓ Ó˘Â ÌÂ ÒÏÂ
ÛÁÂÎË ‰ÓÚ‡Ï, Ú˙È Í‡ÚÓ Ì‡ Î˛·ËÏÓÚÓ ÌË ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚Ó ‰ÌÂÒ
ÏÛ ÎËÔÒ‚‡ Ì‡È-‚‡ÊÌÓÚÓ - ‰˙Ê‡‚‡Ú‡. ”Ê Â ÚÛÍ‡, ‡ ˇ
ÌˇÏ‡! »Ì‡˜Â ÚË Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚‡ Á‡ 2013 „. Ë ÚË Á‡ Ú‡ÁË
„Ó‰ËÌ‡ ÌË Ë‰‚‡Ú ÔÂÏÌÓ„Ó. œÓ ÚÓ‚‡ Ì‡Ì‡„ÓÌË˘Â ÏÌÓ„Ó
Ì‡Ó‰Ì‡ ÔÓÚ ËÁÚË˜‡.

 »Ì‡˜Â ŒÂ¯‡ÒÍË ÒË Ú˙„Ì‡, ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ ÛÌËÊ‡‚‡ Ë
‡ÁÏÂÍ‚‡, Ï‡Í‡ ˜Â ·Â ÔÂÙË‰ÌÓ ÔÂ‰‡‰ÂÌ ÓÚ ¿ıÏÂ‰ ƒÓ„‡Ì
Ë À˛Ú‚Ë ÃÂÒÚ‡Ì Ë ËÁÓÒÚ‡‚ÂÌ ÓÚ —Â„ÂÈ —Ú‡ÌË¯Â‚, ÍÓÂÚÓ
‚Ò˙˘ÌÓÒÚ ÔÂÍ˙ÒÌ‡ Ï‡Ì‰‡Ú‡ ÏÛ. “‡ ÒÂ„‡ ìœÓÚÂÒÚÌ‡
ÏÂÊ‡î Ë ÒÓÓÒÓË‰ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÎ‡˘‡ı‡ ÔÓÚÂÒÚËÚÂ, ÔËı‡
¯‡ÏÔ‡ÌÒÍÓ ÔÂ‰ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ ‚ ‰ÂÌˇ Ì‡ ÓÒÚ‡‚Í‡Ú‡. ŒÂ-
¯‡ÒÍË ÒÂ ‡Á‰ÂÎË Ò ÂÔÓÚÂËÚÂ Ò ÛÒÏË‚Í‡, „Ó‚ÓË
ÚÂÁ‚Ó Ë ÔÂÏÂÂÌÓ, ·ÂÁ ÁÎÓÒÚ, ÌÂ ËÁÔÛÒÌ‡ ÌËÚÓ ‰ÛÏ‡
ÒÂ˘Û ÍÓ„ÓÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ, Ï‡Í‡ ˜Â, ‡ÍÓ ÔËÚ‡ÚÂ ÏÂÌ, ÌÂ Ò‡
Â‰ËÌ Ë ‰‚‡Ï‡, ÍÓËÚÓ Á‡ÒÎÛÊ‡‚‡Ú ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ÔÓÔ˙Ê‡ÌÂ
Á‡‡‰Ë ÔÂ˜ÍËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò˙Á‰‡‚‡ı‡ Ì‡ Í‡·ËÌÂÚ‡. ¿ ‰‚‡Ê
ÔÓ‚Â˜Â Á‡‡‰Ë ÍÓÏÔÓÏËÒËÚÂ, ÍÓËÚÓ „Ó ÔËÚËÒÍ‡ı‡ ‰‡
Ô‡‚Ë.  ‡ÚÓ „ÎÂ‰‡ı Ë ÒÎÛ¯‡ı ŒÂ¯‡ÒÍË, ‡Á·‡ı, ˜Â
ÏÓÊÂ ‰‡ ËÏ‡ Ë ‰Û„ ÒÚËÎ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌÒÍÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ,
Á‡˘ÓÚÓ ÒÂ Ì‡ÊË‚ˇıÏÂ ·ÎËÁÓ 4 „Ó‰ËÌË ÔË ‚ËÎÌÂÂ˘‡
ÔÓÒÚ‡˘ËÌ‡, ·ÂÁÔ‡‰ÓÌÌÓÒÚ Ë ‡Ó„‡ÌÚÌÓÒÚ ÔÓ ‚˙ıÓ‚ÂÚÂ.
ÃÌÓ„Ó ·˙ÁÓ Á‡·‡‚ËıÏÂ Í‡Í ÌË ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ ÏÛÚ‡Ú‡ ¡ÓÈÍÓ
¡ÓËÒÓ‚. œÂˆÂÌÂÚÂ Ò‡ÏË - Ò‡ÏÓ Á‡ „Ó‰ËÌ‡ ËÁ˜ÂÁÌ‡ ÒÚ‡ı˙Ú
ÓÚ ÔÓÎËˆÂÈ˘ËÌ‡Ú‡, Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ÒÂ Ó·˙Ì‡ Í˙Ï ıÓ‡Ú‡
Ë ÚÂıÌËÚÂ „ËÊË, ÔÓ‰ÔÓÏÓ„Ì‡ ·ËÁÌÂÒ‡, ÔÓ‰‰˙Ê‡ ‰Ó·Ó
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. Ã‡ÎÍÓ ÎË Â ÚÓ‚‡?

ŒÚ ÚËˇ 425 ‰ÌË ‡Á·‡ı, ˜Â Û Ì‡Ò ‰Â·‡ÚËÚÂ Ò‡ ÌÂ Í‡Í
ÛÔ‡‚Îˇ‚‡¯, ‡ ÍÓÈ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡. «‡˘ÓÚÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ
ËÁÔ˙ÎÌË „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, ÔÓÌÂ Ú‡ÁË, ÍÓˇÚÓ Â
Ó˜ÂÚ‡Ì‡ Á‡ Ô˙‚‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ Ë Â Ì‡ÒÓ˜ÂÌ‡ Í˙Ï ıÓ‡Ú‡.
œÓÏÂÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ ·ˇı‡ Ì‡Ô‡‚ÂÌË, Ò‡ Ì‡ÒÓ˜ÂÌË ‚ ÒÓˆË-
‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡ Ë Ó·ÎÂÍ˜Ëı‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÈÍËÚÂ,
‰Âˆ‡Ú‡, ÔÂÌÒËÓÌÂËÚÂ. ¡˛‰ÊÂÚ˙Ú Á‡ 2014 „. Â Ì‡È-ÒËÎ-
ÌËˇÚ ‚ ÒÓˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡ ÓÚ 2000 „. Ì‡Ò‡Ï, Á‡ „Ó‰ËÌ‡Ú‡
Ì‡ ŒÂ¯‡ÒÍË 13 ÏÎ‰. ÎÂ‚‡ Ò‡ ÒÚË„Ì‡ÎË ‰Ó 4 ÏÎÌ.
·˙Î„‡Ë ÔÓ‰ ‡ÁÎË˜ÌË ÙÓÏË Á‡ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÌÂ Ì‡ ÚÂıÌËˇ
ÊË‚ÓÚ Ë ‚ÒÂÍË‰ÌÂ‚ËÂ. œÓÚÂÒÚ˙ËÚÂ Ë ÂÙÓÏ‡ÚÓËÚÂ ‚
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÚÓ ÒË Í˙ÒÓ„ÎÂ‰ÒÚ‚Ó ÌÂ ‚ËÊ‰‡Ú ÚÓ‚‡, ‡ Ï‡-
ÌËÔÛÎ‡ÚÓ˙Ú ¡ÓÈÍÓ ¡ÓËÒÓ‚ ‚‰Ë„Ì‡ ÔÛ¯ÂÍ, ˜Â ¡˙Î„‡Ëˇ
Â ‰ÓÍ‡‡Ì‡ ‰Ó Ù‡ÎËÚ Ë ÒÂ„‡ ÒÂ Ô‡‚Ë, ˜Â „‡ÒË ÔÓÊ‡‡.
ÕÓ ‰‡ ÔÓÁ‰‡‚ËÏ ŒÂ¯‡ÒÍË Á‡ ËÁ‰˙ÊÎË‚ÓÒÚÚ‡, Á‡˘Ó-
ÚÓ ÚÓÈ ÌˇÏ‡¯Â ˆˇÎÓÒÚÌ‡Ú‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ
Ò˙·‡ÌËÂ, ‚ ÍÓÂÚÓ √≈–¡ ÒË Ë„‡Â¯Â Ì‡ Ë„‡Ú‡ ì‚ÎÂÁ-
ËÁÎÂÁî, ‡ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ˙Ú ·Â ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ‚ Ó·Ò‡‰‡. » Ó˘Â
Ì‡ 14 ˛ÌË 1913 „. œÎÂ‚ÌÂÎËÂ‚ ÔÓ·˙Á‡ ‰‡ ËÁ˜ÂÔË
ÍÂ‰ËÚ‡ ÒË Ì‡ ‰Ó‚ÂËÂ.

—Â„‡ Á‡‰ ˙„˙Î‡ ÌË ‰Â·ÌÂ ÒÎÛÊÂ·ÌÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó, ÌÂ
·Ë Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ ÒÂ ÓÔ‡Òˇ‚‡ÏÂ ÓÚ ÌÂ„Ó, ÌÓ Í‡ÚÓ ÒË ÔÓÏËÒ-
Îˇ, ˜Â –ÓÒÂÌ œÎÂ‚ÌÂÎËÂ‚ ˘Â „Ó ÍÓÌÒÚÛË‡ ÔÓ Ò‚ÓÈ Ó·‡Á
Ë ÔÓ‰Ó·ËÂ, ÍÓÂÚÓ ˘Â Â˜Â, ˜Â ÚÓ ˘Â ·˙‰Â ÒÎÛ„ËÌÒÍÓ Ë ˘Â
ÒÎÛÊË ‚ ˜ÛÊ‰‡ Û„Ó‰‡. » Ô˙‚ÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ ˘Â Ì‡Ô‡‚Ë, Â ‰‡
ÓÚÂÊÂ Ú˙·‡Ú‡ Ì‡ ìfiÊÂÌ ÔÓÚÓÍî. œÂÁË‰ÂÌÚ˙Ú Ì‡ÒÚÓˇ‚‡
‰Ó 5 ‡‚„ÛÒÚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚËÚÂ ‰‡ Ó‰Ó·ˇÚ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ·˛-
‰ÊÂÚ‡, Ï‡Í‡ ˜Â Ò Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙËÒÍ‡ÎÌËˇ ÂÁÂ‚
Ì‡ 8 ÏÎ‰. ÎÂ‚‡ ÌÂ ÒÂ Ì‡Î‡„‡Ú ÌËÍ‡Í‚Ë ÔÓÏÂÌË Á‡ ÒÎÂ‰-
‚‡˘ËÚÂ ‰‚‡ ÏÂÒÂˆ‡. ¬˙ÔÓÒ˙Ú Á‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡
·˛‰ÊÂÚ‡ Ó·Â‰ËÌË ÙÓÏË‡ÎÓÚÓ ÒÂ ÌÓ‚Ó Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌÓ
ÏÌÓÁËÌÒÚ‚Ó - ƒœ— Ë √≈–¡, ÍÓÂÚÓ Ó˘Â ‚Â‰Ì˙Ê Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ-
ÒÚ‚‡ Á‡ ËÁÏÂÌ˜Ë‚‡Ú‡ ÔËÓ‰‡ Ì‡ ÂÚÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ Ô‡ÚËˇ.
œÎÂ‚ÌÂÎËÂ‚ ÔÓËÒÍ‡ ‰‡ ÒÂ ‡Á‚˙Ê‡Ú Ò˙‚ÒÂÏ ˙ˆÂÚÂ Ì‡
ÒÎÛÊÂ·ÌÓÚÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó - Ô‡Î‡ÏÂÌÚ˙Ú ‰‡ ÏÛ ‰‡‰Â Ô‡‚Ó
‰‡ ‚Ó‰Ë ÔÂ„Ó‚ÓË Á‡ ‚˙Ì¯ÌË Á‡ÂÏË. ¿ÍÓ „Ó ÒÚÓˇÚ, ‰Â-
ÔÛÚ‡ÚËÚÂ ˘Â ÒÂ ‰Ó‚ÂˇÚ Ì‡ ‰˙Ê‡‚ÌËˇ „Î‡‚‡, ÍÓÂÚÓ Â
ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ËÒÍÓ‚‡ÌÓ. “˙È Í‡ÚÓ ÚÓÈ ‰ÓÍ‡Á‡, ˜Â ìÒÂ ‰˙ÊË
Í‡ÚÓ ÔËˇÌ ·ÓˆÏ‡Ì Ì‡ Ô‡ÎÛ·‡î (ÔÓ ‰ÛÏËÚÂ Ì‡ ‰- ÕËÍÓÎ‡È
ÃËı‡ÈÎÓ‚). » Ó˘Â, ˜Â ÎÓ·Ë‡ ˇ‚ÌÓ Ë Ú‡ÈÌÓ Á‡ Á‡‰ÍÛÎËÒË-
ÂÚÓ, Ô‡‚Ë ‚ ˜ÛÊ·ËÌ‡ ÌÂÂ„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌË ÒÂ˘Ë Ò˙Ò
Ò˙ÏÌËÚÂÎÂÌ ı‡‡ÍÚÂ, ÌÂ ÒË ÏÂË ‰ÛÏËÚÂ, „Ó‚ÓË ·‡Ì‡Î-
ÌÓÒÚË, ‰˙ÊË Â˜Ë Ò ËÌÙ‡ÌÚËÎÌ‡ Ô‡ÚÂÚËÍ‡, ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡
ÌÂÒË„ÛÌÓÒÚ, ÔÂÒÚ‡‡‚‡ ÒÂ ‚ ·ÂÁÒÏËÒÎÂÌËÚÂ ÒË ÔÓÎË-
ÚË˜ÂÒÍË ‡Ì‡ÎËÁË (ÔÓÌˇÍÓ„‡ ·ÂÁ ÌËÍÓÈ ÌÂ ÏÛ „Ë ËÒÍ‡) Á‡
ÛÍ‡ËÌÒÍ‡Ú‡ ÍËÁ‡ Ë Á‡ –ÛÒËˇ. “‡Í‡ Ò‡Ï ÒÂ ÔÂ‚˙˘‡ ‚
„ÂÓÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ë Á‡ÔÎ‡ı‡ Á‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡
ÒË„ÛÌÓÒÚ.  ‡Í‚Ó ÎË ˇÈˆÂ ˘Â ËÁÏ˙ÚË?

