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Токът за бита
леко поевтинява,
високите такси
за бизнеса остават

2

“Идва кратка отпуска. При-
зовавам колегите от ГЕРБ да
слязат от метлите”. Това на-
писа от САЩ в блога си ли-
дерът на ДСБ и съпредседа-

ГЕРБ и РБ се
плашат с избори
Кънев призова гербаджиите да слязат от метлите,
Цветанов намекна за по-малко министри на блока

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

ЧЕТИВО

3 8

По искане на БСП
спешиха министрите
за демографската
криза

3 1 0

Рагтайм за Едгар
Лорънс Доктороу 2 2
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През 2022 г. Пекин
ще е домакин и на
Зимна олимпиада

Масово лъжат
по борси и пазари

С общоградски ритуал бе отбелязана 138-ата годишнина от боевете за защита на
Стара Загора по време на Руско-турската война през 1877-1878 г. В програмата за
отдаване на почит към загиналите се включиха почетен караул от Втора тунджанска
механизирана бригада, военният духов оркестър, църковният хор “Йоан Дамаскин”

РЕШЕНО

Древното
знание за света
е закодирано
в българската
шевица 1 4

тел на Реформаторския блок
(РБ) Радан Кънев в четвъртък.
Той намекна и за предогова-
ряне на коалицията, и за нови
избори.

Отговорът на ГЕРБ не
закъсня. Цветан Цветанов за-
яви вчера, че в ГЕРБ също
има мнения, че коалицион-
ните отношения с РБ трябва

да бъдат предоговорени. Де-
путати от групата дори са по-
ставили въпроса за по-малко
министри от РБ в правител-
ството.

Гениалният текст на Йордан Радичков, подарен преди 25 г. на ДУМА за първия
й брой заедно с легендарната рисунка, е като написан за днешния ден
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На този ден преди 25 години
се роди в. “Земя”.

Когато вестник навършва четвърт век
в днешното жестоко за българската

журналистика време, това е постиже-
ние. Когато ляв вестник навършва

25 години, това е подвиг.
Във всичките тези години в. “Земя” и
неговите журналисти ревностно след-
ват традициите на левите идеи и на

кооперативното дело в България.
Те отразяват и анализират обективно
случващото се в политическия, обще-
ствения, икономическия и културния
живот у нас. И напук на всякаква ко-

нюнктура и пазар на съвести в подаре-
ната на САЩ и НАТО България

продължават да пишат истината за
Русия и за православния свят.

В. “Земя” винаги е имал своя специ-
фична аудитория, която го следи
и го следва. Обича го и му вярва.

Честит празник, колеги!
Бъдете здрави и все така талантливи!

На многая лета!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ
НА в. „ЗЕМЯ”!

 От екипа
на ДУМА

Бившият кмет на Съедине-
ние Евгени Маринчешки е бил
поръчител на убийство и нар-
котрафикант. Това става ясно от
разследване на окръжната про-
куратура в Пловдив на серия
тежки криминални престъпле-
ния, между които и смъртта на
старши митнически инспектор.
Mитничарят Георги Дребчев е

Затварят част от булевард „Витоша” от днес

Вече са събрани 2,4 млн. подписа в рамките на
Европейската гражданска инициатива срещу
Трансатлантическото търговско и инвестиционно
партньорство (ТТИП), съобщи Борислав Сандов от
Фондацията за околна среда и земеделие. Най-
много са недоволните граждани в държавите от
Западна и Централна Европа. Над 1 млн. герман-
ци са се подписали против ТТИП. Подписката
започна през миналата година и ще приключи в
началото на октомври. Очакванията са подписите
да достигнат 2,5 млн. Споразумението между
САЩ и ЕС засяга сферите на обществения,
икономическия и политическия живот на Европа.
Основните опасения са свързани с това, че ще се
увеличи рискът от опасни и вредни за околната
среда технологии като фракинг и ГМО. По думите
на Сандов дребният и средният бизнес също се

надигат срещу споразумението. В същото време
все още няма изготвен доклад какво ще е
отражението от него. Една от най-критикуваните
части от ТТИП е уреждането на споровете. Става
въпрос за частни арбитражи, които са контролен
механизъм за изпълнение на търговски договори
между страни. Сандов бе категоричен, че те
подкопават суверенитета на държавите. Ивайло
Попов от сдружение “За Земята” подчерта, че
основният проблем е по отношение на земеделие-
то и храните. ЕК смята да се преосмисли кон-
тролът на входовете и да се разчита само на
досиетата на стоките, без реално да бъдат прове-
рявани. По този начин, ако се окаже, че на
пазара има опасна стока, ще бъде много по-
трудно тя да бъде изтеглена поради липсата на
проследяемост.

2,4 млн. подписа събрани в ЕС срещу ТТИП

Булевард “Витоша” ще бъде
частично затворен за движение от
днес заради ремонт в отсечката
между бул. “Патриарх Евтимий” и
връзката с бул. “България”. Автомо-
билите ще се движат двупосочно в
едната половина на платното,
трамвай 7 ще бъде спрян в участъ-
ка и заменен с автобус.

Реконструкцията на бул. “Вито-
ша” на стойност около 8 млн. лв. е
част от инвестиционната програма
на Столичната община, обясни
вчера зам.-кметът по транспорта
Любомир Христов, който провери
ремонта на моста на “Захарна

фабрика” и бул. “Сливница”.
По думите му основната част от

проекта за “Витошка” е подмяната
на релсовия път и ремонтът на мос-
товото съоръжение над бул. “Бълга-
рия”. Реконструкцията предвижда и
подмяна на пътната настилка по
булеварда, ново осветление и тро-
тоари. “Първият етап от работата
трябва да приключи до началото
на септември. В зависимост от тра-
фика и метеорологичните условия
ще се прецени дали да продължи
ремонтът на бул. “Витоша” до вхо-
да на Южния парк или да остане
за догодина”, посочи зам.-кметът.

Христов съобщи, че в края на
август ще бъде възстановено дви-
жението на кръстовището на ул.
“Сребърна” и бул. “Черни връх”. До
средата на август ще бъде пуснато
движението по бул. “Александър
Малинов” в “Младост” между бул.
“Цариградско шосе” и бул. “Андрей
Сахаров”.

В срок се изпълнявала и реха-
билитацията на моста на “Захарна
фабрика” на стойност 3,5 млн. лв.
Христов каза, че до началото на
учебната година трябва да приклю-
чат всички ремонтни работи по
съоръжението.

Токът за бита леко
поевтинява от днес

Цената на електроенергията за би-
товите потребители намалява средно с
0,11%. Добавката “задължение към об-
ществото” става еднаква за битовите и
стопанските потребители и ще бъде 38
лева. Това съобщи председателят на
Комисията за енергийно и водно регу-
лиране (КЕВР) Иван Иванов по време
на брифинг след закрито заседание на
комисията, която вчера трябваше да
вземе решение за цените на тока, които
влизат в сила от днес. Намалението се
дължи на намирането на резерви, ко-
ментира Иванов.

Припомняме, че след протести на
бизнеса парламентът удължи с един
месец регулаторния период и така той
влиза в сила от днес. Цените, които тряб-
ваше да влязат в сила от 1 юли за би-
товите потребители, бяха по-високи. То-
гава се предлагаше сметките за елект-
роенергия за бита да скочат заради
новия модел с между 1,4 на сто до 3%.
При бизнеса пък поскъпването трябва-
ше да е между 13 и 20% за преоблада-
ващата част от предприятията и между
4 и 13% за най-големите производства.
С новото изменение на цените битовите
абонати на ЧЕЗ ще плащат с 0,63% по-
малко, на ЕВН - с 0,44% по-малко, а за
тези на “Енерго ПРО” има повишение от
1,9%, което се дължи на спецификата
на мрежата в Югоизточна България,
обясни Иванов. Цената на ЕРП “Златни
пясъци” се понижава с 5%. Новите цени

КЕВР утвърди по-висока такса „задължение към обществото” за
стопанските потребители, бизнесът заплаши с нови протести през септември

редели добавката по прозрачен и спра-
ведлив начин за всички потребители.
Иванов каза, че ако останат старите
цени, то до края на годината в НЕК ще
бъде натрупан нов дефицит от 300-400
млн. лв. Според председателя на КЕВР
след вчерашното решение бизнесът
няма право да негодува, защото над-
бавката “задължение към обществото”
ще бъде еднаква за всички.

По-рано вчера председателят на
Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България Кирил До-
мусчиев заяви, че ако решението на
комисията не удовлетвори бизнеса,
протестите ще продължат през септем-
ври. “Ако се вдигне цената, протестите
ще продължат през септември и ще са
доста по-интензивни. Това не са про-
тести срещу правителството, за да няма
недоразумения, защото някои хора се
опитват да го яхнат този протест. Това
са протести в подкрепа на правенето
на реформи в енергетиката”, каза До-
мусчиев.

От Българската стопанска камара
призоваха да не се прехвърля върху
бизнеса отговорността за състоянието
на енергетиката. От приложените над
двадесет официални позиции на БСК се
вижда, че институциите бяха предупре-
дени навреме за задаващия се колапс в
енергетиката, икономиката и енергопо-
треблението на домакинствата, изоста-
ващо над два пъти спрямо средните
равнища в другите страни от ЕС, се
казва в позицията на камарата.

бил убит по поръчка на бившия
кмет на Съединение Евгени
Маринчешки (ГЕРБ). Марин-
чешки почина след тежка ката-
строфа в началото на 2012 г.
Тежкото престъпление е из-
вършено преди 16 години.

Наказателното производст-
во ще се води срещу прекия
извършител на убийството Бо-

жидар Атанасов, който на 13
юни 1999 г. е застрелял старши
митническия инспектор пред
дома му в пловдивския жк “Тра-
кия”. Обвиняем по делото е и
Иван Карабелов. Според дан-
ните от разследването той е
действал в съучастие с Евгени
Маринчешки. Поръчител на
убийството е бил Маринчешки,

но двамата са планирали и
подготвили всичко, става ясно
от обвинителния акт. Има до-
статъчно доказателства, че
престъплението е извършено с
пряк умисъл, съобщават от про-
куратурата.

Според показанията на сви-
детели бившият кмет е участвал
и в канал за трафик на наркоти-

ци през България, в който са
били замесени Карабелов и
убитият Дребчев. Доказано е, че
починалият Маринчешки e пла-
тил “мократа поръчка” на Атана-
сов и Карабелов. Според изне-
сени данни от полицията става
въпрос за 60 000 лв. Част от
парите Атанасов е вложил в за-
купуването на недвижим имот.

Бивш кмет на ГЕРБ е бил поръчител на убийство и наркотрафикант

ще бъдат в сила до 30 януари 2016 го-
дина, уточни Иванов.

С изравняването на таксата
“задължение към обществото”, което
КЕВР реши вчера, за стопанските по-
требители тя поскъпва, а за битовите -

намалява. Досега стопанските потреби-
тели плащаха 18,93 лв. за МВтч, а бито-
вите - 40,21 лв. за МВтч. Сега таксата
става 38 лв. и е единна. По думите на
Иванов изравняването е необходимо,
защото законът изисква от КЕВР да оп-

Според председателя на КЕВР Иван Иванов бизнесът няма право да негодува,
защото добавката “задължение към обществото” била еднаква за всички
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Депутатите единодушно

гласуваха решение, с което
възложиха на МС до 30 ноем-
ври да разработи и внесе в
парламента краткосрочни и
средносрочни мерки за пре-
одоляване на демографската
криза. Решението бе взето
вчера по искане на БСП и
след разисквания по питане
на Михаил Миков и Корнелия
Нинова от БСП ЛЯВА БЪЛГА-
РИЯ към вицепремиера Ивай-
ло Калфин за демографската
перспектива пред страната.

По време на дискусията в
НС председателят на БСП
Михаил Миков отбеляза, че
демографският въпрос е мно-
го важна тема и за правител-
ството, затова трябва да се
пренесе там, тъй като се зала-
гат параметрите за бюджета
за следващата година. Миков
дори предупреди, че демо-

СЛЕД ИСКАНЕ НА БСП

НС спеши министрите
да вземат мерки срещу
демографската криза
До 30 ноември в парламента трябва да са внесени
предложенията за спешни и средносрочни действия

графският въпрос се превръ-
ща в опасност за българската
демокрация. Според него си-
туацията сега е последица от
това, че държавата 25 години
се е оттегляла от различни
сектори и политиката на по-
малко държава води страната
ни в челните класации по
смъртност и ниска продължи-
телност на живота.

“Политиците говорят, а
държавата все повече се
отдръпва. Отдръпва се в об-
ластта на здравеопазването,
в областта на образованието.
Социалният бюджет
продължава да бъде ос-
татъчна величина в страна,
която поради системно и
продължително налагана дяс-
на политика, отстъпва от во-
дещите си позиции в сфери
като образование, здравео-
пазване, култура”, каза ли-

дерът на БСП. Ниските данъ-
ци и ниските доходи убиват
перспективата за развитие
пред квалифицираните мла-
дежи на България, защото
отвореният ЕС им дава мно-
го повече възможности за
доходи и за нормален живот,
каза той. По неговите думи
този процес ще продължи и
никой чужд инвеститор няма
да идва в България заради
ниските заплати, ниските
разходи и ниските данъци,
когато няма качествена ра-
ботна ръка.

Във връзка с демографски-
те проблеми Миков припомни
предложенията на БСП за
въвеждане на прогресивно
подоходно облагане и за ди-
ференцирана данъчна ставка
за бебешките стоки. Той за-
яви, че без тези малки знаци
хората ще продължат да смя-

тат, че държавата е чужда и
далечна от тях и ще
продължат да гледат към
“Терминал 2”.

Зам.-председателят на ПГ
на БСП Корнелия Нинова
представи тревожни данни, че
от 1990 до 2011 г. сме намале-
ли с 1,5 млн. Прогнозите со-
чат, че през 2060 г. българите
ще намалеят с близо още 2
млн., каза Нинова. Тя цитира
данни, според които рязко ще
намалеят младите хора - с
около 310 000 души, а хората
в трудоспособна възраст - с
близо 350 000 души, същевре-
менно хората над 65 години
ще нараснат с 310 000. Като
основна причина за това тя
посочи ниската раждаемост.
Другите проблеми според Ни-
нова са високата смъртност и
емиграцията на младите. Нека
да набележим мерки за тяхно-
то преодоляване, призова де-
путатите Нинова.

Миков заяви, че прави
странно впечатление отсъ-

ствието на цялата парламен-
тарна група на Реформатор-
ския блок.

Десислава Атанасова от
ГЕРБ предложи първоначал-
ният срок на проекторешени-
ето да бъде променен от 31
октомври на 30 ноември, за
да съвпадне с хода на бюд-
жетната процедура, което
беше прието.

Колегата й Лъчезар Ива-
нов посочи, че за решаване-
то на демографските пробле-
ми трябва да се включи цяло-
то общество, заедно с рели-
гиозните общности. Според
него началото трябва да бъде
дадено още в детската гради-
на и в училище, и дори в кар-
тинките на букварите да бъде
показван модел на семейст-
вото с повече от едно деца.

Самият Ивайло Калфин
пък заяви пред депутатите, че
е необходимо да се направи
демографска оценка на всеки
законопроект.
Коментар на стр. 12

БСП във Варна застава зад неза-
висимата кандидатура на проф. д-р
Анелия Клисарова за кмет на града.
Това решиха с мнозинство делегатите
на градската конференция на партия-
та в сряда вечерта. Делегатите
утвърдиха имената на кандидатите за
кмет на общината и на районите. С
напълно нова листа за общински
съветници ще се яви на местните из-
бори БСП във Варна. На конференци-
ята присъства Илияна Йотова, евро-
депутат и член на ИБ на БСП.

В първата десетка на листата са
млади и нови лица. Сред утвърдените
имена в списъка са Христо Боев, адво-
кат, председател на БСП в Одесос,
Светлана Такева, общински съветник и
лидер на младежката организация на
партията във Варна, Павел Раличков,
карго мениджър в авиокомпания, зам.-
председател на МО на БСП, Милена
Георгиева, зам.-председател на орга-
низацията в “Аспарухово”, експерт в
районната администрация там. И още -
Мария Тодорова, юрист, която вече е
била общински съветник от БСП, Галин
Трифонов, управител на автосервиз,
председател на БСП в Аспарухово, Ире-
на Георгиева, работи в Агенцията за
безопасност на храните, председател на
червената организация в “Младост”,
Пламен Янаков е председател на Съве-
та на съдебните заседатели в окръжния
съд във Варна и зам.-председател на
БСП в “Приморски”. В листата до 50,
наред с вече утвърдили се имена в пар-
тията, има още млади и нови лица.

С пълно мнозинство за водач на пар-
тийната листа беше определен пред-
седателят на ГС на БСП Борислав Гу-
цанов, който е бил два мандата пред-
седател на Общинския съвет във Вар-
на. Гуцанов беше и председател, а сега
е почетен член на Националната асо-
циация на председателите на Общин-
ски съвети в България.

Гласуването на първо
четене на Законопроекта за
предотвратяване на коруп-
цията сред лицата, заемащи
висши публични длъжности,
по-известен като антикоруп-
ционния закон на вицепре-
миера Меглена Кунева, не
се състоя в последния рабо-
тен ден на парламента вче-
ра и това ще стане през
есента. Гласуването трябва-
ше да стане преди обявения
за 11 часа парламентарен
контрол.

Настимир Ананиев от Ре-
форматорския блок поиска
удължаване на времето за
приемането на текстовете
до 14 ч. Преди това обаче

Отложиха антикорупционния закон на Кунева за есента

БСП ВЪВ ВАРНА
ПОДКРЕПИ
ПРОФ. АНЕЛИЯ
КЛИСАРОВА
ЗА КМЕТ

друг народен представител
от Реформаторите - Ди-
митър Делчев, поиска по-
именна проверка на квору-
ма. Председателят на пар-
ламента Цецка Цачева до-
пусна проверката. Тя започ-
на малко след 11:15 ч., след
като вече бяха раздадени
писмените отговори от пар-
ламентарния контрол. В
този момент от залата изля-
зоха депутатите от ДПС и
БСП.

След края на проверка-
та Цачева подложи на гла-
суване предложението на
Ананиев за удължаване на
времето за приемането на
закона, което беше прието.

Вече в залата, Ангел Най-
денов (БСП) поиска Цачева
да отмени гласуването, като
уточни, че то се е случило в
рамките на парламентарния
контрол и това е наруше-
ние на правилника.

“Защо цялото Народно
събрание се превръща в за-
ложник на капризите на Ре-
форматорския блок. Парла-
ментарният контрол започ-
ва с писмените отговори на
министри. Разбирам жела-
нието на реформаторите да
покажат на премиера, че си
седят на местата и даже, че
гласуват. Но защо и ние да
ставаме заложник на този
цирк?”, попита Найденов.

Председателят на парла-
мента обяви, че не може да
отмени гласуването, даде
15 минути почивка и свика
извънреден председател-
ски съвет, за да се реши как
ще се подходи.

След почивката Цачева
съобщи, че на съвета е било
решено, че е недопустимо
във времето за парламента-
рен контрол да се осъщест-
вява законодателна дей-
ност. Затова народните
представители преминаха
към обсъждане на демо-
графската криза, по искане
на Михаил Миков и Корне-
лия Нинова БСП ЛЯВА
БЪЛГАРИЯ.

Ден преди събора
на БСП в Бузлуджа,

в Казанлък се
проведе среща-

разговор на тема
“БСП - промяната

е с нас! Пред
125-годишнината

на Българската
социалистическа

партия”. Дискусията
протече в рамките

на четири
тематични панела:

“125 години БСП.
25 от тях

и следващите
няколко”, “Социални

разделения и
сплотяване на

българската нация”,
“Държавна и местна

политика
за икономическо и

социално развитие”
и “България

в променящия се
свят и в

Европейския съюз”
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“Идва кратка отпуска.

Призовавам колегите от
ГЕРБ да слязат от метли-
те и да си дадат сметка
за необходимостта от
много сериозен разговор
за управленските приори-
тети и програмата на пар-
ламента.” Това написа от
САЩ в профила си във
фейсбук лидерът на ДСБ
и съпредседател на Ре-
форматорския блок (РБ)
Радан Кънев късно вечер-
та в четвъртък.

“Ако искаме стабилна
България, трябва да
загърбим партизанските
си страсти и мераци за
служебна победа и да за-
здравим мнозинството
около важните реформи,
които предстоят - Закона
за съдебната власт, За-
кона за лечебните заве-
дения, антикорупционния
закон”, добавя Кънев.

Той обаче намеква за
предоговаряне на коали-
цията. “Това не бива да
ни плаши. Ако мнозинст-
вото ГЕРБ/ДПС/АБВ се
запази и атаките срещу
Реформаторския блок
продължат, трябва да сме
готови за нови избори, на
които да получим по-ви-
сок резултат, и то като
единна и дисциплинирана
политическа сила”.

Така Кънев отговори на
нападките на Бойко Бори-
сов от четвъртък, че от
Реформаторския блок не
са подкрепили част от
въпросите на президента
за изборния референдум,

на, по който партията
участва в управлението.