Тодор КОРУЕВ

О
Ëˇ ‰ÂÌ. 89-ˇÚ ·˙Î„‡ÒÍË ÔÂ-
ÏËÂ ÏÓÊÂ¯Â ‰‡ ÒË Ë‰Â Ó˘Â ‚
Ô˙‚ËÚÂ ÏÛ ‰ÌË Á‡‡‰Ë ÓÌ‡ˇ
Ò‡ÏÌ‡ Ë ÌÂÓ·ˇÒÌËÏ‡ „ÎÛÔÓÒÚ
Ò ƒÂÎˇÌ œÂÂ‚ÒÍË, ÍÓ„ÓÚÓ  Ó‡-
ÎËˆËˇ Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ Ë ƒœ— ÔÓËÒ-
Í‡ı‡ ˘Â‰Ó ‰‡ Ó‚Î‡ÒÚˇÚ.  ÓÎÂ-
„‡Ú‡ –ÛÒË ◊ÂÌÂ‚ ÓÚ ìÃ‡Ëˆ‡î
ËÁ˜ËÒÎË, ˜Â Ô˙‚ËˇÚ ÔÂÏËÂ
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Отново се задават
„правоъгълни”
неолиберални решения

И

Когато от нещо не разбираш, трябва
да си намериш компетентни съветници

злизането на икономиката
и на света въобще от кри-
зата означава многоас-
пектни изменения. В едни
отношения свободата и

възможностите нарастват, в други се
стесняват и това е както заради ко-
ренно различната стопанска ситуация,
така и може би главно заради нала-
ганите регулации и провежданите
държавни антициклични политики.

Ако за протичащите кризисни и
следкризни процеси трябва да
потърсим образно сравнение от об-
ластта, да речем, на геометрията,
бихме могли да ги оприличим с по-
степенното превръщане на един ква-
драт в ромб посредством промяната
на ъглите му от прави към наклонени.

Във времената на относително
добра конюнктура съблазънта за ре-
ализиране на краткосрочни ефекти
по пътя на либерализация и привати-
зация бе голяма. Както обаче истори-
чески на няколко пъти се уверихме,
че еднозначният избор на “пра-
воъгълните” неолиберални решения
води до неконтролируемо натрупва-
не на големи рискове и впоследствие
до повече или по-малко сериозни про-
туберанси и до блокажи във функци-
онирането на  стопанствата и обще-
ствата.

При икономика, генерираща уско-
рен и висок растеж, е нормално да
бъдат “натискани спирачките”, с ог-
лед предотвратяване на прегряване-
то й, сиреч следва да бъдат реализи-
рани нулеви бюджетни дефицити или
съответно излишъци, да се повиши
нивото на лихвите, да бъдат налагани
тавани, ограничаващи кредитната ек-
спанзия и пр.

Всичкото горепосочено обаче е
абсолютно неподходящо в рецесион-
ни условия. При недостиг на пари в
икономиката да ограничаваш парич-
ната маса е изключително контрапро-
дуктивно, даже и обществено опасно.
При криза е най-нормално да бъдат
напомпвани допълнително пари в
националното стопанство чрез реа-
лизирането на бюджетни дефицити.

Самостоятелна причина за форми-
рането на бюджетни дефицити в кри-
зисни времена са затрудненията при
бюджетните приходи в резултат от
спада на търсенето и на доходите. По
този начин чрез регулативната упо-
треба на бюджетните дефицити се
компенсира, от една страна, недо-
стигът на търсене в икономиката, а от
друга - недостигът на кредитен ре-

сурс за развитие. Бюджетните дефи-
цити значи играят антициклична, по-
лезна за измъкването от кризата,
роля. Отделно в цялостния антикризи-
сен контекст тук се вписва целенасо-
чената политика на централните бан-
ки за осигуряване на “лесни пари”,
тоест за поддържане на нисък лихвен
процент за рефинансиране на търгов-
ските банки, както, макар и спорно,
но факт, и при изкупуването на
държавни ценни книжа.

Специфичните условия, наложени
от валутния борд у нас, не позволяват
употребата на редица от изброените
по-горе механизми. Но като изключи-
телно груба грешка през изминалите
години следва да се отчете допълни-
телното затрудняване на икономика-
та посредством декларирането на
реализирането на нулев бюджетен
дефицит като “върховен национален
приоритет”, задържането на възста-
новяването на ДДС, както и упорито-
то отричане на необходимостта от
сключване от страна на България на
външни заеми. Абсолютно
вредно бе и законодател-
ното закрепване
на 2% от БВП
като макси-
мум за бюд-
жетен дефи-
цит, както и
респективно
на 40% от
БВП за об-
щата брутна

задлъж-
н я л о с т .
Съответ-
ните маа-
стрихтски
европейски
критерии са
3% и 60% и
нашето са-
моогранича-
ване се явя-
ва глупаво и

вредно. Реалната българска обща
бруто задлъжнялост понастоящем
възлиза на около 19%, което свиде-
телства, че икономиката ни дългого-
дишно бе лишавана от пари поради
стратегически грешно избрана идео-
логия, която някои сполучливо назо-
ваха “фискален фанатизъм”.

Откровено странно е от посока на
ГЕРБ понастоящем да се чуват при-
зиви точно за сключване на държав-
ни външни заеми и да се привеждат
даже обосноваващи целта изчисле-

ния, след като именно същите хора
само преди месеци ни обясняваха как
по този път сме щели да заробим по-
коления напред. А на нашия европей-
ски по същността си подход на “симе-
тричното реагиране”, т.е. реализира-
не на дефицити и поемане на заеми
при криза и последователно реали-
зиране на излишъци и изплащане на
същите тези заеми при подем, бе
отвръщано само с презрително
мълчание.

Когато едни хора вършат нещо,
което същностно не разбират, резул-
татите не могат да бъдат добри. Гер-
баджиите, готвещите се за властта,
не са узрели нито за въвеждането на
прогресивен подоходен донък, нито
за повишаване на преразпределени-
ето чрез държавния бюджет на поне
42-43% от БНП. Така винаги ще има-
ме в бюджета силен недостиг на сред-
ства за кофинансиране изграждането
на инфраструктурата, за здравеопаз-
ването, за образованието, за пенсии.
По този начин предварително е ясно,

че взетите назаем пари ще бъдат
употребени с
неопределена
цел, необмисле-
но, без разност-
ранно задвижва-
щия икономика-
та мултиплика-
тор. Ще бъдат
хвърлени в об-
щия котел, пре-
димно за това,
което се нарича
“запушването
на дупки”.

В едно мое
интервю, което
още може да се
намери в интер-
нет, още през
2009 г. предре-
кох управлен-
ския провал на

Бойко Борисов, и
то именно зара-

ди неработещи
икономически

идеи. Наис-

тина, тогава подцених донякъде лич-
ностните му характеристики, наричай-
ки го с известна симпатия “мъжко мом-
че”. С изтеклото време дори и този
мой слабо изразен сантимент изчезна
бъзвъзвратно. Държавното управление
изисква, ако от нещо не разбираш,
поне “по мъжки” да си намериш адек-
ватни министри и съветници. Генерал
Борисов от много неща съвсем нищо
не разбира, но доказано не може да
събере край себе си компетентни и
държавно отговорни хора.

М
Лозан
ТАКЕВ

ОТ РАБОТА СЕ ГЪРБАВЕЕ

ОставкатаОставкатаОставкатаОставкатаОставкатаОставката

ексикански милиардер -
богаташ номер едно -
пусна страхотно пред-
ложение. Да работим

само три дни в седмицата. Ня-
кои веднага попитаха: “Ама вся-
ка седмица ли?” Защото си по-
мислили, че телекомуникацион-
ният магнат Карлос Слим е изу-
чил опита на българските пар-

ламентаристи, за да стигне до подобно заключение - да
се работи три дни седмично и четири да се почива. Пред-
ложението било обсъждано на конференция в Парагвай,
но няма съмнение, че е взето предвид и поведението на
българските народни представители от ГЕРБ и “Атака”,
които така и не завършиха работното си време в 42-то
Народно събрание, но си получаваха заплатите. А една

трета от техните възнаграждения са напълно достатъчни,
особено сравнени с тези на народните избиратели у нас...
Българските парламентаристи поначало работят три дни
в седмицата, така че мексиканецът е доста закъснял с
предложението си за значително подобряване на качест-
вото на живот. А от “Атака” и ГЕРБ дори експериментари-
ха, че ако ти скимне, може и да не се работи въобще, без
да се питат тези, които са те избрали да решаваш народ-
ните работи. А по въпроса за пенсионната възраст пред-
ложението на милиардера Слим е тя да стане поне 70-75
години, българските политици само ще приветстват ини-
циативата. Те и без друго разчитат да приключат трудовия
си стаж в политиката, така че какво са 70 или 75 години.
Особено когато работиш три дни седмично. Наистина по-
добно решение създава много, много по-здравословна и
продуктивна работна сила. От работа се гърбавее, казва-
ше баба ми. И е била много, много права.
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Най-големият ни курорт
е наречен „Адът на земята”,
но в лентата няма и ред,
че поданиците на короната
тук са просто пияни скотове

Калин ЦВЕТКОВ

Британският канал
“Channel 4” излъчи по-
реден документален се-
риал за забавленията
на младите островитяни
в две от “столиците на
купона” - град Кавос на
гръцкия остров Корфу и
родния Слънчев бряг.

Според авторите на
филма, от някога лук-
созно поле за елита на
Източния блок днес ку-
рортът се е превърнал в
най-упадъчната парти
столица на Европа.

Първият епизод про-
следява живота на не-
колцина представители
от няколкостотинте мла-
ди британци, които ид-
ват всяко лято да рабо-
тят в Слънчев бряг. Тях-

нормални заведения да
се превърнат в еротич-
ни барове.

Надпиването е вече
най-невинното състеза-
ние в сравнение с оста-
налите предизвикател-
ства. По време на туро-
вете аниматорите измис-
лят и добавят доста игри.

Състезание по
най-впечатлява-

щи секспози

е една от тях. Двойки се
качват на дансинга и
показват различни сек-
спози. Някои се забав-
ляват искрено, но други
се престарават в жела-
нието си да се покажат
колкото се може по-из-
вратени.

Последният хит в

В Англия пуснаха
нов сериал срещу
В Англия пуснаха
нов сериал срещу
В Англия пуснаха
нов сериал срещу
В Англия пуснаха
нов сериал срещу
В Англия пуснаха
нов сериал срещу

ната основна задача е
да осигуряват на клиен-
тите си нонстоп парти,
обиколки по баровете и
секс игри. И организа-
торите, разбира се, не
пестят сили в изпълне-
нието на тези приорите-
ти - все пак те не идват
в България заради за-
платата, която ще при-
печелят, а заради също-
то, заради което и тех-
ните клиенти.

„Престъпление
е да си трезвен”

е само едно от техните
неписани правила. Кадри-
те не спестяват на зрите-
ля нищо от традиционна-
та ваканция в българския
курорт: невъобразими пи-
янски игри, безразборен
секс навсякъде и с всеки-
го в печалната дестина-
ция, където често при-
ключват безпаметните
нощи на младите британ-
ци - спешното отделение.
Лекарите пък разказват
невиждани истории - за
запалени пиратки в... зад-
ните части, травми по по-
ловите органи и вътреш-
ни разкъсвания.