Цветанов напомни ду-
мите на Бойко Борисов от
преговорите за съставяне
на правителството, че
ГЕРБ ще участва в коа-
лиционно управление и ще
формира парламентарно

ово разцепление в парламентарната група
на Българския демократичен център (БДЦ).
Депутатите Светлин Танчев, Георги Кова-
чев, Борислав Иглев, Румен Йончев и Явор
Хайтов депозираха заявленията си за на-
пускане на парламентарната група на БДЦ
в последния работен ден на Народното
събрание.

Ябълката на раздора е в отказа на
останалата част от депутатите да приемат
в името на парламентарната група да фи-

РАДАН КЪНЕВ ОТ САЩ:

ГЕРБ да слязат
от метлите
Реформаторите може да останат с по-малко министри, отвърна Цветан Цветанов

тъй като много малко от
депутатите им присъства-
ли в залата. Борисов
изтъкна, че прави впечат-
ление отсъствието на пред-
ставителите на РБ при
важни за правителството
гласувания. Премиерът
натърти, че реформатори-
те трябва да се научат, че
работата им в парламента
е да си седят на столове-
те, и даде за пример, че
при гласуването на здрав-
ната реформа РБ бил
събрал 4-5 депутати, а на
реформата на Калфин - 10.

Престрелката РБ-
ГЕРБ продължи и вчера.
По повод изявленията на
Радан Кънев председате-
лят на ПГ на ГЕРБ Цве-
тан Цветанов коментира
пред журналисти в пар-
ламента, че в ГЕРБ също
има мнения, че коалици-
онните отношения с РБ
трябва да бъдат предого-
ворени, както и условия-
та, по които е формирано
сегашното правителство.
От думите на Цветанов
стана ясно, че на заседа-
нието в четвъртък на пар-
ламентарната група някои
депутати са поставили
въпроса за по-малко ми-
нистри от РБ в правител-
ството. Все пак Цветанов
уточни, че разговори за
преформулиране на коа-
лиционните отношения не
са на дневен ред и не са
тема на обсъждане. Той
само искал да отбележи,
че и в ГЕРБ имало опре-
делени мнения за начи-

мнозинство, въпреки не-
удобствата, които ще има.

Цветанов предположи,
че може би преумората у
някои колеги от партньо-
рите им е довела до пове-
че емоция, която намира
за неоснователна. Допус-
на, че позицията на Кънев

може да се дължи на ре-
довното пиене на кафета
с лидера на ДПС Лютви
Местан. Според Цветанов
заявката на Кънев за
предсрочни избори е из-
виване на ръце. Той при-
зова да не се минава гра-
ницата на невъзможност-

та след това партньорите
да не могат да си говорят.

От 2009 г. досега и в
бъдеще ГЕРБ е готова по
всяко време на всякакви
избори, кой каквито по-
желае, заяви Цветанов.

Депутати от парламентарната група на ГЕРБ са поставили въпроса
за по-малко министри на Реформаторския блок в правителството,

стана ясно от изявление на Цветан Цветанов вчера в парламента

И от ГЕРБ, и от Реформа-
торския блок отричат да са
подкрепили Мая Манолова при
избора за омбудсман и
прехвърлят “вината” за това
като горещ картоф помежду си.

Ние всички бяхме уверени,
че никой от нас не е подкрепил
Мая Манолова, категоричен бе
Станислав Иванов от ГЕРБ
пред Нова ТВ. Той изтъкна, че
имат много доводи за това, че
тя не може да бъде омбудсман,
и прехвърли отговорността за
избора на Манолова върху Ре-
форматорския блок, като каза,
че от блока имало позитивни
изказвания във фейсбук за нея.

Припомняме, че Манолова
бе избрана със 129 гласа, а
опонентът й Константин Пен-
чев получи 82.

Реформаторът Атанас Ата-
насов пък напомни, че РБ е
издигнал другата кандидатура

Изкуствената стабилност
започва да проличава. Така
лидерът на БСП ЛЯВА БЪЛГА-
РИЯ Михаил Миков коментира
създалата се политическа си-
туация в управляващата коа-
лиция между Реформаторския
блок и ГЕРБ.

Отношенията между парт-
ньорите очевидно не са това,
което се представя често пред
медиите, каза той. “Нека да
видим как ще се развие този
процес. Когато конструкцията
се крепи единствено и само на
участието във властта и на
това, което получаваш от нея
- това е скрита нестабилност,
която в такива ситуации изби-
ва”, обясни той.

Попитан дали БСП не е сгре-
шила, че не е направила коа-
лиция с ГЕРБ още в началото,
Миков заяви: “Напротив, смя-
там, че този къс период от
време показа, че тази позиция
е била правилна”.

По-рано вчера лидерът на
БСП коментира и изказване на
Росен Плевнелиев срещу из-
бора на Мая Манолова за ом-
будсман.

“Президентът на Република
България, обединител на наци-
ята, за мен е един успял биз-
несмен и неуспял политик”.
Това написа във фейсбук Ми-
хаил Миков. Плевнелиев пусна
пост в социалната мрежа, в

МИХАИЛ МИКОВ:
ИЗКУСТВЕНАТА
СТАБИЛНОСТ ПРОЛИЧА

който остро възразява и се
обявява против избора на Ма-
нолова. По думите на Миков
вече няколко години Плевнели-
ев прокарва всякакви линии на
разделение в обществото по
причини, които вероятно сами-
ят той не винаги разбира до-
статъчно добре.

Лидерът на социалистите
припомни и някои от действи-
ята и решенията на държавния
глава: позволи си да наложи
вето на актуализацията на
бюджета, която целеше да се
осигури възможност за по-
бързо възстановяване на ДДС
на малките и средни дружест-
ва, но премълча гордо сключ-
ването на договор за 16 млрд.
заем; бленува енергийна ефек-
тивност и лекува енергетика-
та, но наложи вето върху зако-
на за регулиране на непазарно
високите цени от т.нар. ВЕИ-
та; наложи вето, за да запази
доминиращите позиции над
българските производители на
търговските вериги.

В заключение Миков при-
помня на Росен Плевнелиев,
че България е държава с кон-
ституционно установена форма
на държавно управление - пар-
ламентарна република, в която
има ясно разделение на влас-
тите. Той призова президента
да се съобразява с решенията
на Народното събрание.

Гербери и реформатори си прехвърлят
топката за избора на Манолова за омбудсман

- на досегашния омбудсман
Константин Пенчев, и са гласу-
вали именно за него. По думи-
те на Атанасов Манолова каза-
ла, че се срещнали с Борисов
и той й обещал, че ГЕРБ няма
да издига кандидатура.

В излиянието си във фейс-
бук и Радан Кънев коментира
избора на омбудсман, като
изразява съжаление, че Кон-
стантин Пенчев е загубил. “И
на всичкото отгоре чувам, че
РБ не го е подкрепил - това
вече е наглост. РБ издигна свой
кандидат и го подкрепи като
свой. Нашият вот е за него.
Ние и БСП сме ясни. Ние - за
Пенчев, БСП - за Манолова.
Останалите гласуваха “тайно”,
коментира Радан Кънев.

Този избор за омбудсман
откровено не се харесва на
ГЕРБ, но той е факт. Това пък
каза Цецка Цачева пред бТВ.

По думите й всеки има право
на втори шанс, дори и Мая
Манолова. Личното мнение на
Цачева обаче било, че Мано-
лова “има по-скоро обвините-
лен уклон, да обвинява някого
за нещата, които не се случ-
ват - основно ГЕРБ, президен-
та или когото се сетите”. Шеф-
ката на парламента посочи, че
е пожелала успех на Мая
Манолова. “Категорично група-
та на ГЕРБ е много единна в
отношението си и най-вече
обидата, която остана стаена
в ГЕРБ от това, че защит-
никът на гражданите нямаше
доблестта да каже едно про-
сто човешко “Извинете за
това, което ви причиних” (оче-
видно Цачева има предвид
аферата “Костинброд” - б.р.).
Няма как действията й да
бъдат забравени категорично,
добави още тя.

Още петима депутати напускат БДЦ

ННННН
гурира и Народен съюз - коалиция, която
включва пет от партиите, които се явиха
заедно на парламентарните избори за 43-
то НС.

Така парламентът остава с една група
по-малко. След напускането на петимата
групата на БДЦ, която в момента се състо-
еше от 14 депутати, остана с 9 души, което
според правилника означава, че не могат да
съществуват като самостоятелна парламен-
тарна група.

Снимка ПРЕСФОТО/БТА

Коментар
на стр. 12
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Близо 73% от младежите у нас без-

действат, отчита анализ на Евростат за
пазара на труда в ЕС през 2014 г. Същи-
те показатели по бездействие са отче-
тени и в Италия. Бездействието на мла-
дите хора в ЕС продължава да расте. То
е най-ниско в Холандия, където стига до
32,6 на сто, и в Дания - до 38 на сто.
“Около 32,4 млн. младежи в ЕС на
възраст между 15 и 24 години са иконо-
мически неактивни, като 28 милиона
въобще не се интересуват от започване
на работа, други около 2 милиона жела-
ят да работят, но не търсят работа. А
останалите - желаят да работят, но не
веднага”, сочи анализът.

Мащабно книжно изложение на открито започна във Варна. До 9 август в няколко шатри
56 от водещите български издателства ще представят най новите си книги

Близо 73% от младежите
у нас бездействали

32,4 милиона млади хора в ЕС не желаят да работят
или отлагат това във времето, отчита Евростат

Една от най-важните причини за
тази икономическа неактивност е
фактът, че в тази възрастова група хо-
рата повече предпочитат да се образо-
ват, отколкото да работят. Икономичес-
ки неактивните млади европейци в по-
голяма степен са били от женски пол -
около 16,6 милиона, а мъжете са били
15,8 милиона.

По официални данни на Национал-
ния статистически институт в края на
2014 г. у нас е имало малко над 718

хиляди млади хора във възрастовата
категория 15-24 години. От тях през
миналата година средно образование
са завършили близо 53 хиляди момче-
та и момичета, а студентите у нас през
2014 г. са били малко над 270 хиляди.
По най-груби сметки това означава, че
близо половин милион млади българи
на възраст до 24 години след завършва-
не на средното си образование нито
учат, нито работят.

По данни на експерти на европей-

ско равнище съотношението между ця-
лостното ниво на младежка безрабо-
тица и дела на дългосрочно безработ-
ните младежи през 2014 г. на възраст
15-24 години е било 3 към 1, тоест
един от всеки трима безработни мла-
дежи в ЕС е бил дългосрочно безра-
ботен. В България това съотношение е
по-близо до 2 към 1, тоест един от
всеки двама младежи у нас е бил дълго-
срочно безработен.