И според британско-
то издание “Дейли
Стар”: Слънчев бряг е в
топ 10 на секскурортите
в света. За съжаление
истината е, че и тази
година масови оргии са
хит сред британците,
дошли на почивка у нас.
Новата мода на турове-
те предизвика и собст-
веници на до вчера

Слънчев бряг е ол инклу-
зив в дискотеките. Срещу
15 лева може да се пие
неограничено в
продължение на три
часа. Ако след това кли-
ентите имат нужда от

нова доза, могат да “пре-
заредят ваучера” и да
продължат срещу 15 лева
за нови три часа. Напит-
ките се рекламират като
български, изборът е
сред огромно разнообра-
зие от бира, водка, джин,
ром, уиски. Колко от про-
давания алкохол е мен-
те, със сигурност не мо-
гат да кажат и бармани-
те в заведенията.

Иначе мерки срещу
вакханалиите в Сънито

уж се вземат. Заведени-
ето, което се намира в
хотел “Алба” в Слънчев
бряг,  бе запечатано
преди дни от инспекто-
рите въз основа на за-
повед, позоваваща се

на член 178 от ЗУТ. От
нея става ясно, че соб-
ственикът на бара не
разполага с необходи-
мото разрешение от
РДНСК, за да може по-
мещението да бъде из-
ползвано като бар. Въз
основа на заповедта са
спрени токът и водата в
помещението.

Въпросният ероти-
чен бар стана известен
след

 няколко случая
на бити туристи

които посещавали клу-
ба, консумирали алко-
хол, но не се възползва-
ли от предлаганите им
секс услуги. Вследствие
от отказа яки момчета
пребивали туристите и
ги карали да теглят пари
от банкомати, за да си
платят. От полицията в
Несебър потвърдиха, че
барът е запечатан до
края на сезона, но запо-
ведта може да бъде об-
жалвана.

Нещо като намеса в
името на добрите нрави
демонстрираха и влас-
тите на Острова, иници-
ирайки чрез посолство-
то си акция “Пий с мяр-
ка”.  Наша проверка
обаче показа, че в ку-

рорта всичко е по ста-
рому. Англичаните
продължават да “пият с
мярка”, но тяхната си...

Дали обаче за свин-
щините в Слънчев бряг
вина носят само родни-
те хотелиери и ресто-
рантьори, които в името

на печалбата поощряват
разюзданото поведе-
ние на летовниците?
Всъщност доста от тях
вече започнаха да роп-
таят, тъй като сметките им
показват, че англичани-
те правят повече бели,
отколкото харчат. За тях
бакшишът е табу, каприз-
ни са към обслужващия
персонал, буйстват, ру-
шат и превръщат цели
алеи, фонтани и градин-
ки в същинска кочина.

Надали. Медиите на
острова обаче премълча-
ват очевидното - че един-
ствено техните поданици
са участници в скандални-
те оргии и безпаметни
запои. В Слънчев бряг
няма нито един човек от
персонала, който да не е
видял куриоз с британско
участие.

Поне 90 процента от
г о с т и т е - о с т р о в и т я н и
дори не стигат до плажа.
Цялата си отпуска те
прекарват денем в пиян-
стване до басейна, а но-
щем се впускат

в оргии по барове
и вандалски

турове

по алеите на комплекса.
Именно те вдигат и вря-
ва, на която нормален

летовник не би
издържал повече от
ден-два. За тях цените
са безбожно ниски,
особено тези на алко-
хола. В сравнение с
тези на Острова съот-
ношението е минимум

1 към 20. Дори пенсио-
нерите тук срещу ме-
сечния си превод мо-
гат да се чувстват като
принцове и принцеси.

Сбиванията също са
ежедневие. Полиция-
та, подсилена с екипи
от цялата страна, ед-
вам смогва да озапти
“скъпите гости”.

Въпрос на мантали-
тет... Та нали британ-
ците са свикнали на-
всякъде по света да се
държат като колониал-
ни владетели, дошли
да “цивилизоват” по-
редните аборигени.

Сигурно въпрос на
манталитет - робски, е
и нашето мълчание.
Иначе защо, след като
сме страна членка на
ЕС, продължаваме да
пътуваме за Велико-
британия? Където не
съм чул българите да
са напаст или да се
държат като варвари.

Тъжното е, че дока-
то продължаваме да си
мълчим раболепно, ще
ни мачкат. А чрез бри-
танските медии пред
света ще бъдем пред-
ставяни като страна от
Третия свят, в която
всичко е позволено за
потомствата на стари-
те демокрации...

“Адът Слънчев бряг”
е британски продукт.
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ШЕДЬОВРИ НА БЪЛГАРСКАТА ЖИВОПИС
ОТ НХГ ПОКАЗВАТ В ГАЛЕРИЯТА НА НДК

След малко повече от година пауза
Музикалната конференция на Югоиз-
точна Европа - SeeMe, се завръща на
24-26 септември и ще събере отново
артисти, групи, диджеи, продуценти,
клубни промоутъри, мениджъри на
лейбъли, професионалисти и любители
от сектора за седми път в София, научи
ДУМА от Марта Радева.

Музикалната индустрия е постоянно
развиваща се сфера, която изисква от
експертите си да обогатяват своите
знания, да разширяват социалния си
кръг и да са в крак с последните тен-
денции всеки ден. Музикалният бизнес
става по-всеобхватен и по-сложен, взи-
майки предвид все повече външни фак-
тори като околната среда, дигиталните

Велин ГЕОРГИЕВ

Поетичната антология на СБП за минала-
та година може да бъде оприличена като
моментална снимка на гилдията поети. Тази
моментална снимка е конкретна за всеки един
от близо тристате, включени в престижната
антология, като негова лична карта в обоб-
щения образ на времето под знака на 2013 г.
От доайена Валери Петров до младата все
още Камелия Кондова са представителите на
изящната словесност - всеки със своя дума,
със свой звук и акцент в мерената реч.

Голямото многообразие на поетични сти-

успех на изложбите на Мураками в цял свят, както и след мащабната му
ретроспектива, състояла се през 2010 г. в двореца във Версай, излож-
бата в Милано е невиждано за града събитие, което изследва нови
форми на живописта, разработени от твореца през последните две
години, съобщава artprice.bg.

Със селекция от нови творби експозицията представя способност-
та на Мураками да обединява исторически, съвременни и футуристич-
ни японски традиции с безброй стилове, методологии и форми - за-
пазена марка на един от най-известните артисти на нашето време.
Експозицията включва и набор от автопортрети, които закачливо
изобразяват непрестанното изследване на собствения образ на Му-
раками и неговото място във Вселената. Показана е и серия от кар-
тини, създадени специално за събитието, в които художникът обри-
сува съзвездие от каскадни черепи, чиито ярки цветове и форми
опровергават тяхната същност.

Такаши Мураками е роден през 1962 г. в Токио, като получава
своите дипломи за магистър и доктор от Токийския национален уни-
верситет за изящни изкуства и музика. Той е основател на т.нар.
фабрика “Хиропо” в Токио през 1996 г., която по-късно прераства в
“Kaikai Kiki Co., Ltd.” - компания за арт продукция и арт мениджмънт.
През 2000 г. Мураками организира парадигматична изложба на япон-
ското изкуство, озаглавена “Суперплоско”, която проследява произ-
хода на съвременната японска визуална поп култура, водеща нача-
лото си от историческото японско изкуство. Негови творби са предста-
вяни по цял свят.

Моментална снимка

SeeMe се завръща
в София за
седми път
Най-голямата
конференция в
Югоизточна Европа
ще събере музикалния
сектор от региона
в столицата
през септември

Документална
прожекция в СБЖ

Прожекция на документалния
филм “Обикновен фашизъм” на
известния руски телевизионен
журналист А. Караулов ще се
състои днес от 11 ч. в залата на
III етаж на Съюза на български-
те журналисти, ул. “Граф Игна-
тиев” 4, научи ДУМА от Снежа-
на Тодорова.

Изпълнители на каба
и джура гайда ще се
надсвирват в Гела

Изпълните-
ли на каба и
джура гайда
ще се състе-
зават на тра-
д и ц и о н н о т о
надсвирване в
село Гела на 2
август, съоб-
щиха органи-
заторите от
читалището
в родопското
село. Участни-
ците, които се представят с
джура гайда, задължително
трябва да изпълнят мелодии от
Родопската фолклорна област.
Гайдари от различни фолклорни
области се очаква да участват
в 12-ото надсвирване в Гела.
Преобладаваща част от изпълни-
телите са музиканти, свирещи
на характерната само за Родо-
пите каба гайда. В досегашните
издания на надсвирванията са
участвали и почитатели на зву-
ка на родопската гайда от чуж-
бина, предимно от европейски
страни. Гайдарите ще се над-
свирват в три възрастови кате-
гории - до 14 г., от 15 до 20 г.
и над 21 г. Регламентът на фе-
стивала допуска участие и на
камерни гайдарски състави от
два до шест инструмента. Му-
зикантите в конкурсната про-
грама ще бъдат оценявани от
жури с председател проф. Милчо
Василев, съобщи БТА.

Почина тенорът
Карло Бергонци

И з -
в е с т -
н и я т
итали-
а н с к и
т е н о р
К а р л о
Бергон-
ци е по-
ч и н а л
на 90-годишна възраст. Бергонци
бе смятан за най-великия изпълни-
тел на оперите на Джузепе Верди.
Роден в Парма, той започва да учи
пеене на 16-годишна възраст като
баритон. Скоро обаче преподава-
телите му установяват, че е те-
нор. През близо 40-годишната си
музикална кариера Бергонци изпъл-
нява много от най-големите опер-
ни партии, като на сцената на
Миланската скала дебютира през
1953 г. Три години по-късно Бергон-
ци пее и в Метрополитън опера в
Ню Йорк, което му донася светов-
на известност. Бергонци пее де-
вет сезона в Миланската скала и
21 години на Арена ди Верона. През
1995 г. слага край на сценичната
си дейност, за да се насочи към
преподаването. Паралелно с това
тенорът управлява и собствен
хотел, съобщи БГНЕС.

технологии и социалните медии.
Водещи експерти от международни

музикални лейбъли ще изнесат презен-
тации за последните иновации в музи-
калната индустрия и ще споделят свои-
те знания, предоставяйки ценни съвети.

SeeMe свързва музикални експерти
не само от Източна Европа, но и от
целия свят. Мисията на музикалната
конференция е да създава творческа
среда за бъдещи съвместни проекти,
които да помагат за развитието на сек-
тора. Освен с възможността за създава-
не на полезни контакти, SeeMe пред-
лага и решения на изискванията на
бързо развиващата се музикална инду-
стрия и добавя удоволствие от новите
знания чрез работилници, презентации
и ателиета.

След старта си през май 2006 г.
South-East European Music Event
(SeeMe) се превърна в основно съби-
тие в региона както за професионали-
сти от индустрията, така и за музикални

фенове. Отчасти фестивал, отчасти кон-
ференция, отчасти място за срещи и
контакти, фестивалът събира на едно
място музикални и бизнес лидери, кои-
то са винаги стъпка напред в непре-
станно променящия се музикален па-
зар. Проявата успя да се превърне в
сериозно международно събитие с ярък
и разнообразен спектър от дейности.
Тя дава възможност на изгряващи та-
ланти да предоставят своята музика и
проекти в рамките на клубната парти
програма. За последните 5 години
SeeMe събра на едно място повече от
2000 специалисти, които посетиха кон-
ференцията, фестивала, наградите и
други събития. Повече от 150 световно-
признати говорители в над 120 сесии и
панелни дискусии обмениха знания,
ноу-хау и визия за бъдещето на музи-
калния бизнес, продуцентството, про-
дажбите, правата, и много други горе-
щи теми, свързани с музикалния свят,
обобщават организаторите.

З
а пръв път в Италия е представена изложба на световноизвестния
и скъпо продаван японски художник Такаши Мураками. Тя е под-
редена в Палацо реале в Милано до 7 септември. В експозицията
са включени широкоформатни картини и скулптури, обгърнати в
прекрасната обстановка на Сала де ла кариатиди. След огромния

Първата изложба в Италия на Такаши
Мураками е открита в Милано
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Мураками е открита в Милано
Първата изложба в Италия на Такаши
Мураками е открита в Милано
Първата изложба в Италия на Такаши
Мураками е открита в Милано
Първата изложба в Италия на Такаши
Мураками е открита в Милано

лове се превръща в един многозвучен химн
- ехо от разноликия живот или морски пей-
заж с разплискани вълни, които в нечии очи
се превръщат в живописна картина без рам-
ка. Един от тези триста поетични дарования
е започнал своята кратка изповед: “Като
коне метафори препускат...” и в този стих е
казано всичко, което може да се изрече за
въпросната Антология.

Тя ще бъде представена днес от 18 ч. в
клуба на “Позитано” 20 от НЛС “Старинният
файтон” с голям рецитал на автори, включе-
ни в луксозното издание на издателска
къща “Български писател”. Заповядайте!
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овър “Отело” на 2 август от 21
ч. в Опера в Летния театър. Тя
е резултат от партньорството
както между Държавна опера -
Варна и оперните театри във
френските градове Лимож и
Реймс, така и с режисьорката
Емануел Кордолиани, която
преди време постави за пръв
път в България на варненска
сцена операта “Граф Ори” от
Росини. Премиерата на “Оте-
ло” отразява също творческите
контакти с италианския дири-
гент Стефано Сегедони, който
след успешните постановки на
“Севилският бръснар” и “Фал-
стаф” във Варна сега е дири-
гент-постановчик и на “Отело”.
Сценографията е дело на Алис
Лалуа и Емили Руа, костюмите
- на Жули Скобелцин (Фран-
ция). Диригент на хора е Сте-
фан Бояджиев. За премиерата
е поканен световноизвестният
италиански тенор Франческо
Меда, който ще гастролира за
пръв път в България, при това
с любимата си роля - Отело.
Водещото сопрано на Софий-
ската опера и балет Радости-
на Николаева ще му партнира
като Дездемона, Яго ще бъде
изтъкнатият баритон Пламен
Димитров, солист на Варнен-
ската опера, а Касио ще бъде
френският тенор Жером Били.
В историята на Варненската
опера това е четвърта поста-
новка на “Отело” след сценич-
ните версии от 1967, 1977 и
1995 г., припомня Виолета Тон-
чева.

Джузепе Верди композира

ХХVI международeн
балетен конкурс - Варна,
не присъди златни меда-
ли. Сребро при жените
вземат Хана О’Нийл от
Франция и Йе-Рим Чои от
Корея, а при мъжете -
Дае Хан На от Корея,
научи ДУМА от Нина
Локмаджиева.

Проф. Владимир Васи-

лиев, председател на
журито, подчерта, че с
всяка година става все
по-трудно да се блесне
на балетния небосклон,
защото балетът се разви-
ва и усложнява, информа-
цията е обилна, постиже-
нията на всички са пред
очите на целия балетен
свят. Той призна, че жу-

Ïðåìèåðà íà “Oòåëî”
âúâ Âàðíåíñêàòà îïåðà

Известният италиански тенор Франческо
Меда гастролира за пръв път в България
“Отело” в продължение на 5 го-
дини. От една страна, това се
дължи на напредналата му

ломира се в академия “Джузе-
пе Верди” на фондация “Тоска-
нини” в Парма. Негови препо-

Маестро
Стефано
Сегедони

Франческо Меда
в “Отело”

П
убликата на ММФ
“Варненско лято” ще
види новата преми-
ерна постановка на
Вердиевия шедь-

възраст, а от друга - на пре-
клонението му пред гения на
Шекспир. Либретото на младия
Ариго Бойто се оценява като
идеалния текст за опера, върху
който Верди развива блестяща
музикална драматургия с ярки
образи. Премиерата на “Отело”
на 5 февруари 1887 г. в Милан-
ската “Ла Скала” предизвиква
истински фурор. Според крити-
ци “Отело” е връх както в твор-
чеството на Верди, така и в
цялата италианска опера от
втората половина на XIX век.

Франческо Меда изучва
пиано и китара в Каляри и в
консерваторията “Луиджи Ке-
рубини” във Флоренция, дип-

даватели са вели-
ките тенори Фран-
ко Корели, Джани
Раймонди и Карло
Бергонци. Отличен
е с първа награда
на най-значими
конкурси. Жъне ус-
пехи на престижни
фестивали и све-
товни сцени. Ре-
пертоарът му
включва още Ра-
дамес в “Аида”, Ма-

нрико в “Трубадур”, Канио в
“Палячи”, Туриду в “Селска
чест”, Каварадоси в “Тоска”,
Дон Хозе в “Кармен”, Калаф в
“Турандот”, Пинкертон в “Ма-
дам Бътерфлай” и др.

Опера в Летния театър -
Варна 2014, представят ТМПЦ
- Държавна опера - Варна, об-
щината и Дворецът на култу-
рата и спорта, в подкрепа на
кандидатурата на Варна за
европейска културна столица
2019.

Радостина Николаева
в “Отело”

Корея обра наградите на ХХVI балетен конкурс
рито е било затруднено
поради много близките
добри резултати на изя-
вените участници, и за-
ключи: “Това изобилие от
добри постижения ме
кара да мисля, че класи-
ческият танц няма да
умре, ще бъде жив, дока-
то сме живи ние и докато
ги има добрите школи,

които подготвят младите
артисти.”

Тържественото закри-
ване и галаконцертът
бяха снощи, а днес пуб-
ликата ще види супер
галаконцерта.

Ето и резултатите:
В I група “А” старша
възраст се присъжда зва-
ние “Лауреат на ХХVI

международен балетен
конкурс Варна 2014” и
следните награди: “Голя-
мата награда на град
Варна” - златен медал и
диплом, не се присъждат.
Жени - първа награда,
златен медал и диплом,
не се присъжда. Две вто-
ри награди - сребърен
медал и диплом, отиват
при Хана О’Нийл, Фран-
ция, Йе-Рим Чои, Корея.
Две трети награди -
бронзов медал и диплом,
се присъждат на Сара
Ренда, Италия, Хи-Сън
Ким, Корея. При мъжете
също няма спечелен зла-
тен медал и диплом. Има
една втора награда -
сребърен медал и дип-
лом, на Дае Хан На, Ко-

рея. Две трети награди -
бронзов медал и диплом,
на Джеръми-Лу Кер,
Франция, Юго Маршан,
Франция.

Във II група “Б” млад-
ша възраст се присъжда
звание “Лауреат на ХХVI
международен балетен
конкурс - Варна 2014” и
следните отличия: “Спе-
циално отличие Варна
2014” - диплом и медал,
печели Су-Бин Ли, Корея.
При девойките - отличие
I степен - диплом и ме-
дал, взема Съ-Ху Джун,
Корея; отличие II степен -
диплом и медал, печели
Мико Маргарита Фогар-
ти, Швейцария; отличие III
степен - диплом и медал,
грабва Ралица Илиева от

България. При юношите -
отличие I степен - диплом
и медал, взема Ю Ши,
Китай, отличие II степен -
диплом и медал, отива
при Джун-Хьок Джън,
Корея; две отличия III сте-
пен - диплом и медал -
при Микола Городиски,
Украйна, и Георги Сми-
левски, Русия.

Специалната награда
“Емил Димитров” - за мла-
ди дарования, се при-
съжда на Су Бин Ли, Ко-
рея; две награди - учас-
тие в цял спектакъл в
централна роля на Со-
фийската национална
опера и балет през се-
зон 2014/2015 - на Су Бин
Ли, Корея, и Юго Мар-
шан, Франция. Една на-
града от фонд “Нина Ки-
раджиева” за артистич-
ност на български участ-
ник, получил най-висока
оценка на III тур, се дава
на Венера Христова от
България. Две награди от
“Силвия Ко” - Япония, за
перспективни млади
танцьори от група “Б”
младша възраст - за де-
войката Съ-Ху Джун и за
юношата Ю Ши, участва-
ли на III тур.

Поощрения за участ-
ници в III тур за състеза-
телите, които не са полу-
чили награди или отли-
чия - за постижение на
балетна двойка от група
“А” старша възраст и гра-
моти, получават Венера
Христова и Дойчин До-
чев от България. Поощ-
рения за постижение на
балетна двойка от група
“Б” младша възраст и гра-

моти не се присъждат;
поощрения за партньор-
ство и грамоти вземат
Мин Кю Ким, Корея, и
Иван Оскорбин, Русия;
поощрения за най-млади
състезатели получават
Съ-Ху Джун и Джун-Хьок
Джън от Корея; Джи-Ън
Нам, Корея, Мей Мацуо,
Япония, Мин-У Канг, Ко-
рея, Йошиаки Накано,
Япония, Светлана Свин-
ко, Русия, Олег Рогачев,
Русия, Су-Джи Ги, Корея.

В категорията “Хорео-
графия” за оригинални
постановки със съвремен-
на хореография, изпълне-
ни на конкурса, създаде-
ни след 15 юли 2009 г.,
са наградени компози-
торът Александър Де-
сплот за “Моят блян”, хо-
реография Анджела Ре-
вие, 2013 г.; композиторът
Джае Деок Ким за “Вели-
кия диктатор”, хореограф
Бо Ра Ким, 2013 г. За
оригинална постановка
върху произведение от
български композитор,
реализирана през по-
следните 5 години, са
отличени композиторът
Асен Аврамов за “Сици-
лиана”, хореографка
Анна Пампулова. Специ-
ална награда за артис-
тизъм получават Джеси-
ка Овъртон и Джеймс
Фрейзър от ЮАР, Анна
Гермизеева и Константин
Aлексенцев от Русия.
Картината “Гранд жете -
Балерината” на художни-
ка Димитър Киров-ДиКи-
ро, дарение от Русалия
Кирова, грабва Ю Ши от
Китай.

Хана О’Нийл
от Франция

Дае Хан На и Йе-Рим Чои от Корея

Снимки ДЪРЖАВНА ОПЕРА � ВАРНА

Снимка Виктор ВИКТОРОВ

Снимка Нина ЛОКМАДЖИЕВА
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нес сутринта по-значителна облачност ще има
само над западните и централни райони от
Дунавската равнина, към обяд временно ще
намалее. След пладне над Западна България

ще се развие купеста облачност и ще има краткотрай-
ни превалявания и гръмотевици. В останалата част от
страната през по-голямата част от деня ще се задържи
предимно слънчево. Вятърът ще е. Ще бъде горещо с
максимални температури между 29 и 34 градуса. Ат-
мосферното налягане ще се задържи по-ниско от сред-
ното за месеца. В планините ще е топло, по-неустойчи-
во след обяд в планините на Западна България, къде-
то на места ще превали и прегърми. Вятърът по билата
ще е до умерен от юг. Дневна температура на 1200 м
около 24, на 2000 м около 16 градуса. По Черномори-
ето ще бъде предимно слънчево и топло. Ще духа слаб
източен вятър. Максималните температури ще са 28-30
градуса. Температурата на морската вода е около 26
градуса. Вълнението ще е 2-3 бала.

Д Изгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи за

От четвъртък над Западна България ще сеОт четвъртък над Западна България ще сеОт четвъртък над Западна България ще сеОт четвъртък над Западна България ще сеОт четвъртък над Западна България ще се
развива купесто-дъждовна облачност и отноворазвива купесто-дъждовна облачност и отноворазвива купесто-дъждовна облачност и отноворазвива купесто-дъждовна облачност и отноворазвива купесто-дъждовна облачност и отново
на много места ще има краткотрайни, вна много места ще има краткотрайни, вна много места ще има краткотрайни, вна много места ще има краткотрайни, вна много места ще има краткотрайни, в
отделни райони интензивни валежи с гръмоте-отделни райони интензивни валежи с гръмоте-отделни райони интензивни валежи с гръмоте-отделни райони интензивни валежи с гръмоте-отделни райони интензивни валежи с гръмоте-
вични бури, температурите слабо ще се по-вични бури, температурите слабо ще се по-вични бури, температурите слабо ще се по-вични бури, температурите слабо ще се по-вични бури, температурите слабо ще се по-
нижат. Над източната половина от странатанижат. Над източната половина от странатанижат. Над източната половина от странатанижат. Над източната половина от странатанижат. Над източната половина от страната
ще се задържи предимно слънчево и горещо.ще се задържи предимно слънчево и горещо.ще се задържи предимно слънчево и горещо.ще се задържи предимно слънчево и горещо.ще се задържи предимно слънчево и горещо.