Още на стр. 15

Увеличава се броят на
телефонните измами,
сочи полицейска
статистика. За първото
шестмесечие на
годината са извърше-
ни 496 телефонни
измами. Броят им е
със 114 повече в
сравнение със същия
период на миналата
година, съобщават от
Главна дирекция
“Национална поли-

ПОЛИЦИЯТА ОТЧИТА

Телефонните измами се увеличават
ция”. Служителите на
реда отчитат и пови-
шена разкриваемост.
От началото на януари
до края на юни са
разкрити 75 измами и
са установени 89
извършители. За
първото шестмесечие
на 2014 г. разкритите
измами са били 44, а
извършителите - 53.
Като положителна
тенденция се отчита

фактът, че все по-
често жертвите на
телефонни измами
търсят помощ в поли-
цията. Служителите на
реда отбелязват, че
при основните използ-
вани измамни схеми
жертвите са предимно
възрастни хора. Забе-
лязва се, че възрасто-
вата граница се
покачва - над 75
години.

При най-разпростране-
ните схеми за измама
се използват версиите
за пострадал роднина
и необходимост от
спешна скъпострува-
ща операция, роднина
заразен с птичи или
свински грип и се
искат пари за ваксини,
катастрофа на близък
роднина с починал
човек или малко дете,
закупуване на ваучери

във връзка с печалба
от томбола на голям
магазин. Измамна
схема е разработена и
за провеждане на
полицейска операция
и необходимост от
предоставяне на сума,
която да послужи за
задържане на
извършителите на
телефонни измами и
други.
Служителите на реда

съветват гражданите
да не дават пари на
непознати хора под
какъвто и да е пред-
лог, а при обаждане
от човек, който се
представя за изпад-
нал в беда роднина,
да запазят самообла-
дание. Важно е да
опитат да се свържат
с него, включително и
с помощта на съсед
или познат.

С церемония от 13 ч. днес
от Националния исторически
музей ще бъде изнесена и
предадена на свещеника от
Бургаската енория Емилиан
чудотворната икона на Св. Бо-
городица от манастира “Козни-
ца”, разположен край град
Драма, Гърция. В нея са вгра-
дени и мощите на четирима
знакови светци - Св. Пантелей-
мон, Св. Харалампий, Св. Дио-
нисий и Св. Петка Българска,
съобщиха от музея.

С полицейски ескорт ико-
ната ще бъде изпратена в
Бургас, където около 16,30 ч.
ще бъде посрещната от кмета
на града Димитър Николов и

ткраднаха над половин
километър мантинела край
София, съобщиха от Аген-
ция “Пътна инфраструкту-
ра”. Този път пострада
първокласният път I-1 -
Враца - с. Новачене - Бо-
тевград - София.

Възстановяването на
предпазните съоръжения
ще струва над 25 000 лева
без ДДС. Откраднати са 138

До момента са подадени 16 226 молби за отпускане на
еднократна целева помощ за деца, записани в първи
клас за учебната 2015/2016 г. по реда на Закона за
семейни помощи за деца. Това съобщиха от пре-
сцентъра на Агенцията за социално подпомагане.
Размерът на помощта е 250 лева. Издадените запове-
ди за отпускане на помощта са 10 649, които се отна-
сят за 10 831 деца. Отказите са 54, а в процес на
обработка са 5523 молби. Към същия период на мина-
лата година подадените молби са били 19 105 броя.
Право на помощ имат семейства, чиито деца са запи-
сани за първи път в първи клас на държавно или
общинско училище и средномесечният доход на член
от семейството за предходните 12 месеца преди
подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен
на 350 лева. Този доходен критерий не се изисква за
деца с трайни увреждания, с един жив родител или
пък настанени в приемни семейства и в семейство на
роднини или близки.
Дирекциите “Социално подпомагане” ще приемат
молби до 30 септември.

Иконата на Св. Богородица
от манастир „Козница”
от днес е в Бургас

Подадени са над
16 000 молби за помощ
за първокласници

Откраднаха над половин километър
мантинела край София

ОООООО
метални шини с обща
дължина 531 м. Това е вто-
рата кражба на мантинела
за юли. В края на миналата
седмица откраднаха над
400 м по пътя III-103. През
април пък бяха задигнати
предпазни съоръжения по
път III-1001 с обща дължина
над километър. През януа-
ри изчезнаха близо 300 м
от път I-3 - от отклонението

за село Калугерово.
През 2014 г. пък са от-

краднати около 5 километ-
ра еластични огради, кои-
то са стрували близо поло-
вин милион лева.

От агенцията аларми-
рат, че разполагат с огра-
ничени финансови ресурси
и че кражбите на мантине-
ла застрашават безопас-
ността по пътищата.

Снимка ПРЕСФОТО/БТА

сливенския митрополит Йоани-
кий пред храма “Св. Николай
Чудотворец” в квартал “Меден
рудник”.

Храмът е един от най-уни-
калните в България - излят от
бетон и с огромни размери (той
е вторият по големина у нас
след “Александър Невски”),
стои недовършен вече някол-
ко години, отбелязват от НИМ.
Свещеник Емилиан обаче е из-
работил иконостас от картон,
макрофотоси, вместо икони и
вече една година служи в хра-
ма. Очакванията са Света Бо-
городица и четиримата светии
да допринесат за дарения за
довършване на църквата.
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През 2013 г. 44,9% от активните

предприятия нямат нито един нает на
работа. Техният брой е бил 146 975,
съобщиха вчера от НСИ. По данни на
статистиката 2013 г. в България са дей-
ствали общо 327 503 активни предпри-
ятия, което е с почти 1,2% повече в
сравнение с предходната 2012 година.
Най-голям относителен дял в съвкуп-
ността на активните предприятия през
целия период от 2009 до 2013 г. имат
активните предприятия с 0 наети лица.

Най-малък е делът на предприятия-
та, в които има от 5 до 9 наети. Средно
за периода той е едва 7,7%, докато 8,4%
са фирмите, в които има 10 и повече
наети. Същевременно броят на заетите
във фирмите с численост 10 и повече
лица съставлява 69,8% от заетите в
периода 2009-2013 г. От данните се
наблюдава и обратната зависимост -
срещу големия брой активни предприя-
тия в групата с нула наети - 44,6%, стои
малък брой заети лица - едва 6,4% от
общия брой на заетите лица в страната.

Почти 12% от общия брой предпри-
ятия на икономиката са новородени
през 2013 година. За последните пет
години средногодишно са се раждали
13% от броя на активните през перио-

Близо 45% от фирмите нямат
нито един нает работник

Най-жизнеспособни са предприятията
от сектора на строителството,

където делът на единиците,
успешно преживели петгодишния

период, е 10,2%

В тези предприятия обаче са заети едва 6,4% от работещите в страната, най-много
новосъздадени, но и фалирали фирми има в търговията и ремонта на автомобили

да предприятия. За периода 2009-2013
г. най-висок относителен дял имат но-
вородените предприятия в търговията и
ремонта на автомобили и мотоциклети,
като средно за петгодишния период
този дял е 44,7%.

Същевременно най-нисък е делът
на новосъздадените предприятия в до-
бивната промишленост - едва 0,1%
средно за периода. Тази тенденция се
запазва и през 2013 година. Като цяло
структурата на родените предприятия
по икономически сектори остава отно-
сително стабилна през разглеждания
петгодишен период.

За периода от 2009 до 2013 г. най-
голям е броят на новородените пред-
приятия, които не са наели работна
ръка. В групата “0 наети” през 2013 г.
попадат 24 937 новородени предприя-
тия, следвани от групата с 1 до 4 наети
- 12 589. През същата година новоро-
дените предприятия с 10 и повече на-
ети лица са само 559. Почти 82% от
родените през 2012 г. предприятия
оцеляват една година по-късно, като в
групата с “10 и повече наети” този от-
носителен дял е почти 90%.

През 2012 г. новородените предпри-
ятия са 42 136, като от тях 34 517 са

маление на броя на оцелелите пред-
приятия е твърде слабо изразена. Делът
на предприятията, родени през 2008 г.
и все още активни пет години по-късно,
през 2013 г. е едва 7,2%. Най-жизне-
способни са предприятията от сектора
на строителството, където делът на еди-
ниците, успешно преживели петгодиш-
ния период, е 10,2%. На другия полюс
са предприятията от добивната проми-
шленост с 3,8% по този показател.

Данните за умрелите предприятия
през 2012 г. са предварителни, което
се дължи на специфичната методоло-
гия за определянето им. През 2012 г.
техният брой възлиза на 38 749, или
почти 12% от броя на активните пред-
приятия през същата година. В резул-
тат на умирането им работните си ме-
ста са загубили почти 3,5% от заетите
през годината лица.

През 2012 г. 46,5% от умрелите
предприятия - 18 007 на брой, са били
в сектора на търговията, ремонта на ав-
томобили, лични вещи и стоки за дома-
кинството. Най-жизнеспособни са се
оказали предприятията от добивна про-
мишленост и производство и разпреде-
ление на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива.

преживели успешно 2013 година. Най-
висок е делът на оцелелите предприя-
тия в сектора на финансовите и застра-
хователните дейности - 91,9%, а най-
нисък - в операциите с недвижими имо-
ти - 68,2%.

С отдалечаване от годината на раж-
дане най-устойчиви са предприятията
от групите “5-9 наети” и “10 и повече
наети”, като при тях тенденцията на на-

Управителят на Българска-
та народна банка (БНБ) ще по-
лучава по 15 368 лв. на месец,
подуправителите - по 13 173
лв., а останалите членове на УС
ще получават месечно по 4391
лв. Досега заплатите в БНБ не
бяха обществено достояние. Ре-
шението да се оповестяват е
взето преди ден на заседание
на УС на централната банка,
съобщиха от БНБ.

Малко след избора на но-

Празникът на малината в Лозница прерасна в
Национално изложение на малинопроизводителите
и ягодоплодните. За първи път през тази година

производителите на малини ще могат да получат
подпомагане по Схемата за обвързана подкрепа за
производителите на плодове и зеленчуци, съобщи

вчера земеделският министър Десислава Танева.
По нея са заявени за подпомагане над 12 хил. дка,
за които малинопроизводителите ще получат над

2,1 млн. лв.

Започнаха проверки на везни-
те за измерване по пазари и тържи-
ща за плодове и зеленчуци. В ак-
тивния летен сезон търговците и
стокооборотът се увеличават, от ко-
ето се увеличава и рискът за по-
требителите от неточно измерване
на количеството на закупените от
тях стоки.

 Инспектори от регионалния
отдел “Метрологичен надзор” -
Южна България, съвместно със
служители на МВР, извършиха ма-
сови проверки на лица, използва-
щи везни, на територията на паза-
ри и борси в Южна България.
Сред проверените обекти са па-
зарът за плодове и зеленчуци в

Управителят на БНБ ще взима 15 хил. лв. на месец
вия гуверньор Димитър Радев
започнаха искания за осветля-
ване на възнагражденията в
БНБ. Първи за това заговори
независимият депутат Велизар
Енчев, който внесе законопро-
ект с искания за публикуването
на заплатите на шефовете в
БНБ, както и за драстичното им
орязване. Той оповести, че до-
сега гуверньорът се е разпис-
вал срещу 45 хил. лв. на месец,
а подуправителите - срещу 40

хил. лв. И депутатите от Рефор-
маторския блок (РБ) внесоха
предложение за промяна на
Закона за БНБ, с което поиска-
ха намаляване и фиксиране на
месечните заплати, които полу-
чават управителят на централ-
ната банка и останалите чле-
нове на УС.

Междувременно шефовете в
централната банка решиха да
обвържат заплатите на члено-
вете на УС със средното месеч-

но възнаграждение на ръково-
дителите на банките в Бълга-
рия, като гуверньорът получава
70%, подуправителите - 60% и
20% за другите членове на УС.

За участие в заседанията на
УС вече няма да се плаща.
Освен това се въвежда лимит
за общото възнаграждение на
управителя и подуправителите,
включително допълнителното
материално стимулиране, до
размера на средното общо

възнаграждение на ръководи-
телите на банки в България.

Решено беше още офици-
ално да стартира процесът по
прегледа на качеството на ак-
тивите в търговските банки -
един от обявените приоритети
в работата на Димитър Радев.
За целта е открита тръжна про-
цедура за избор на независим
външен консултант по органи-
зирането и провеждането на
прегледа.

Снимка БГНЕСПо борси и пазари масово ни удрят в грамажите

Започва вземането на кръвни проби сред населе-
нието в град Рила, съобщи вчера здравният
експерт д-р Райна Сапаревска, цитирана от
“Фокус”. Тя заяви, че има готовност да бъдат
взимани кръвни проби на хора, които пожелаят да
бъдат изследвани. “Всеки, който се притеснява от
евентуално заразяване, може да отиде в сграда-
та на общината да остави трите си имена и
телефон за връзка. Ще бъде създаден списък,
като всеки един ще бъде предупреден кога може
да отиде да се изследва”, съобщи вчера кметът
на община Рила Георги Кабзималски.
Вече е проведена среща с местното население,
на която е обяснено какво представлява заболя-
ването, откъде идва опасността, какви мерки
трябва да се вземат при хората и при животните,
кои хора трябва да се подложат на изследване.
На срещата е имало и хора, които са консумира-
ли неварено мляко, неузряло сирене, катък,

Раднево, общинският пазар в Сли-
вен и стоковата борса “Родопи 95”
АД в с. Първенец, предаде БГНЕС.

 Проверени са общо 116 маси
на производители на селскосто-
панска продукция с 119 везни. Ус-
тановено е, че 29 от везните не
отговарят на законовите изисква-
ния, което e около 24% от прове-
рените средства за измерване.

Неотговарящите на законови-
те изисквания уреди за измерва-
не са от типове, неразрешени за
търговска дейност в България и
страните от Европейския съюз - с
нарушени пломби, ограничаващи
достъпа до местата за настройка
на везната, и с изтекъл срок на

периодична проверка. Съставени
са 22 акта за нарушение и 6 про-
токола за задължителни предпи-
сания за привеждането на средст-
вата за измерване в съответствие
с изискванията на Закона за из-
мерванията.

През месец юни в сезонната
кампания по изкупуване на чере-
ши инспектори от регионалния от-
дел “Метрологичен надзор” - Южна
България, бяха извършиха провер-
ка в 11 пункта за изкупуване на
череши. Открити са отново наруше-
ния на неразрешени за търговска
дейност в България и страните от
Европейския съюз везни, за които
са съставени актове и протоколи.

ЗАРАДИ ВЗРИВА НА БРУЦЕЛОЗА В РИЛА
ЩЕ ВЗЕМАТ ПРОБИ ОТ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ

всички обслужвали болни или съмнително болни
животни. На срещата е присъствал главният
държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев.
Кръвни проби ще се взимат от хора, които имат
оплаквания, които имат съмнения, консумирали са
мляко от заразени животни, или близки на хората,
които вече са с положителни проби. Пробите ще
се взимат в град Рила, а ще се изследват в
лаборатория в София. Вече има хора, които са
пожелали да се изследват. Д-р Сапаревска
посочи, че хората, при които вече има положите-
лен резултат, се хоспитализират в инфекциозни
отделения в София.
Същевременно от кмета на Рила стана известно,
че се свикват общинските епизоотични комисии в
шест общини на територията на област Кюстен-
дил.  От общинският съвет са отпуснати средства
за закупуване на ушни марки, които са дадени
на ветеринарните лекари.
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Русия и Турция са пре-
кратили преговорите за ре-
ализиране на газовия про-
ект “Турски поток”. Информа-
цията беше потвърдена от
източници на Ройтерс и тур-
ския телевизионен канал
“Хабертюрк” и е широко ко-
ментирана в руските елек-
тронни издания.

След провала на “Южен
поток” Русия се зае активно
с проекта “Турски поток”,
който заобикаля не само Ук-
райна, но и България, като
предвижда тръбопроводи по
дъното на Черно море до
Турция и оттам през Гърция
към Централна Европа. На-
чалото на строежа се пла-
нираше за миналия месец, а
на експлоатацията - от края
на 2016 г., припомня в. “Ве-
домости”. През последните
месеци обаче “Газпром” не
можа да се договори с тур-
ския си контрагент “Боташ”

Европейският съюз “не трябва
да следва САЩ и да разширява
санкциите спрямо Русия”. Това за-
яви финландският външен ми-
нистър Тимо Сойни, цитиран от
телевизия “Юле”. Според него “се-
гашните санкции са достатъчни”.
Сойни добави също, че не знае
дали ЕС подготвя нови санкции.

Министърът каза също, че
Финландия се надява да получи
от Вашингтон разяснения за
включването на финландски граж-
дани в новия “черен списък”, в
който попадат още руски и укра-

ФРАНЦИЯ И РУСИЯ
СЕ ДОГОВОРИЛИ
ЗА „МИСТРАЛ”-ИТЕ
След 8-месечни преговори Париж и
Москва постигнаха споразумение за
сумата, която Франция трябва да изплати
на Русия като обезщетение за недоставе-
ните кораби “Мистрал”. Това съобщи
високопоставен руски представител,
съобщи Франс прес. “Преговорите при-
ключиха вече изцяло, всичко е решено -
и сроковете, и сумата”, заяви съветникът
на руския президент по военното сътруд-
ничество и техника Владимир Кожин,
цитиран от РИА “Новости”.
Вместо два кораба “Мистрал” до Русия
“ще доплават” почти 1,2 млрд. евро, пише
“Комерсант”. Според източници на
изданието тази сума ще бъде възстано-
вена изцяло.

ФИНЛАНДИЯ:

ЕС да не следва САЩ
за антируските санкции

ински компании и физически лица.
Припомняме, че САЩ разши-

риха списъка със санкции срещу
руски чиновници, официални
лица и компании заради опити да
бъдат заобиколени. “Черният”
списък е допълнен с 11 физиче-
ски лица и още 15 компании,
които са основно руски. Освен
това ограничения се въвеждат и
за 35 дъщерни компании на
Външноикономическата банка на
Русия и петролната компания
“Роснефт”, които попаднаха още
при първите ограничения.

Има ли проблеми
с „Турски поток”?
Реализацията на проекта не е провалена, но „може да бъде
отложена за неопределено време”, твърдят Москва и Анкара

за цената на руския приро-
ден газ за турския пазар. В
края на февруари турският
министър на енергетиката
Танер Йълдъз заяви, че рус-
ката страна е обещала 10-
процентна отстъпка или 366
долара на хиляда кубически
метра. Председателят на
“Газпром” Алексей Милер
потвърди договорката през
май. Турция обаче продължи
да се пазари, като поиска
същата цена, от която се
ползва Германия, отбелязва
“Ведомости”. Вчера руският
министър на енергетиката
Александър Новак потвърди,
че “Газпром” и “Боташ” са се
договорили за отстъпка от
10,25 на сто.

Според Газета.ру реали-
зацията на “Турски поток” не
е провалена, но “може да
бъде отложена за неопре-
делено време”. Руското из-
дание цитира експерти, спо-
ред които проблемите пред
“Турски поток” ще помогнат
на Украйна с това, че ще от-

слабят позициите на Русия в
преговорите с украинците и
Евросъюза за по-висока
цена за транзитирането на
руския газ.

Преговорите по проекта
за газопровода “Турски по-
ток” не са прекъснати, про-
сто в тях няма напредък, смя-
та Волкан Йоздемир, дирек-
тор на турския Институт за
енергийни пазари и енер-
гийна политика. Според Йоз-
демир турската страна ще е
заинтересована в получава-
нето на 16 млрд. кубика газ
от нова отсечка от Русия.

Посланикът на Турция в
Русия Умит Ярдъм опровер-
га появилата се в медиите
информация. Ярдъм уточня-
ва, че официалните прегово-
ри по проекта все още не са
започнали. Сега се
извършва предварителна
работа, обхващаща правни-
те аспекти, екологията, под-
готовката на технологична и
икономическа обосновка.

Руската страна не е по-

лучила официално заявле-
ние за прекратяване на пре-
говорите по газовия проект
“Турски поток”. Това заяви
руският министър на енерге-
тиката Александър Новак
след публикациите в медии-
те. “Няма никаква официал-
на информация в тази посо-
ка. Работата продължава. И
доколкото знам турската
страна също работи по про-
екта”, заяви Новак.

Междувременно прессе-
кретарят на Кремъл Дмит-
рий Песков съобщи, че пре-
зидентите на Турция и Ру-
сия ще обсъдят реализаци-
ята на газопровода “Турски
поток” през есента. Песков
е съобщил, че през есента
Владимир Путин и Реджеп
Тайип Ердоган ще проведат
среща, но засега датата на
събитието не е уточнена. На
въпрос дали президентите
на Русия и Турция ще гово-
рят за “Турски поток”, Пес-
ков е отговорил: “Разбира
се, със сигурност”.