максималнимаксималнимаксималнимаксималнимаксимални

25°/30°25°/30°25°/30°25°/30°25°/30°
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24°/29°24°/29°24°/29°24°/29°24°/29°

“≈À≈÷
ÕÂ ÒÂ ÔÎ‡¯ÂÚÂ ÓÚ
„Â¯ÍËÚÂ ÒË, ÚÂ ‚Ë
‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
‰‡ ÒÚ‡ÌÂÚÂ ÔÓ-‰Ó·-

Œ¬≈Õ
ƒÌÂÒ, ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ
‚ÔÂ˜‡ÚÎˇ‚‡ÚÂ ÓÚ
ıÓ‡, ÔÓÍ‡Á‚‡˘Ë
ÌÂ·Î‡„Ó‡ÁÔÓÎÓÊÂ-

21 Ï‡Ú - 20 ‡ÔËÎ

21 ‡ÔËÎ - 21 Ï‡È

¡À»«Õ¿÷»
—ÂÏÂÈÌËÚÂ ËÎË ÒÎÛ-
ÊÂ·ÌË Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ
˘Â ÓÒÚ‡‚ Ú̌ ÏÌÓ„Ó
ÓÚ ‚‡Ò Ì‡ Ò‚ÓÂÚÓ

22 Ï‡È - 21 ˛ÌË

–¿ 
¬˙‚ ‚ˇÌ‡ ÔÓÒÓÍ‡
Ò‡ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌË -̌
Ú‡ ‚Ë. —Â˘ËÚÂ ‚Ë
˘Â Ò‡ Ì‡ÒÓ˜‚‡˘Ë

22 ˛ÌË - 23 ˛ÎË

À⁄¬
œ‡ÍÚË˜ÌÓ ˘Â ÒÂ
‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ÓÚ
Ò˙Á‰‡Î‡Ú‡ ÒÂ ÒËÚÛ‡-
ˆË  ̌ ÓÍÓÎÓ ÔÓ‚‰Ë„-

23 ˛ÎË - 23 ‡‚„ÛÒÚ

ƒ≈¬¿
—˙ÁÌ‡ÚÂÎÌÓ ˘Â Ì‡-
ÒÓ˜‚‡ÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ-
ÚÓ ‚˙ıÛ ÒÂ·Â ÒË Ë
˘Â ÔË‚ÂÊ‰‡ÚÂ Ì‡-

24 ‡‚„ÛÒÚ - 23 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë

¬≈«Õ»
ƒÌÂÒ Ò ‰Ó·‡ Ì‡„Î‡-
Ò‡ ˘Â ‚˙ÁÔËÂÏ‡ÚÂ
ÒÎÛ˜‚‡˘ÓÚÓ ÒÂ ‚
ÊË‚ÓÚ‡ Ë ÚÓ‚‡ ‚Ë

24 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë - 23 ÓÍÚÓÏ‚Ë

— Œ–œ»ŒÕ
ƒÌÂÒ ÔÓ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë
Ë ‰Û„Ë ‚˙ÔÓÒË
·ËıÚÂ ÏÓ„ÎË ‰‡ ÒË
ÔÓÏÓ„ÌÂÚÂ, ‡ÍÓ ÔÓ-

24 ÓÍÚÓÏ‚Ë - 22 ÌÓÂÏ‚Ë

—“–≈À≈÷
— Ô‡ÍÚË˜ÌË ‰ÂÈÒÚ-
‚Ë  ̌ Ë Â¯ÂÌË  ̌ Á‡
Ì‡È-‚‡ÊÌÓÚÓ Á‡ ·ËÁ-
ÌÂÒ‡, ˘Â Ì‡Ô‡‚ËÚÂ

23 ÌÓÂÏ‚Ë - 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë

22 ‰ÂÍÂÏ‚Ë - 20 ˇÌÛ‡Ë

21 ˇÌÛ‡Ë - 19 ÙÂ‚Û‡Ë

–»¡»
— ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ÌË-
Ï‡ÌË  ̌˘Â ·‡Î‡ÌÒË-
‡ÚÂ ÂÏÓˆËËÚÂ,
‚˙ÎÌÂÌË Ú̌‡ Ë ˜Û‚-

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú

ÌËÂÚÓ ÒË Í˙Ï ‚‡Ò, ˘Â ÒÂ Ò˙ÒÂ-
‰ÓÚÓ˜ËÚÂ ‚˙ıÛ Ò‚ÓËÚÂ ÒË Á‡‰‡˜Ë.

Í˙Ï ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘Ë ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË,
ÒÂ˘Ë ËÎË ‰Û„Ë ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚË.

Ì‡Ú Á‡ Â¯‡‚‡ÌÂ ‚˙ÔÓÒ Ë ˘Â
Ì‡ÎÓÊËÚÂ ‚ËÊ‰‡ÌË Ú̌‡ ÒË.

ÔÓÏÓ„ÌÂ ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚÂ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎË
ÔË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ì‡ ÔÓÂÍÚ.

Ú̇ ÒËÚÂ Ì‡‚ÂÏÂ Ò˙‚ÂÚ ÓÚ Ò˙ÓÚ-
‚ÂÚÌËÚÂ ıÓ‡ Ë ËÌÒÚËÚÛˆËË.

ÏˇÒÚÓ, ÌÓ ÏÌÓ„Ó ˘Â ÔÓÚ̇ Ò Ú̌
‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÚÓ Ì‡ ÔËÓ‰‡Ú‡.

ÏÂÂÌË Ú̌‡ ÒË ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÍÓËÚÓ
Á‡ ÌˇÍÓË Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ‚Î‡ÒÚ.

ÒÚ‚‡Ú‡. œË‰‡‚‡ÈÚÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡
ıÓ‡Ú‡ ‰Ó ÒÂ·Â ÒË.

¬ŒƒŒÀ≈…
— Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ ˘Â
ÔÂÏËÌÂÚÂ ÔÂÁ
Á‡‰‡˜ËÚÂ ‚ ‰ÌÂ -̄
ÌË  ̌‰ÂÌ. ƒ‡ Ò‚˙¯Ë-

ÚÂ ‰Ó·Â ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÒË Á‡ ‚‡Ò Â
ÓÚ Ô˙‚ÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ.

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

09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û
Ì‡Ò

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

10.00 »ÒÚÓËˇ.BG:  ÌˇÁ ¡ÓËÒ I
/Ô/

11.05 —ÂÌ “ÓÔÂ Ú‚ ÙËÎÏ /454
ÂÔËÁÓ‰/Ô/

12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.45 ÃÂ‡ ÒÔÓÂ‰ ÏÂ‡: ÀˇÚÓÚÓ

Ì‡ 1903 Ú‚ ÙËÎÏ /4 ÒÂ-
Ëˇ/

14.30 ÃÎ‡‰ËˇÚ ƒ‡ÍÛÎ‡ Ú‚ ÙËÎÏ
/6 ÂÔËÁÓ‰/

15.15 ¿Ì„ÂÎË ÔËˇÚÂÎË ‡ÌËÏ‡ˆË-
ÓÌÂÌ ÙËÎÏ

16.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
16.10 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
16.25 —ÂÌ “ÓÔÂ Ú‚ ÙËÎÏ /455

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

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

/3391 ÂÔËÁÓ‰/
17.55 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ Ò ƒËÏËÚ˙

÷ÓÌÂ‚ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.10 ¡Õ“ - 55 „Ó‰ËÌË ÓÚ ‚‡¯Ëˇ

ÊË‚ÓÚ /Ô/
19.40 ÀÂÍ‡ ÌÓ˘, ‰Âˆ‡!
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
20.55 Õ‡È-ıÛ·‡‚ËÚÂ „Ó‰ËÌË ÓÚ

Ì‡¯Ëˇ ÊË‚ÓÚ /Ô/
22.00 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÊË‚Ó: œËÌˆ Ë

œËÌˆËÔ /—‡‡Â‚Ó Ë ¬ËÂ-
Ì‡/

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

22.55 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
23.00 ÃÓÏ˜ÂÚ‡Ú‡ ÓÚ ìÃÂ‰ËÒ˙Ì

‡‚ÂÌ˛î Ú‚ ÙËÎÏ /12 ÂÔË-
ÁÓ‰/

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

00.00 —ÂÌ “ÓÔÂ Ú‚ ÙËÎÏ /455
ÂÔËÁÓ‰/

00.55 »ÒÚÓËˇ.BG:  ÌˇÁ ¡ÓËÒ I
/Ô/

01.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò  ÛÎÚÛ‡
02.50 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ

20:00/

06.30 ì“‡ÁË ÒÛÚ-

ËÌî- ËÌ-

ÙÓÏ‡ˆË-

ÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘Ë

¿ÌÚÓÌ ’ÂÍËÏˇÌ Ë ¡ËÎˇÌ‡

√‡‚‡ÁÓ‚‡

09.30 ìÕ‡È-‰Ó·ÓÚÓ ÓÚ ìœÂ‰Ë

Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ Ò ‚Ó‰Â˘Ë

ƒÂÒË Ë —‡¯Ó

12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡

ÂÏËÒËˇ

12.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî /Ô./

13.30 ì“‡ÈÌËÚÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓî-

ÒÂË‡Î

15.30 ì÷‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ Ì‡ Î˛·Ó‚Ú‡î -

ÒÂË‡Î

17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ

17.30 ì¬ÂÏÂÚÓ ÎÂÚËî - ÒÂË‡Î

19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡

ÂÏËÒËˇ

20.00 ì≈‰Ì‡ Î˛·Ó‚Ì‡ ËÒÚÓËˇî -

ÒÂË‡Î

21.30 ì«ÂÏˇ Ì‡ ·ÛÌÚÓ‚ÌËˆËî -

ÒÂË‡Î

22.30 ìÃÂÌÚ‡ÎËÒÚ:  ‡‰Âˆ˙Ú Ì‡

ÏËÒÎËî - ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ.

3

23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡

ÂÏËÒËˇ

00.00 ì—ËÌÓ‚Â Ì‡ ‡Ì‡ıËˇÚ‡î -

ÒÂË‡Î, Ò.4, ÂÔ. 10

01.00 ì¡ÂÁÒ‡ÏÌËˆËî - ÒÂË‡Î,

Ò. 3, ÂÔ. 1

02.20 ìÕ‡È-‰Ó·ÓÚÓ ÓÚ ìœÂ‰Ë

Ó·Â‰î /Ô/ - ÚÓÍ¯ÓÛ Ò ‚Ó-

‰Â˘Ë ƒÂÒË Ë —‡¯Ó

04.30 ì÷‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ Ì‡ Î˛·Ó‚Ú‡î/

Ô./ - ÒÂË‡Î

06.20 ì«‰‡‚ÂÈ,

¡˙Î„‡Ëˇî -

Ò Û Ú  Â ¯ Â Ì

·ÎÓÍ Ì‡ Õ“¬

 Œ«»–Œ√
ƒÌÂÒ ıÛ·‡‚Ë ÌÓ‚Ë-
ÌË ËÎË ‰Û„Ë ‡Á‚Ë-
ÚËˇ ˘Â Ì‡Ô‡‚ˇÚ
‰ÂÌ  ̌ ‚Ë ÔÓ-Ò‚ÂÚ̇ Î

Ë ‚˙ÎÌÛ‚‡ .̆ œËÚÂÒÌÂÌË Ú̌‡ ‚Ë
ÔÓ ÎË˜ÂÌ ‚˙ÔÓÒ ˘Â ÓÚ̄ ÛÏ Ú̌.

08.00 ÕÓ‚ËÌË

08.15 “ÂÎÂÍ‡-

Ì‡Î ìƒÓ·-

Ë Ë ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂ. ”ÚÂ ˘Â
·˙‰ÂÚÂ ÔÓ-ÁÌ‡Â˘Ë Ë ÏÓÊÂ˘Ë.

Ó ÛÚÓî

08.40 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

09.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚-

ÌÓ!î

10.05 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

11.00 ÕÓ‚ËÌË

11.20 —ÂË‡Î: ì—ÂÎˆÂÚÓî

13.10 —ÂË‡Î: ìflÒÏËÌî

14.00 ÕÓ‚ËÌË

14.15 —ÂË‡Î: ìflÒÏËÌî

15.05 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

15.30 ì—ÎÂ‰‡Ú‡î

16.05 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

17.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË

19.00 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

20.00 ¬ÂÏÂ

20.30 —ÂË‡Î: ìÃ‡ÌÂÍÂÌÍ‡î

22.20 —ÂË‡Î: ì“ÂÒÌËˇÚ ÏÓÒÚî

00.10 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

01.00 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

01.50 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî

02.45 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

04.00 ÕÓ‚ËÌË

04.05 —ÂË‡Î: ì“ÂÒÌËˇÚ ÏÓÒÚî

09.30 ìÕ‡ Í‡ÙÂî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

Ì‡ Õ“¬

11.30 ì≈ÁÂÎî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, 3

ÒÂÁÓÌ

13.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡

13.30 ìÃÓˇÚ‡ Í‡Ï‡î - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ

14.30 ìœÂÎ‡î - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ

16.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡

16.30 ìÃ‡ÎÍ‡Ú‡ ·ÛÎÍ‡î - ÒÂË-

ÂÌ ÙËÎÏ

18.00 ì—‰ÂÎÍ‡ ËÎË ÌÂî - ÚÂÎÂ-

‚ËÁËÓÌÌ‡ Ë„‡

19.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡ - ˆÂÌ-

Ú‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ

20.00 ì ‡Ò˙Îî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ,

6 ÒÂÁÓÌ

21.00 ìŒÚÏ˙˘ÂÌËÂÚÓî - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ, 3 ÒÂÁÓÌ

22.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡

22.30 ìŒÚ ÏÂÒÚÓÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ-

ÚÓî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, 13

ÒÂÁÓÌ

23.30 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡

23.45 ìƒ- ’‡ÛÒî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ,

7 ÒÂÁÓÌ

00.45 ì—‰ÂÎÍ‡ ËÎË ÌÂî - ÚÂÎÂ-

‚ËÁËÓÌÌ‡ Ë„‡ /Ô/

01.45 ìÕ‡ Í‡ÙÂî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

Ì‡ Õ“¬ /Ô/

03.45 ìƒÓÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÒÎ˙ÌˆÂÚÓî

- ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ

04.30 ìœÂÎ‡î - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ /

Ô/

‰ÂÌ  ̌ÒË ÛÒÔÂ¯ÂÌ. —ÍÓÓ ÒÂ Ó˜Â-
Ú‡‚‡ ‰ÂÎÓ‚Ó Ô Ú̇Û‚‡ÌÂ.
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����������

����������
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Нощес около 3 часа крадец се
опитал да проникне вкъщи. Зава-
лията сега лежи в реанимацията.
Моята си помислила, че аз се при-
бирам...