Двама турски полицаи загубиха живота си при нападение на кюрдски бунтовници в южната провинция Адана.
Турската армия нанесе нови масирани въздушни удари срещу позиции на ПКК в Северен Ирак. Междувременно

властите започнаха съдебно разследване срещу лидера на прокюрдската Демократична партия на народите
Селяхаттин Демирташ по обвинение в подстрекаване на кюрдите към гражданско неподчинение по време на

стълкновенията между кюрдите и джихадистите от ИД за град Кобане през миналата година

Снимка БГНЕС
Берлин се обяви за
възстановяване на
Съвета НАТО-Русия

Германия се обявява за възоб-
новяване на работата на Съве-
та НАТО-Русия, обяви постоян-
ният германски представител в
НАТО Мартин Ердман през аген-
ция ДПА. “Положението се про-
меня, защото липсата на диалог
с Русия, включително и в редици-
те на НАТО, се възприема като
отрицателен момент. Струва ми
се, че все повече държави разби-
рат, че по-добре би било отново
да се установи диалог”, отбеля-
за германският дипломат.

Тадич иска
да оглави ООН

Бившият президент на
Сърбия Борис Тадич иска да се
кандидатира за поста генерален
секретар на ООН, съобщават
сръбски медии. Според издание-
то, ползвайки стари връзки, Та-
дич лобирал за своята кандида-
тура, а неотдавна е поискал и
подкрепа от Франция.

Ваксината срещу
ебола показва
обещаващи
резултати

Предварителните резултати
от тестовете на ваксината
срещу ебола, публикувани в бри-
танското научно списание The
Lancet, са показали “обещаващи”
резултати, обяви генералният
директор на Световната здрав-
на организация (СЗО) Маргарет
Чан. Повече от 11 200 души са
починали от вируса. От Гвинея
ебола епидемията се разпрост-
рани в Либерия и Сиера Леоне,
като заразените са повече от
27 700 души.

Американският зъболекар, убил лъва
Сесил преди месец в Зимбабве, е

платил за незаконен лов и трябва да
бъде екстрадиран в южноафриканската

страна, за да бъде съден, заяви
зимбабвийският министър на околната

среда Опах Мучингури. В САЩ
убийството предизвика възмущение в

социалните мрежи срещу Палмър.
Белият дом съобщи, че ще разгледа

петиция с над 100 хил. подписа,
настояваща за екстрадирането му в

Зимбабве, за да бъде съден

Мигрантите в Кале не се отказват в
опитите си да преминат през Ламанша,

за да достигнат до Великобритания.
Британското правителство ще

изпрати във Франция служебни кучета
и материали за построяване на

заграждения срещу нелегалните
имигранти

Снимка БГНЕС
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Палестинско бебе на 18

месеца е изгоряло до смърт
при палеж, по всяка вероят-
ност извършен от еврейски
заселници в Западния бряг.
Домът на пеленачето и негово-
то семейство е бил запален,
докато всички спели. Инци-
дентът се е случил в селището
Кфар Дума близо до Наблус.
По-големият брат и родителите
са с тежки наранявания, съоб-
щи Би Би Си. Край къщата са
намерени графити на иврит,
гласящи “отмъщение”.

Според информация на па-
лестинските агенции WAFA и
Maan рано призори в петък в
сградата са били хвърлени
коктейли Молотов, които са
предизвикали пожара. Бащата
е успял да спаси жена си и по-
големия си син, но не и пеле-
начето. Още една къща е пост-
радала заради палежа.

 Местни жители видели че-
тирима души, които избягали
към съседно еврейско селище.

Сега пострадалите са в па-
лестинска болница, но управле-
нието на гражданската админи-
страция прави всичко възмож-
но да ги прехвърли в израелски
клиники, където грижите са по-
добри, пише МИГнюз.

“В момента силите на ЦА-
ХАЛ издирват заподозрени и ще
направим всичко по силите си
да им бъде потърсена отговор-
ност в най-скоро време”, цитира
МИГнюз пресслужбата на Ар-
мията на отбраната на Израел.

нарече случилото се “катаст-
рофа”.

Полицията подозира, че в
палежа е участвало движение-
то “Таг мехир”, чиито привърже-
ници са против присъствието
на палестинци на Западния
бряг. Смятат ги за отговорни

САЩ са шпионирали служители на правителството на Япо-
ния, банките и различни компании, включително и конгломерата
“Мицубиши”, показват нови документи, публикувани от “Уики-
лийкс”. Документите разкриват, че Агенцията за национална
сигурност (АНС) на САЩ редовно е подслушвала 35 телефонни
номера, а наблюдението е продължавало през последните осем
години.

Документите с надпис “строго секретно” показват, че САЩ
са имали достъп до разговори в японските държавни министер-
ства и служби. САЩ са били наясно с вътрешните дискусии в
японското правителство по въпроси като търговски преговори,
политиката на изменението на климата, ядрената и енергийната
политика - както и съдържанието на поверителна среща в
жилището на министър-председателя Шиндзо Абе.

САЩ също са следили служители на Банката на Япония,
включително управителя на банката Харухико Курода, както и
служители в отделите за изследване на изкопаеми горива на
японските фирми “Мицубиши” и “Мацуи”.

През последните месеци “Уикилийкс” публикува документи,
показващи, че САЩ редовно са шпионирали бизнес и полити-
чески лидери в Германия, Франция и Бразилия.

Новоизбраният полски пре-
зидент Анджей Дуда, който
ще поеме поста си следваща-
та седмица, каза, че негов
приоритет е постоянното раз-
полагане на натовски войски
и оръжия на полска територия

Броят на ученията, провеждани от НАТО
край границите на Русия, е нараснал от 90-
95 през 2012-2013 г. на 150 годишно по нови
данни. Разузнавателни самолети на Алианса
извършват 9 пъти по-често полети в тези
райони, заяви пред журналисти говорител на
руското Министерство на отбраната, цитиран
от ТАСС. Самолети на пакта излитат вече в

Американски съдия наложи солена гло-
ба на “Грийнпийс”. Активисти на неправи-
телствената организация трето денонощие
блокират кораб на петролната компания
“Шел”. Санкцията е 2500 долара за всеки
час от задържането му.

Финландският ледоразбивач “Феника” е
нает от “Шел” да помага при проучванията
за петролни залежи в Северния ледовит
океан. За да попречат на отплаването му,
десетина природозащитници блокираха мос-
та пред пристанището в Портланд, за да не
може съоръжението да се вдигне и да про-
пусне големия кораб.

Някои от тях се спуснаха с въжета и
увиснаха над водата. Полицията ги отстра-
ни, но сега природозащитниците се опитват
да блокират изхода на пристанището с
малки надуваеми лодки.

Евреи изгориха
живо палестинче
По-големият брат на бебето и родителите са с тежки наранявания

Палестинският президент Махмуд Аббас заяви, че ще сезира Международния
наказателен съд във връзка с палежа, при който загина 18-месечно бебе

В ЦАХАЛ отбелязват, че
разглеждат този инцидент като
терористичен акт и решително
осъждат всякаква терористич-
на дейност, в това число и
“еврейския тероризъм”.

Израелски официални лица
заявиха, че са шокирани, и
осъдиха терористичния акт.

“Потресен съм от това жес-
токо престъпление. Това е теро-
ристичен акт. Държавата Изра-
ел заема твърда позиция в бор-
бата с тероризма, независимо
от това кой е изпълнителят”,
заяви израелският премиер
Бенямин Нетаняху. От името на
всички граждани на Израел той
изрази съболезнованията си на
пострадалото семейство и им
пожела скорошно оздравяване.

Към думите на Нетаняху се
присъедини министърът на от-
браната Моше Яалон, който
нарече убийството на бебе
“най-тежкия терористичен акт,
който ние никога няма да при-
емем и който осъждаме във
всяко едно отношение”. Яалон
подчерта, че за издирването
на виновните са мобилизирани
силите на ШАБАК, ЦАХАЛ и
полицията.

“Няма да позволим на ев-
рейските терористи да посягат
на живота на палестинците на
цялата територия на Иудея и
Самария. Ще се борим с тях с
всички възможни средства”,
увери министърът.

Лидерът на парламентар-
ната опозиция Ицхак Херцог

за серия нападения срещу
джамии. На Западния бряг има
над 120 еврейски селища, в
които живеят над 300 хиляди
души. Международната общ-
ност смята, че териториите на
Източен Ерусалим и Западния
бряг на река Йордан са били

окупирани от Израел и не при-
знава за легитимно разполага-
нето там на еврейски селища.
През октомври 2014 г. Палес-
тина разработи проект за ре-
золюция на Съвета за сигур-
ност на ООН с искане да се
прекрати окупацията.

САЩ шпионирали и Япония

Новият полски президент
иска постоянни бази на НАТО

АЛИАНСЪТ УВЕЛИЧИЛ УЧЕНИЯТА
КРАЙ РУСКИТЕ ГРАНИЦИ

като гаранция за сигурността
на страната, предаде Асоши-
ейтед прес.

Дуда каза, че би желал на
годишната среща на върха на
НАТО следващата година, ко-
ято ще се състои в Полша, да

бъде одобрено разполагането
за постоянно на войски и
въоръжения на НАТО в негова-
та страна. Той се обяви също
за укрепването на полската
армия до равнище, което “да
внушава респект”.

пъти по-често и за въздушно патрулиране,
добави той.

През април т. г. началникът на руския Гене-
рален щаб Валерий Герасимов заяви, че НАТО
рязко активизира военната си дейност край
границите на Русия. Той посочи, че миналата
година Алиансът е организирал близо 1,8 пъти
повече учения в сравнение с предходната.

Премиерът на
Гърция Алексис
Ципрас защити
“спешните планове”
за излизане на
страната от
еврозоната, но
отхвърли нападките,
че правителството
е имало “таен план”
за извеждане от
валутния съюз.
Преди ден
управляващата
партия СИРИЗА
проведе заседание,
на което беше
подкрепено
предложение на
Ципрас да се
проведе извънреден
конгрес на партията
през септември

Глобиха „Грийнпийс”
за блокиране на
кораб на „Шел”

Снимки БГНЕС
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Работниците стават
посред нощ и вървят пеша
километри, за да стигнат
до работните си места в
6 сутринта. Трудят се с
часове с мотики и греб-
ла, без да се надяват
много на почивка. Скоро
камери за видеонаблюде-
ние с формата на очила
ще следят всяко тяхно
движение.

Работниците са пре-
димно мъже и жени цига-
ни, а шефът им е нов кмет
от крайната десница, по-
гнал една общност, която
неговата партия “Йоббик”
определя като враг. Уп-
равлението на Давид Яни-
цак в Озд дава представа
как би изглеждала Унга-
рия, ако набиращата ско-
рост партия “Йоббик” ус-
пее да отстрани от власт
консерваторите от “Фи-
дес” на премиера Виктор
Орбан, които губят попу-
лярност.

“Йоббик” управлява
дузина унгарски градове
и държи 12 процента от
депутатските места в
парламента. Тя е и най-
популярната партия сред
младите избиратели. Ако
тенденцията се запази,
партията може сериозно
да застраши “Фидес” на
парламентарните избори
през 2018 г.