ЕВГЕНИЙ УЗУНОВ,
зам.-председател на БСП
МИЛЕН ЦВЕТКОВ,
журналист, тв водещ
РАДОСЛАВ ЗДРАВКОВ,
футболен треньор
РАДОСТИН КИШИШЕВ,
бивш футболист
ХРИСТО ХРИСТОВ,
кмет на община Болярово

ИЗГРЯВАЩА ЗВЕЗДА НА БРИТАНСКАТА
МУЗИКАЛНА СЦЕНА ИДВА НА „КАВАЦИТЕ”
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Свв. апостоли от седемдесетте Сила,
Силуан, Крискент и другарите им

Светият апостол Сила, когото старши-
те апостоли избрали за проповядване на
Словото Божие, носел огромни трудове в
благовестието на Христовото учение.
Когато на Иерусалимския събор било
съставено послание до Антиохийската
църква за това, че не трябва да обрязват
езичниците, приемащи светата Христова
вяра, св. Сила бил изпратен там заедно
с други заслужили мъже, както пише за
това св. Лука в книгата “Деяния на све-
тите апостоли”. Св. апостоли Павел и Сила
отишли в Амфипол, Аполония и Солен.
Много от гърците и благородни жени се
присъединили към тях. А евреите от за-
вист и непокорство подбудили някои
лоши улични човеци, разбунтували на-
рода против апостолите и искали да ги
погубят. Братята веднага изпратили Па-
вел и Сила в Берия, но и тук дошлите от
Солун евреи подбудили народа срещу
проповедниците на Божието Слово.
Св. Сила станал епископ. Като се потру-
дил достатъчно през живота си с пропо-
вед на Божието Слово и извършил чуде-
са, той заминал при Господа. За св.
апостол Крискент споменава Павел във
второто послание до Тимотей, като каз-
ва: “Крискент - в Галатия”, тоест бил
изпратен на проповед. Той бил епископ
в Галатия, а след това проповядвал в
Галия и поставил за епископ в град
Виена своя ученик Захария. Отново се
върнал в Галатия и загинал мъченичес-
ки по време на царуването на Траян.

Тази година организаторите на “Оби-
чам 90-те”, “Коко ейджънси” и Радио
Енерджи, зарадваха феновете на 90-те,
като подготвиха и лятно издание, което
ще се състои от 20 ч. на 9 август в Летния
театър на с. Лозенец. На сцената на “Оби-
чам 90-те”, както вече беше обявено, ще
се качат Нана, Айс Ем Си и Джени от
“Ейс ъв бейс”. Една от изненадите на
вечерта ще бъде премиерата на най-
новото парче на рапъра Нана. Песента е
със заглавие “Amazing”. По създаването
й Нана е работил заедно с диджей
Стътър от Дубай. В интервю, дадено за
организаторите, Нана сподели, че скоро
ще снима и видео към общ проект с пе-
вицата ДесиСлава. Той планира да запи-
ше и съвместно парче с Веси Бонева,
съобщи Вихра Костова.

Най-новото парче на
рапъра Нана с премиера
на „Обичам 90-те”

Най-новото парче на
рапъра Нана с премиера
на „Обичам 90-те”

Най-новото парче на
рапъра Нана с премиера
на „Обичам 90-те”

Най-новото парче на
рапъра Нана с премиера
на „Обичам 90-те”

Най-новото парче на
рапъра Нана с премиера
на „Обичам 90-те”

В миналото се смяташе, че ерген със
солидно богатство има всичко, което иска
една жена. Но сега изглежда, че мъжете
са тези, които се придържат към максима-
та на Джейн Остин и с удоволствие биха
оставили жената да изкарва хляба в се-
мейството.

Американско изследване, цитирано от
в. “Дейли телеграф”, показва, че днешни-
те млади съпрузи са първото поколение,
което не смята жените с равно или по-
добро образование от тяхното за “запла-
шителни”.

Проучването, ръководено от проф. Кри-
стине Шварц, социоложка от университета
в Уисконсин, стигнало до извода, че се
наблюдава голяма промяна спрямо тради-
ционния модел на брака “мъж, изхранващ
семейството - домакиня”. Авторите му оп-

ай-дългото парти започва в петък на плажа
на Варвара. За втора поредна година
10 дни и нощи ще се слеят в едно. За
всяка от десетте вечери на август “Wake
Up Varvara” са поканили диджеи и из-

Летни нощи под
небето на Варвара

Филипо Нарди

Н
пълнители от родната и световната сцена,
които да оставят траен отпечатък в съзнанието
на феновете. За кик-старт партито на 1 август
пристигат резидентите на Sunwaves Festival -
румънците Барак и Джеску, на 2-ри - диджеят
на “Cavo Paradiso” Енди Кензак, звездата на
лондонския “New School House” Асад Ризви е
на 6 август, легендарните Кър-шот и Тангун на
7-и, италианският магьосник Филипо Нарди на
8-и и световноизвестният канадец Жожо
Флорес на 9 август. Бас-мафиотите от Кемп
сешън и Брейклишъс, магнетичните “Магнтк”
и познатото ни Рага мъфин парти - все в
лятна стилистика, допълват музикалния афиш.

Ìúæåòå ñà ïî-ùàñòëèâè
ñ óìíà æåíà äî ñåáå ñè
Моделът на силната половинка, която изхранва семейството,
се е променил през последните десетилетия, сочи проучване

ровергават твърденията, че нарастващо-
то участие на жените на работното място
подкопава традиционното семейство, ци-
тира БГНЕС. Те са отчели съдбата на
хиляди двойки, които сключили брак в по-
следните над 50 години. Браковете меж-
ду 50-те и 80-те години на миналия век,
при които съпругата имала по-високо об-
разование от съпруга, били с около една
трета по-застрашени от разпадане, откол-
кото тези, при които съпругът бил по-ви-
соко квалифициран. Но при двойките, ко-
ито се оженили в началото на 90-те годи-
ни на миналия век, бракът издържал по-
вече, ако жената имала еднакво образо-
вание с това на мъжа. Същото се отнася-
ло и за двойките, които сключили брак в
началото на новия век.

Въз основа на статистиката за брако-

вете в САЩ учените определили три групи
двойки, които се оженили в края на 50-те
години на миналия век, в края на 70-те
години и в началото на новия век. В двете
групи жените, които били по-образовани
от съпруга си, били изложени на 34% по-
голям риск да се разведат, отколкото да-
мите с по-ниско образование от това на
мъжа си. Но при двойките, които се оже-
нили в началото на ХХI век, картината се
променила. В тази група жените, които
били по-слабо образовани от съпруга си,
били изложени на 40% по-голям риск да
се разведат, отколкото по-образованите.
В същото време представителките на неж-
ния пол, които имали еднакво образова-
ние с това на мъжа си, било с една трета
по-малко вероятно да се разведат, откол-
кото жените с ниско образование.

ъздават компютърен шрифт с почерка на Уго Чавес по
повод 60-годишнината от неговото рождение. В чест на
бившия лидер на страната започва проектът за разработване
на компютърен шрифт, копиращ почерка на Чавес. В рамки-
те на честванията във венецуелския град Сабанета бе открит
площад, носещ името на бившия президент на страната.
Чавес ръководеше Венецуела от 1999 г. до неговата смърт
от рак на 5 март 2013 г., припомня БГНЕС.

В чешкия град Карлови Вари от-
криха първото кафене за мъркащи
домашни любимци, което само за
една седмица се превърна във фу-
рор за местните жители, съобщи
БГНЕС. Кафенето е традиционно
заведение, но с малката особеност,
че между масите се разхождат
малки котенца, които имат специ-

Вокалистът на култовата прогресив рок
група “Йес” от 80-те години Джон Андерсън
обяви, че създава нова банда. Проектът
на Андерсън е свързан с джаз цигуларя
Жан-Люк Понти, работил с Франк Запа и
Джон Маклафлин. Ще бъдат привлечени и
барабанист и басист, като засега групата
няма име, съобщи БГНЕС. “Когато пея под
звуците на музиката на Жан-Люк, чувствам
особено вдъхновение. Планираме да напра-
вим голямо околосветско турне. За мен
музиката е всичко. Музиката - това е Бог!”,
казва Андерсън. Новата група ще започне
на 20 септември с 3-седмична серия
концерти в американския курорт Аспен,
щата Колорадо. Репертоарът ще се състои
от известни парчета на Андерсън и Понти,
както и от нов материал. 69-годишният
Джон Андерсън има издадени 14 солови
студийни албума, 20 студийни албума с
“Йес” и 5 студийни албума с гръцкия ком-
позитор и пианист Вангелис Папатанасиу.

Вокалистът на „Йес”
прави нова банда

Джон
Андерсън

КОМПЮТЪРЕН ШРИФТ
С ПОЧЕРКА НА УГО ЧАВЕС

ални места за игра, ядене и почив-
ка. Гостите могат да галят котетата,
а част от сметката на клиентите
отива за благотворителност за без-
домни домашни любимци. Идеята
за кафенето е на съпрузите Жули
и Антон, които я заимствали от
съществуващите подобни заведе-
ния в Лондон и Виена.

Кафене за котки откриха в Чехия

ССССССС

Снимка Яне ГОЛЕВ
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ЖЕЛЯЗКА
КАЛУШЕВА
БАЛКАНСКА

 на 89 г.

Поклон пред
светлата й памет!

Погребението
ще се извърши
на 31.07.2014 г.

от 11,00 часа
в Ритуалната зала на

Централните софийски
гробища.

ÑÊÐÚÁÍÀ ÂÅÑÒ

На 28.7.2014 г. почина

От семейството

На 30 юли 2014 г.
се навършват
ДВЕ ГОДИНИ

от загубата на
Ó.Á. ÔÓÎÍ. œ≈Õ◊Œ œ≈“–Œ¬
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Да си спомним
с обич за него!

От семейството

ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ

Край село Слишовци,
Трънско, само на няколко
километра от българо-
сръбската граница, се на-
мира един монумент, кой-
то ярко контрастира с окол-
ните села. Монументът е
паметникът-костница, из-
вестен като Слишовка мо-
гила. Той е изграден на
мястото на по-стар знак.
Първоначалният вид на
Слишовска могила е пред-
ставлявал една камбана-
рия, изградена след Ньой-
ския договор, около която
са били положени костите
на загинали българи. Вся-
ка неделя свещеникът от
село Слишовци е биел
камбаната, за да се чува и
в земите, които местното
население нарича “отвъд
планината” и да поддържа
техния български дух.
След 9 септември 1944 г.
на мястото на камбана-
рията е изграден мемо-
риал, който е съхранявал
костите на около 300
български войници и
партизани. Мемориалът
днес е изоставен на про-
извола на съдбата, а ко-
стницата е напълно раз-
грабена, като на места е
стреляно с голямокалиб-
рено оръжие, най-веро-
ятно, карабина, по все
още запазения надпис с
имената на загиналите
партизани. Посетих кост-
ницата Слишовка моги-
ла с очакването да видя
запазен паметник, но
видях само разруха. След
това се отправих към
село Насалевци, което се
намира на по-малко от 12
километра от град Трън,
досами българо-сръбска-

Син на своя народ и епоха
Да си спомним за учения и философа проф. Панайот Гиндев

Проф. дфн,
дпн Петко
ГАНЧЕВ

Всъщност всички онези, кои-
то имаха възможността и щасти-
ето да работят с проф. Гиндев,
никога не са го забравяли, за-
щото той като ярка и талантлива
личност остави дълбоки споме-
ни в тяхната памет. Но тридесет-
годишнината от неговата преж-
девременна кончина на 9 август
1984 г. е повод да разкажем
накратко за мястото и ролята на
учения, философа и обществения
деятел член-кор на БАН, проф.,
доктор на философските науки
Панайот Гиндев в духовния жи-
вот на Бъл-гария в годините след
Втората световна война до на-
чалото на перестроечните про-
цеси.

Роден в Сливен през 1921 г.
в работническо семейство и в
духа на епохата на Втората све-
товна война (1939-1945 г.) Па-
найот Гиндев се включва актив-
но в антифашисткото движение

в структурите
на Работническия

младежки съюз

През тези години завършва
право, а след това и философия
в Софийския университет “Св. Кл.
Охридски”. Известно време ра-
боти като прокурор, но след това

завършва аспиранту-
ра (докторантура) по
философия и става
научен сътрудник на
Института по филосо-
фия при БАН. Негова-
та роля в излизане на
учените от този инсти-
тут от коловозите на
сталинизма след 60-
те години на ХХ в. е
огромна. Десетилетия
той е заместник-ди-
ректор на ИФ, чийто
шеф е великият акад.
Тодор Павлов и фак-
тически формира духа на инсти-
тута към откритост, свобода на
дискусиите, контакти с учени от
тогавашния Запад. Това той пра-
ви и в качеството си на авторите-
тен обществен деятел. Той е ини-
циаторът и покровителят на Меж-
дународната програма А-9 за
световни социални сравнения,
диагнози, модели и прогнози с
участието на учени и експерти
от страната и чужбина, включи-
телно от западни страни с ръко-
водител преподавателят от Бер-
линския университет проф. д-р
Любомир Андреев.

Широко скроена
талантлива личност

проф. Панайот Гиндев остави
дълбоки следи във всички обла-
сти, в които в духа на времето
той работи. Определено можем
да смятаме, че най-значими ре-
зултати от неговата дейност има-
ше като обществено-политичес-
ки деятел, като ръководител и
организатор на науката, като
лектор от голям мащаб и, разби-
ра се, преди всичко и главно като
авторитетен талантлив изследо-
вател, като учен.

Категорично смя-
там, че той беше един
от най-добрите орато-
ри-философи, който
наред с такива блес-
тящи оратори като
проф. Исак Паси и
проф. Доб-
рин Спа-
сов може-
ше да под-
несе ясно
на всякак-
ви аудито-
рии и най-
с л о ж н и

въпроси на философи-
ята. Вероятно този му
художествен талант
беше наследила не-
говата дъщеря Виоле-
та Гиндева - една от
най-ярките актриси на
българския национа-
лен театър до началото на пре-
хода - сега доцент в Пловдив.

Като учен философ проф.
Панайот Гиндев, въпреки че

напусна света
на страстите
твърде рано

точно когато настъпва философ-
ската зрялост, остави едно зна-
чимо по количество и по обхват
на темите творчество - повече от
20 монографии, около 30 студии
и над 100 научни статии на
български, руски, немски и анг-
лийски език.

Три са областите на филосо-
фията, в които проф. Панайот
Гиндев остави дълбоки анализи
и изводи, които показват както
широкия му недогматичен диа-
лектически подход към изслед-
ване на съответните области,
така и неговия енциклопедичен

ум. Тези области спо-
ред мен са: философ-
ски проблеми на пра-
вото, държавата; фи-
лософски проблеми
на политиката, на
свободата и демокра-

цията; соб-
с т в е н и
проблеми
на фило-
софията и
философ-
ски проблеми на со-
циалното познание.

В духа на време-
то и доминацията на
марксистката фило-
софия проф. Панай-
от Гиндев в серия от
лекции пред докто-
рантите на БАН раз-
ви своята версия за
историческия мате-

риализъм като марксистката
философия на историята (вж.
Панайот Гиндев, Исторически
материализъм, НИ, С., 1981). За
него историческият материа-
лизъм беше неотделима част
на единната диалектико- и ис-
торикоматериалистическа фи-
лософия на марксизма, която
изследваше законите на обще-
ствената система и самото об-
щество през призмата на диа-
лектиката между субекта и
обекта на историята. В този
смисъл тази философия доизг-
раждаше догоре философията
на универсума - Вселената.

Особено значима и днес е
неговата монография “Филосо-
фия и социално познание” (1973
г.), която беше преведена на
руски и немски език в края на
70-те години на ХХ в. В тази мо-
нография в духа на развитата от
акад. Тодор Павлов теория на от-

ражението и Марксо-
вата идея за ролята
на практиката като из-
точник, основа и кри-
терий на познанието,
на истината, Панайот
Гиндев разви

две
фундаментални

идеи

Първата, за соци-
алната обусловеност на всяко
научно познание от степента на
развитието на обществено-исто-
рическата практика и духа на
културата на съответната епоха.
С други думи, човечеството по-
стига тайните на природата, на
универсума, в зависимост от сте-
пента на развитите си произво-
дителни сили, от обществено-ис-
торическата си дейност. Това оз-
начаваше не само, че науката е
исторична, но и откриването на
нейните тайни става в зависи-
мост от степента на развитост на
дейностите и използваните
средства на труда и технологии.
И втората, че самото знание на
обществените процеси и явле-
ния винаги е социално обусло-
вено в зависимост от интересите
и потребностите на познаващия
субект, от степента  и характера
на неговата образованост, от из-
ползваните методи и средства.

Като син на своя народ и
епоха проф. Панайот Гиндев ос-
тави ярки следи в неговото дви-
жение напред към откритите
хоризонти на свободата и демо-
крацията, които бяха едни от
любимите му теми. Нека всички
ония, които имаха щастието да
се докоснат до пламъка на него-
вия дух, предават този факел на
младите поколения на България.

Пътуване по Трънския партизански край
Жеко ДЖУНДЖУЛОВ

та граница. Там имах сре-
ща със сина на един от
партизаните от Трънския
отряд, Манаси Колев.

Село Насалевци ме
посреща с възрожденска
атмосфера, имам усещане-
то, че съм в етнографски
музей. В него има малка
църква, построена през
1859 г. - “Света Богороди-
ца”, чиито икони се пред-
полага, че са изписани от
ръката на Захари Зограф.

В двора на църквата,
точно срещу камбанария-
та, се намира гробът на
Манаси Милушев Колев
(15.09.1900-24.03.1969)-
партизанин от Трънския
отряд, а преди това - ятак,
с чийто син Милош искам
да се видя.

Милош, или Мишо, как-
то го наричат в селото,
днес е на 82 години, но

въпреки това под-
държа къщата, стопан-
ството и дори редовно
ходи на лов. В двора
на къщата виждам
плоча, посветена на
баща му, чийто над-
пис гласи: “Тук се роди
и живя Манаси Мило-
шов Колев... партиза-
нин от Трънския отряд,
активно участвувал в
обществения и поли-
тическия живот на се-
лото”.

Милош ме посре-
ща радушно и черпи
със сръбска ракия - да
се завърже приказка. С по-
мощта на моя гид успяхме
да проведем кратко интер-
вю с Милош, тъй като
прекъснахме неговата ра-
бота по двора. Решавам да
го попитам за плочата.

- Плочата я поставиха
негови (на Манаси- б.а.)
другари, градският коми-
тет на партията, дойде
много народ да изкаже
признателността си. Ня-
кои се ядосаха, че няма
да го погребат в гроби-
щата, а в двора на
църквата. Цялото село
дойде, баща ми беше
председател тука, той
сформира стопанството,
оборите построи.

- Други партизани
имаше ли от Насалевци?

- Имаше едно момче,
като войник избягало от-
среща при сръбските
партизани, Андрей се
казваше.

- Сърбите дадоха ли
отпор на немците, знам,
че е имало пост на Бар-
нус? Знам, че край Наса-
левци е бил свален нем-
ски военен самолет.

- В селото имаше гер-

манска армия и влекачи
бяха докарали, взимаха
височините и слагаха оръ-
дия на тях. Аз самолет не
бях виждал дотогава. Една
вечер - пуф-прас - и свали-
ха германския самолет
край селото... май “Щуки”
им викаха тогава. Имаше
постове навсякъде, всичко
разрушиха, след като пад-
наха сърбите. Те паднаха
за 24 часа, в Белград ги
бомбандираха и на Цари-
брод ги пресякоха. На две-
три места само ги биха и
капитулираха. Щом удари-
ха по Сърбия, оттук ги из-
теглиха за Източния фронт,
за войната със СССР.

- От селото някой изви-
каха ли в армията?

- Немците искаха от
цар Борис войска за Из-
точния фронт, обаче царят
казал, че няма да отиде
българин да се бие срещу
Съюза.

- Чувал съм, че са били
обвинили Трънския отряд,
че е влязъл във връзка с
Тито?

- Заядоха се, не знам
дали е имало нещо. Това е
тънка работа, ама Тито

измени политиката, крити-
куваха през 1948 г. Георги
Димитров. Аз се бях запи-
сал бригадир да ходя в
Югославия, но измениха и
казаха, че няма да се ходи
там. Едните нападат Тито,
другите нападат нас...

- Знаеш ли нещо за
отношенията между Чер-
венков и Тито?

- Червенков е бил пре-

Снимки АВТОРЪТ

подавател във Висшата
партийна школа в Москва
и му писал двойка на Тито
и той оттогава го нарича-
ше “Червеният вълк”.

Чутото от Милош беше
достатъчно. То говореше
много повече, отколкото
може да се прочете по
книгите. Паметта все още
е жива, а паметниците сви-
детелстват за станалото.
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ФУТБОЛНО
ПЪРВЕНСТВО

ÀÓÍÓ —Ù - ÀËÚÂÍÒ
2:0 1:0 ÿÂıÛ‰Ë (24),
2:0 √ÂÌÓ‚ (79); ÷— ¿ -
ÀÂ‚ÒÍË 2:0; ¡ÂÓÂ -
¡ÓÚÂ‚ œ‰ 1:1; ◊ÂÌÓ
ÏÓÂ - ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ 0:0;
Ã‡ÂÍ - ’‡ÒÍÓ‚Ó 2:1;
ÀÓÍÓ œ‰ - —Î‡‚Ëˇ 1:1

III кръг, 02.08 (събота), 18.00: Хаско-
во - Локо Пд; 20.00: Левски - Локо Сф
(ТВ 7); Лудогорец - Марек; неделя,
18.00: Славия - ЦСКА; Ботев Пд - Чер-
но море; 20.00: Литекс - Берое (ТВ 7)

  1. ЦСКА 2 2 0 0 3:0 6
 2. СЛАВИЯ 2 1 1 0 5:2 4
 3. БОТЕВ 2 1 1 0 2:1 4
 4. ЛОКО СФ 2 1 0 1 2:1 3
 5. МАРЕК 2 1 0 1 3:5 3
 6. ХАСКОВО 2 1 0 1 2:2 3
 7. ЧЕРНО МОРЕ 2 0 2 0 1:1 2
 8. ЛОКО ПД 2 0 2 0 2:2 2
 9. БЕРОЕ 2 0 2 0 2:2 2
10. ЛУДОГОРЕЦ 2 0 1 1 0:1 1
11. ЛЕВСКИ 2 0 1 1 1:3 1
12. ЛИТЕКС 2 0 0 2 0:3 0

ПО ДИЕМА
ШАМПИОНСКА

ЛИГА
21.00

Лудогорец -
Партизан

ПО ЕВРОСПОРТ 2
12.45 ЕП за юноши (1/2-финали)

ългарският футболен съюз  ще
прибере 16 000 лв. от “вечното
дерби”. Сумата ще постъпи в
касата на футболния съюз от
глоби. “Сините” трябва да пла-
тят 5000 лв. за хвърлени пред-
мети от публиката и за забра-
нена пиротехника. “Червените”
също са глобени за хвърлени
предмети и за пиротехниката,
но и за съприкосновение на
феновете им със служебни
лица. ЦСКА получи и преду-
преждение за лишаване от до-
макинство. Глобите за “черве-
ните” като домакини са общо

Двама мъже са осъдени по Зако-
на за опазване на обществения ред
при посещение на спортни мероприя-
тия, информираха от МВР. Те са меж-
ду задържаните 21 по време на дер-
бито ЦСКА - Левски (2:0) в неделя.
Единият - В.Б. (29 г.), отказал да
изпълни полицейско разпореждане и
отправял обиди към служител на МВР.
За деянието Софийският градски съд
е постановил наказание глоба в раз-
мер на 300 лв. Вторият - П.П. (39 г.) е
задържан, след като прескочил за-
граждение на спортното съоръжение,
предизвикал и участвал в сбиване.
На него съдът е наложил глоба в
размер на 250 лв., уточниха от МВР.

ДВАМА МЪЖЕ
ОСЪДЕНИ ОКОЛО
„ВЕЧНОТО ДЕРБИ”

Б

Наказаха Стойчо за 2 мача,
БФС прибира 16 000 лв. от дербито

9000 лв. Отделно старши треньорът
Стойчо Младенов е глобен 2000 лв. за
нанасяне на обида на длъжностно лице
и е наказан за 2 мача. Той няма да
води тима си при гостуването на Сла-
вия в неделя и домакинството на Хас-
ково на 10 август. Във “вечното дерби”
той бе изгонен от Георги Йорданов в
63-ата мин. Младенов бе пратен в
съблекалните, защото реагира бурно
след изгонването на Маркиньос. ЦСКА
трябва да покрие и щетите, нанесени
от “червените” фенове на ТВ7, излъчва-
ла мача. 2-та клуба ще трябва да
възстановят и счупените седалки на На-
ционалния стадион.