Откакто Яницак спе-
чели властта в Озд, къде-
то от 34 000 жители една
трета са цигани, работе-
щи на общинските обра-
ботваеми земи и по други
проекти, финансирани с
държавни средства, усло-
вията на труд са станали
много сурови. Кметът
наложи по-дълъг работен
ден, по-малко почивки и
скоро ще бъдат поставе-
ни камери, за да е сигур-
но, че циганите няма да
се скатават от работа.

Двайсет и осем го-
дишният Яницак намек-
на, че тежките условия
на труд поне донякъде
целят да прогонят роми-
те. “Всеки човек в Озд

Социалдемократическата пар-
тия на Германия и “Съюз 90/Зе-
лените” са силно възмутени от
острата реторика на ХСС и ХДС
по отношение на бежанците от
Западните Балкани. Но истината
е, че всъщност всички водещи
политически сили се стремят към
ограничаване на притока им, така
че разликата между тях е само
в тона, а не в целите, пише гер-
манското издание “Шпигел”. Зе-
лени и червени също искат да се
отърват от балканските бежанци
- макар и учтиво.

Един поглед отблизо е до-

„Шпигел”: Германските партии към балканските
бежанци: различен тон, но еднакви цели

Унгарски кмет
„стяга” ромите
Градоначалникът от крайната десница налага тежки
условия на труд. Дали цели да прогони циганите?

Кметът от крайнодясната партия “Йоббик”

има две възможности -
или да спазва реда, да
живее почтено и да до-
принася за града, или да
руши”, каза Яницак за
АП. “Повечето деструк-
тивни хора в Озд са ци-
гани, без които би било
по-лесно за града да се
развива”.

Ако има по-малко
роми, каза Яницак, градът
ще харчи по-малко за
социални помощи и хора-
та ще се чувстват в по-
голяма безопасност. “Йоб-
бик” често използва тер-
мина “циганска престъп-
ност” за дребни кражби и
други закононарушения,
които рядко се разслед-

ват от полицията. Ако
усилията за интегриране
на “рушителите” се ока-
жат неуспешни, “власти-
те ще използват пълната
сила на закона”, добави
той.

“Йоббик” използва
град Озд като “лаборато-
рия за управление”, в
която прави експеримен-
ти с политики и идеи на
общинско равнище, а
подкрепата за нея се
увеличава и на други ме-
ста в страната, каза Пе-
тер Креко, директор на
института за политичес-
ки анализи и консултант-
ска дейност “Политикал
капитал”, който от години
следи отблизо развитие-

то на “Йоббик”.
Предизборната кампа-

ния на “Йоббик” миналата
година представи канди-
датите с техните семейст-
ва или домашни любимци
и омаловажи радикалните
възгледи на партията. Но
според Креко, Озд е по-
казал, че под повърхност-
та “Йоббик” не се е проме-
нила действително.

“Намеренията и пла-
новете на “Йоббик” и на-
чина, по който се отнася
с наетите от общината
работници, хвърлят на
вятъра усилията й да си
смекчи имиджа”, каза
Креко. “Това е много иде-
ологизиран и дискрими-
нативен расизъм”.

По времето на кому-
низма Озд, който се на-
мира на 150 км североиз-
точно от унгарската сто-

лица Будапеща, е имал
стоманолеярна, в която
са работили около 14 000
души. След като заводът
и въглищната мина са
закрити през 90-те, делът
на безработните скача до
над 20 процента. Неква-
лифицираните роми са
сред най-засегнатите от
този процес.

Ромите са най-голя-
мата част от 1300 жители
на Озд, участващи в про-
грама за обществена за-
етост, въведена в Унга-
рия в края на 2013 г. от
правителството на Орбан.

След като Яницак пое
поста миналата година,
наложи по-стриктно пра-
вилата и въведе нови.

Нетната заплата за не-
квалифицирани работници
е около 51 000 форинта
(165 евро) на месец и
много хора с охота при-
емат подобна работа, от-
както правителството
оряза помощите за без-
работица, които вече се
наричат “плащания за
търсене на работа”.

Един ден тази пролет
дузина работници обра-
ботваха нива в покрайни-
ните на града, за да я
подготвят за садене. С
мотики и гребла в ръка
техните оплаквания вари-
раха от това, че имат
само 5 минути почивка
на час до липсата на
питейна вода и тоалетни.
Работният им ден сега
започва с цели два часа
по-рано, откакто Яницак
дойде на власт, което

значи, че мнозина трябва
да ходят пеш до работа,
защото малко превозни
средства на градския
транспорт се движат тол-
кова рано.

Най-силно бе възму-
щението от клауза в но-
вия трудов договор, поз-
воляваща на властите да
заснемат с камери работ-
ния процес. “Това се пра-
ви единствено с цел
сплашване”, каза Бела
Биро, бивш служител на
стоманолеярния завод,
който сега работи по зе-
меделския проект, управ-
ляван от общината. “Не
смеем да седнем и за пет
минути. Казват, че не
може дори да ни потече

кръв от носа”.
Яницак каза, че про-

сто изпълнява законите.
“Не искаме нищо друго,
освен да наложим ред,
да регулираме заетостта
и да научим тези хора да
работят”, каза той. “Мис-
ля, че проблемът им не е
в това, че трябва да хо-
дят пеш, а в това, че
трябва да вършат истин-
ска работа”.

Колкото до наблюде-
нието, Яницак каза, че
градът е похарчил 340 000
форинта (1100 евро) за
осем видеокамери, вклю-
чително две, които при-
личат на очила, не само
за да наблюдават работ-
ниците, но и да защитят
от заплахи и нападения
хората, осъществяващи
надзор над работата им.

“Това ще изясни мно-
го спорове”, каза кметът.
“В цивилизованите разви-
ти страни всяко работно
място има камери. Защо
работниците към община-
та да бъдат изключение
от това?” Хората в про-
грамата за обществена
заетост, казва той, тряб-
ва “да се научат да бъдат
наблюдавани”.

Правозащитници ка-
заха, че мерките са рав-
носилни на тормоз. “Да
бъдат обременени и без
това беззащитните работ-
ници и с видеонаблюде-
ние е неприемливо и
утежнява живота им”,
каза Мате Сабо, дирек-
тор на Унгарския съюз за
граждански свободи. “Би
било по-оправдано ин-

спекторите да бъдат по-
ставени под наблюдение,
за да се следи как те се
отнасят с работниците”.

Правозащитничката
Криста Бодиш, която ра-
боти от дълги години с
ромите в Озд, каза, че
настроенията в общината
са се влошили след побе-
дата на Яницак. “Мисля,
че унижението е много
по-силно отпреди”, каза
Бодиш.

Новият кмет каза, че
плановете му за създава-
не на заетост ще върнат
много от 15-те хиляди
души, които са напуснали
града през последните две
десетилетия. Като част от
този план Яницак е пред-
ложил в Озд да бъде един
от няколкото нови затво-
ра, които правителството
планира да бъдат постро-
ени до 2019 г., което ще
отвори 250 работни мес-
та. Затворът “също така
възпира престъпниците”,
допълни кметът.

Много от местните
роми живеят в окаяна
бедност в гета, където
няма течаща вода и не се
събират отпадъците. Те
ползват обща водна пом-
па и горят боклуците си.

Бодиш, чиято фонда-
ция “Йор плейс” дава на-
соки в живота на учени-
ци и студенти роми в не-
равностойно положение,
настоява за по-състрада-
телен подход. “Дисципли-
ната и редът са важни”,
каза тя. “Но по-важно е
да се предоставят въз-
можности.”

Подобно на
част от
нашите
роми и
тези в
Унгария
живеят при
много
мизерни
условия

статъчен, за да стане ясно, че
като цяло между ГСДП и зеле-
ните, от една страна, и черните
и жълтите (съответно ХДС и
ХДС), от друга, цари съгласие.
Социалдемократите може и да
роптаят срещу изказванията на
баварския християндемократ
Хорст Зеехофер, който преду-
преди за “масивна злоупотреба
с предоставянето на убежище”,
но истината е, че и те не могат
да се похвалят с толерантност.
Всъщност именно кметът на
Хамбург, социалдемократът
Олаф Шолц, беше първият, кой-

то отдели балканците от други-
те бежанци, като настоя за тях
да има отделни институции дори.
“Това включва специализирани
центрове за прием на лица без
перспектива да останат”, пред-
ложи германският политик.

Данни от Федералната служ-
ба за миграцията и бежанците
сочат, че от 190 хил. молби за
получаване на закрила със спе-
циален политически статут,
постъпили през последните
шест месеца, близо 78 хил. са
от граждани на държави от
Западните Балкани.

Снимка БГНЕС
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Доверие се пе
можеш да чуе
Трябва да върнем перспективата за добър
живот и достойнство, която десните
отнеха от всички ни, казва лидерът на БСП

МИХАИЛ МИКОВ е роден в град Кула, Видинско. Председател е
на ИБ на НС на БСП. Депутат от левицата в 38-то,39-то, 40-
то и 41-во Народно събрание от 5 МИР - Видин. Избран е за
председател на 42-рия парламент. Министър на вътрешните
работи за периода април 2008 - юли 2009 г. Консултирал редица
законопроекти във Великото, 36-то и 37-то Народно събрание.
Миков е завършил право в СУ “Св. Климент Охридски” и е препо-
давател по наказателно право. Има специализации по “Правата
на човека” в Монпелие, Франция, “Данъчно облагане на неправи-
телствени организации” във Вашингтон, САЩ, “Антикорупцион-
ни практики” в Рим, Италия и “Местно самоуправление” в
Лисабон, Португалия.
Миков е семеен. Има син и дъщеря.

Интервю на Юлия КУЛИНСКА

Èñêàìå êàíäèäàòèòå íà ÁÑÏ çà
êìåòîâå äà ñà êîìïåòåíòíè,
åíåðãè÷íè, ÷óâñòâèòåëíè êúì
ïðîáëåìèòå íà õîðàòà. Âúîáùå - õîðà
ñ èçðàçåí ëÿâ ïðîôèë è åôåêòèâíà
ëîÿëíîñò êúì íàøèòå èäåè

,
МИХАИЛ МИКОВ:

 Всяка година социалистите
и симпатизантите на БСП се
събират на Историческата поля-
на под връх Бузлуджа, за да по-
черпят енергия и мъдрост и да
се заредят от ентусиазма и си-
лата на основателите на парти-
ята. С какво самочувствие Леви-
цата посреща своя празник?