Лудогорец и Партизан
в мач за 2 млн. евро
В Разград изкупиха билетите, очакват пълен стадион довечера

Т
рикратният първе-
нец на България
Лудогорец се из-
правя срещу сръб-
ския вицешампи-

он Партизан Белград в бит-
ка за 2 млн. евро. Толкова
ще вземе победителят, кой-
то ще си осигури поне още 8
евромача. Отпадналият пък
ще играе още поне 2 мача в
баражите за групите в Лига
Европа. 2-та тима ще мерят
сили в III предварителен кръг
на Шампионската лига, а по-
бедителят отива в плейофи-
те и дори и да не ги спече-
ли, ще участва в групите на
Лига Европа.

Първият мач е довечера от
21.00 на “Лудогорец Арена” и

ще се излъчи по Диема. Фе-
новете вече изкупиха билети-
те, така че стадионът ще е
пълен. Двубоят ще бъде ръко-
воден от съдийска бригада от
Дания, начело с Кен Хансен.
“Гробарите” ще търсят реванш,
след като миналия сезон бяха
надиграни от Лудогорец в
същата фаза.

Най-сериозни са пробле-
мите за Стойчо Стоев в за-
щитата. Той няма да може да

разчита на Козмин Моци
(Рум), Йордан Минев, Брайън
Ангуло, Александър Барт
(Фр) и Георги Терзиев. Колум-
биецът, който е най-скъпият
входящ трансфер в България
и бе закупен от Гранада сре-
щу 1,5 млн. евро, още не е в
добро физическо състояние,
а останалите са контузени.

“И българските отбори го-
ворят, че сме милионери. Не
знам защо се вторачват в
нас, няма лошо, пожелавам
им и те да станат милионери.
И Лацио беше по-богат от
нас. Невинаги парите са из-
мерение в даден мач, може
би във времето помага. Нор-
мално е за Партизан, те си
гонят някакви неща, може би

я има и думичката “реван-
шизъм”. Нормално е да има
разлика от мачовете със
сърбите отпреди година, все
пак мина много време, вка-
рали са кадри от школата си,
имат нови футболисти. Те са
добър отбор, технически до-
бре стоят на терена, а и са
тактически грамотни. Пред-
стоят ни 2 сериозни сблъсъка.
Стремя се да правя реален
разбор на случилото се в
мачовете, за да излезем от
ситуацията спокойни и това
да проличи в следващия мач.
Има много предпоставки да
се чувстваме уверени. Имаме
футболисти, които добре зна-
ят цената на мачовете с Пар-
тизан”, обяви Стоев.

Влюбената до уши
Станка Златева иска
да смени сегашния си
клуб Левски с бургас-
кия Черноморец. При-
чината е 34-годишни-
ят й възлюбен Ди-
митър, който е бургаз-
лия и работи като ох-
ранител на дискотека
там. На Станка й обе-
щават общинско жили-
ще, за да стане състе-
зателка на местния
клуб по борба Черно-
морец. Златева с голя-
мо любопитство се за-
интересувала от пред-
ложението на кмета

Левски няма да
може да разчита на
капитана Валери Бо-
жинов и защитника
Пламен Крумов за
мача от III кръг на “А”
група с Локо Сф. Сре-
щата на “Герена” е в
събота от 20.00 часа и
ще се излъчи по ТВ7.

Двамата играха на
обезболяващи инжек-
ции при загубата от
ЦСКА (0:2) в неделя и
контузиите им са се
усложнили. Бившият
играч на Ювентус,
Парма, Верона, Фио-
рентина и Манчестър
Сити бе на прегледи
вчера в “Пирогов”,
след което се върна
на “Герена”, за да за-
почне процедури по
възстановяването на
аддуктура. Десният
бек има разтежение
на бедрото. Засега не
е ясно кой ще замести
Божинов. Конкурен-
тът му в атака Валери
Домовчийски все още
лекува мускулно раз-
тежение и това беше
причината изобщо да
не попадне в групата
за двубоя с “армейци-
те”. Все пак трень-
орът Пепе Мурсия ще
разчита на Домо до
последно, но бивши-
ят национал още не
тренира. Мястото на
Крумов пък ще заеме
Радослав Димитров.
За бившия защитник
на Славия това ще е
и официален дебют
за “сините”.

„СИНИТЕ”
БЕЗ КРУМОВ
И БОЖИНОВ
ЗА ЛОКО СФ

Кемар Бейли-Коул (4-тият отляво) пресича пръв финала на 100 м в 20-ите Игри на Общността
на стадион “Хампдън Парк” в Глазгоу. Ямаецът спечели бягането с време 10.00 сек.

Станка зарязва Левски,
ще се бори за Черноморец

Димитър Николов. За-
ради огромния инте-
рес към спорта, общи-
ната в Бургас разра-
ботва нови проекти.
Един от тях е свързан
с борбата, която е на
особена почит в мор-
ския град. Кметът Ди-
митър Николов и
екипът му отдавна про-
веждали разговори
със Станка, опитвайки
се да я отмъкнат от
Левски. Наскоро шам-
пионката пак се е
срещнала с градона-
чалника, който дори я
завел в новопостроена

кооперация в центъра
на Бургас и й показал
общински апартамент,
който ще й бъде пре-
доставен. Състезател-
ката от Крушаре била
много радостна и
бързо забравила за
клуба си Левски, на
който донесе редица
медали и купи през
годините - 5 световни
и 6 европейски титли и
2 олимпийски сребър-
ни медала. Така Стан-
чето вече е част от
бургаския Черномо-
рец, твърди БЛИЦ. Тя
е приела и да стане

рекламно лице на гра-
да за “Европейска сто-
лица на спорта 2015”.
Нещата в живота й за-
почнаха да се нареж-
дат така, както тя иска.
В Бургас, освен че на-
мери любовта, получи
и много топло посреща-
не от общината. За по-
реден път се убеди, че
всички я обичат, а
и щом й предложиха
жилището, на момен-
та прие да защитава
честта на Черноморец,
зарязвайки Левски,
коментирали познати
на Златева.

Снимкa ПРЕСФОТО/БТА

Славчев игра при
загуба на Спортинг

Симеон Славчев игра при за-
губата на Спортинг Лисабон от
Твенте с 0:2 в контрола в Холан-
дия. Българинът се появи в игра
в последните 15 мин. Головете
вкараха Люк Кастайньос (5) и Ки-
унси Промес (90). Спортинг за-
почва сезона в Португалия на 17
август, когато гостува на Ака-
демика Коимбра.

Ивайло Стоянов с
наряд за Лига Европа

Ивайло Стоянов ще ръководи
първата среща от III предвари-
телен кръг на Лига Европа между
ФК Сараево (БиХ) и Атромитос
(Гър). Мачът е утре на ст. “Асим
Ферхатович-Хасе” в босненската
столица от 21.30 ч. Това е 2-ро
назначение за петричанина в ев-
ропейския клубен турнир. Мина-
лия кръг той ръководи мача Дина-
мо Минск - МиПа (Фин), завършил
3:0 за беларусите.

Фенове събраха 5000
лв. за Ботев Пд

5000 лева влязоха в касата на
Сдружение “ПФК Ботев Пловдив”
след последния мач тази неделя
срещу Берое. Тогава “бултраси-
те” закупиха 165 стикера на
обща стойност 825 лева и с тях
събраната сума стана 5000 лева.
Сдружение “ПФК Ботев Плов-
див”, подкрепяно от фракциите
Бултрас, продължава акцията за
набиране на средства в помощ
на най-стария футболен клуб в
България. Заради наказанието за
следващите две домакински сре-
щи от родния шампионат (сре-
щу Черно море и Литекс), които
ще са без публика, стикерите
ще заместят билетите за мачо-
вете и така отново феновете
на Ботев ще покажат, че истин-
ски подкрепят своя отбор.
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Стр. 23

Наказаха
Младенов
за 2 мача и с
2000 лв. глоба

кратки

ПО ЕВРОСПОРТ
КОЛОЕЗДЕНЕ

15.30 Обиколка
на Валон (V етап)

ПО Ф+
ТЕНИС

23.00 Турнир във Вашингтон
(мъже)

Димитър Бербатов игра като титуляр
за победата на Монако над италиан-
ския Парма с 2:0 в контрола. На ст. “Енио
Тардини” головете вкара португалецът
Жоао Моутиньо (18 и 70). Митко отново
води атаката на французите. Пред него
се откри добра възможност да отбеле-
жи в 59-ата минута, но пропусна. При
втория гол Митко шутира по диагонала,
стражът на “дуковете” Антонио Миранте
изби, но топката попадна в краката на
Моутиньо, който от границата на нака-
зателното поле оформи успеха на гос-
тите. Първия гол ибериецът вкара от
пряк свободен удар, отсъден пред пе-
налта за нарушение срещу капитана
Валер Жермен, докато обработваше
топката след пас на Бербатов. Рекор-
дьорът по голове в националния тим
игра до 75-ата мин., когато бе заменен
от белгиеца Яник Ферейра Караско.

Феновете на Монако очакваха на
терена да се появи суперзвездата Ра-
дамел Фалкао, но колумбиецът остана
резерва. Нападателят почти е излеку-
ван от контузията в коляното, но порту-
галският наставник Леонардо Жардим
предпочете да не рискува и да го запа-
зи за предстоящия приятелски турнир
“Емирейтс Къп” в Лондон през уикенда.

В него освен домакина Арсенал ще
участват Валенсия и Бенфика. Монако
открива 7-ия турнир срещу испанския
тим в събота в 16.00 ч., а в неделя от
18.20 играе с “топчиите”. Тимът е пока-
нен в турнира от мениджъра на Арсе-
нал Арсен Венгер, който от 1987 г. до

1994 г. води “монегаските”, преди да
поеме “артилеристите”.

“В някои моменти показахме каче-
ство в играта си. Пресирахме добре,
въобще заслужено победихме. Защи-

понеделник в България завърши
екоекспедицията „По пътя на Же-
лязната завеса“. Повод за провеж-
дането й е 25-годишнината от сим-
воличното падане на границите,
разделящи Източна и Западна Ев-
ропа. Експедицията бе под патро-
нажа на Европейския парламент и
се проведе с подкрепата на гер-
манския град Волфсбург, произвеж-
даните там автомобили Фолксваген
и Волфсбург АГ. Двамата основни
участници - експедиторът Йоахим
Франц и специалистът по електри-
чески велосипеди Кристиан Рот, из-
минаха над 9000 км с електровело-
сипеди по протежението на “Же-
лязната завеса”. Стартът на иници-
ативата им бе на 27 юни на нор-
вежко-руската граница при град
Киркенес, Норвегия. Велосипедис-
тите следваха обособеното от исто-
рията трасе и след месец достигна-

А-съставът на
волейболистките
замина за Хърватия

Първият състав на национал-
ния отбор на България по волей-
бол за жени замина за Хърватия,
където през уикенда ще играе с
отборите на домакините, Авст-
ралия и Кения в група S на тур-
нира Гран При. Селекционерът
Владимир Кузюткин замина с 12
състезателки, като включи Диа-
на Ненова, Лора Китипова, Доб-
риана Рабаджиева, Цветелина
Заркова, Ева Янева, Кремена
Каменова, Христина Русева, Иве-
лина Монова, Славина Колева,
Нася Димитрова, Елица Василева
и Емилия Николова. Миналата
седмица нашите играха с Б съста-
ва, воден от Иван Петков, на
турнир в Мексико в група Q за
Гран при и надиграха домакините
с 3:1 гейма, а Кения и Алжир с по
3:2. Сега българките стартират
в зала “Затика” в Пореч с Авст-
ралия на 1 август от 17.15 ч., на
2 август пак от 17.15 ч. играят
с Кения, а на 3 август с Хърва-
тия от 20.15 ч.

Бербатов пак играе
силно за Монако
„Монегаските” наказват Парма с 2:0 в Италия

Германци завършиха у нас колопоход
„По пътя на Желязната завеса“

ВВВВВ
ха до финала на своя пробег - тур-
ско-българската граница на Черно
море при село Синеморец. Непо-
средствено след 31-дневния тур
участниците споделиха интересни
факти, свързани с необичайното им
преживяване. Трасето поднесло
немалко перипетии пред екипа, а
навигацията им неведнъж ги за-
блуждавала, но в края на деня ви-
наги намирали правилната посока.
Най-дългият етап, изминат от тях за
един ден с електровелосипедите, е
370 км. Йоахим Франц и Кристиан
Рот изразиха приятната си изнена-
да от българските шофьори и кава-
лерското им отношение на пътя.

Експедиторите подариха на дома-
кините колоездачни фланелки, флаг-
чета на експедицията и поздравител-
но писмо от Мартин Шулц, председа-
тел на Европейския парламент, и от
Клаус Морс, кмет на град Волфсбург.

тата игра на високо ниво. Това е важ-
но, защото по този начин можем да
пресираме топката ефективно. Точно
това са ключовите моменти за мен”,
призна Жардим.

Габриел Палета от Парма показва техника пред Жоао
Моутиньо (вдясно), който вкарва головете за победата

на Монако с 2:0 в контролата на стадион “Енио Тардини”
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