- Тази година ще отбележим
124 години от Бузлуджанския уч-
редителен конгрес на БСДП. Праз-
никът ще премине под мотото “За
хората! Справедливост и солидар-
ност!” Няма друга партия, която да
е преминала през цялата история
на България, в различни периоди
по различен начин. Но зад голяма-
та лява идея, зад социалистичес-
ката идея, стои много построено,
стои развитие на България, стои
най-вече справедливост и солидар-
ност между хората, стои неустои-
мото желание за намаляване на
неравенствата. Затова БСП навли-
за в шестия си четвърт век със
самочувствие, че е отстояла,
продължила и доразвила идеите
на своите основатели, че е запази-
ла своето влияние и актуално зву-
чене, че е създала основата за
своето бъдещо развитие.

 Какви ще са посланията,
които ще отправите към хора-
та, събрали се на Бузлуджа, в

навечерието на местния вот?
- Обществото е разделено. Не-

равенствата са убийствени. Бед-
ността, макар че България е член
на ЕС, става все по-голям проблем,
демографската перспектива е теж-
ка. В тази ситуация са необходими
идеите и хората, които да ги осъ-
ществят. И БСП ги дава не само на
национално равнище, но и на ме-
стно ниво, за да може българските
общини да се лекуват от всички
тези проблеми, които хората усе-
щат във всекидневието си. Незави-
симо че в момента БСП е в опози-
ция, се надявам управляващите да
превъзмогнат своето его и да ни
подкрепят и по въпроса за прогре-
сивното подоходно облагане, и по
въпроса за намаляване на ДДС
върху детските пелени и храни, и
по призивите ни за изработване
на дългосрочна стратегия за пре-
одоляване на демографската кри-
за. Всичко това е в интерес на
България, на всички българи.

 БСП издига кандидати за
кметове в почти всички населе-
ни места на страната. Какви бяха
критериите при техните номи-
нации и успяхте ли да спазите
т.нар. леви стандарти, които
конгресът утвърди?

- Критериите са очертани от
Националния съвет и те се спаз-
ват. Не е възможно да утвърдим
някого, който не отговаря на кри-
териите. Търсят се хора, които мо-
гат най-добре да отстояват необ-
ходимата политика за гражданите

и на местно равнище, и това е
лявата политика. Лявата политика,
заложена в конгресното решение,
и доразработена в лявата платфор-
ма, с която отиваме на изборите.
Защото за БСП не е маловажно
добрите кандидати да имат добра
политическа платформа. Макар че
последните години идеите някак си
бяха изблъскани от политиката,
смятам, че местното управление,
както всяка друга публична власт,
може да има ляв или десен про-
фил. Не споделям ни най-малко
тезата, че местните избори са
сблъсък не на политики, а на тех-
нологии. Това не е вярна теза и тя
се вижда достатъчно добре напри-
мер в дясна София, в която
продължилите близо четвърт век
последователни десни решения
водят до странна ситуация: бюджет
от над 1,5 млрд. лева и липса на
достатъчно детски градини; показ-
но лъскав център и бедни кварта-
ли - град, който трудно може да
накара хората да се усмихнат. И
къде отиват всичките тези пари? В
няколко дружества, близки до уп-
равлението. Само със строежа на
инфраструктура на изкуствено за-
вишени цени хората няма да бъдат
по-щастливи и спокойни за бъде-
щето си. Разбира се, говоря за 99%
от хората. Останалите, които се
облагодетелстват от този десен
модел, сигурно няма да споделят
това, което казвам.

 Ако трябва с три думи да
дадете характеристика на кан-
дидатите за кметове на БСП, кои
биха били те?

- Компетентни, енергични, чув-
ствителни към проблемите на хо-
рата. Въобще - хора с изразен ляв
профил и ефективна лоялност към
нашите идеи.

 Обещавате достоен резул-
тат за БСП на местния вот.
Какво според вас означава това
и как ще го постигнете?

- Местните избори са етап. В
него БСП трябва да разшири вли-
янието си, да утвърди позициите
си, да реабилитира политиката и
идеите, които са свързващата
спойка през всичките 124 години.

Достойният резултат е свързан
с увеличаване най-вече на броя
гласове за листите на БСП, по-
стигане над 1000 съветници в об-
щините, постигане на брой кме-
тове, който запазва позициите на
БСП и дава перспектива за ал-

тернатива на днешното управле-
ние. Засилването на лоялността
на издигнатите от нас кметове и
съветници към левите ценности
също е признак за по-успешното
ни представителство в местното
самоуправление.

 Предприехте доста амби-
циозна кампания за промени в
организацията на БСП. Започна
подмяната на членските карти с
електронни, избрахте си екип от
млади хора, изработват се нови
сайтове на областните структу-
ри. Успя ли БСП да излезе от
ступора, в който беше изпаднала
след загубата на парламентар-
ните избори, и връща ли си тя
доверието на хората?

- Това не е кампания, то е про-
цес. Процес, който е свързан и с
изчистване на левия профил, и с
организация, която позволява от-
говорността и дисциплината да
бъдат важни фактори за постигане
на политическо влияние. Смятам,
че този процес върви доста успеш-
но - и почти четворното увеличе-
ние на електронните членски кар-
ти, които дават нови възможности
за комуникация с партийните чле-
нове, и отчетността вътре в парти-
ята, и засилването на колективно-
то ръководство. Зачестиха заседа-
нията на НС, при оживени диску-
сии, а решенията се вземат от ко-
лективното ръководство. Виждате,
че нашите кандидати преминават
през една изключително тежка и
сложна, но абсолютно демократич-
на процедура. Конференциите, ко-
ито са протекли досега, а те са
вече над 100, дават възможност
кандидатурите, които се номини-
рат, да получат подкрепата на
мнозинството от партийните орга-
низации. Широките формати, в ко-
ито се обсъждат и идеите за уп-
равление на общината, и качест-
вата на човека, който ще бъде
носителят на тези идеи, и на об-
щинските съветници, които също
така носят политическите посла-
ния, преминават в една изключи-
телно конкурентна обстановка.

 БСП е единствената пар-
тия, в която се позволява да има
вътрешна опозиция и членовете
й да могат да изразяват свобод-
но личното си мнение. Успяхте
ли да намерите баланса, да ту-
ширате междуличностните от-
ношения в нея?

- Различните мнения са част от

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА
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,
ечели, когато
еш хората

Ìåñòíèòå èçáîðè ñà åòàï. Â íåãî ÁÑÏ
òðÿáâà äà ðàçøèðè âëèÿíèåòî ñè, äà
óòâúðäè ïîçèöèèòå ñè, äà
ðåàáèëèòèðà ïîëèòèêàòà è èäåèòå,
êîèòî ñà ñâúðçâàùàòà ñïîéêà ïðåç
âñè÷êèòå 124 ãîäèíè. Äîñòîéíèÿò
ðåçóëòàò å ñâúðçàí ñ óâåëè÷àâàíå íàé-
âå÷å íà áðîÿ ãëàñîâå çà ëèñòèòå íà
ÁÑÏ, ïîñòèãàíå íàä 1000 ñúâåòíèöè â
îáùèíèòå, ïîñòèãàíå íà áðîé
êìåòîâå, êîéòî çàïàçâà ïîçèöèèòå íà
ÁÑÏ è äàâà ïåðñïåêòèâà çà
àëòåðíàòèâà íà äíåøíîòî
óïðàâëåíèå

Íàøàòà ïàðòèÿ å åäíà îò ìàëêîòî
èñòèíñêè ïàðòèè ó íàñ çà öåëèÿ
ïåðèîä íà ïðåõîäà. Îñòàíàëèòå
ïàðòèè ïîâå÷å ïðèëè÷àò íà
ãåííîìîäèôèöèðàíè ïðîåêòè, êîèòî
èäâàò íà áÿë ñâÿò, çà äà êîíñóìèðàò
âëàñò, ñëåä êîåòî ñå ðåîðãàíèçèðàò è
ñúùèòå ëèöà ñå ïîÿâÿâàò ñ íîâè
èìåíà. Òîâà å åäíà îò íàé-âàæíèòå
ïðè÷èíè çà ïîâñåìåñòíîòî íåäîâåðèå
êúì ïîëèòè÷åñêàòà ñèñòåìà -
ãîëÿìàòà ëúæà è ïðèâèäíîñò, êîÿòî
ñúçäàâàò äåñíèòå, äîêàòî ñå
äîìîãâàò äî âëàñòòà è êîãàòî ÿ
óïðàæíÿâàò

,

демокрацията, но изпълнението на
решенията е също неотменна ней-
на част. Когато става въпрос за
принципни, за идейни мотиви в
дискусиите, за идейни противоре-
чия, тогава разговорите трябва да
вървят. Когато става въпрос за лич-
ни противоречия, за лични интере-
си, които търсят място, прикрити
под формата на идейни противоре-
чия, това не е добре. Това прави
партията по-слаба и е некоректно
към хилядите членове, които чле-
нуват в нея на идейна основа. За-
това в БСП по традиция се отнася-
ме с толерантност и уважение към
различните идейни и принципни
позиции. Това прави нашата пар-
тия една от малкото истински пар-
тии у нас за целия период на пре-
хода. Останалите партии повече
приличат на генномодифицирани
проекти, които идват на бял свят,
за да консумират власт, след което
се реорганизират и същите лица
се появяват с нови имена. Това е
една от най-важните причини за
повсеместното недоверие към по-
литическата система - голямата
лъжа и привидност, която създават
десните, докато се домогват до
властта и когато я упражняват.

 Често пъти обвиняват БСП,
че иска да окупира лявото про-
странство и да упражнява моно-
пол над него.

- Такова обвинение е безпочве-
но - то е превратното и злонамере-
но тълкуване на един очевиден факт
- ние сме най-влиятелната и старата
партия в лявото пространство у нас.
Периодично има заявки за конку-
ренция вляво, но досега самите ав-
тори на тези заявки с действията си
сами опровергават собствените си
надежди да изглеждат леви. И друг
път съм казвал, че никой не може
да има претенция за монопол. Ние
трябва да се доказваме с работа,
работа и пак работа. Денонощно да
сме сред хората, за да спечелим
доверието им.

 Силата и увереността се пости-
гат чрез доверие, а то се печели,
когато можеш да чуеш хората, да
ги разбереш, и когато направиш
това, което те очакват, за да се
реализират тези идеи.

 Много от редовите члено-
ве на БСП ви обвиняват, че има
пропаст между тях и ръководст-
вото на партията и депутати-
те, които като заемат високите
постове, забравят за проблеми-
те на обикновените хора. Има ли
основание за подобни притесне-
ния?

- Срещу народните представи-
тели априори в обществото се
създава, кога справедливо, кога
несправедливо, една негативна

нагласа. Много бих искал партий-
ните членове да оценяват изклю-
чително трудната обстановка, в
която депутатите отстояват идеите
ни. Разбира се, това е и личен
въпрос и всеки сам трябва да си
направи изводите. Но това се от-
нася не само за народните пред-
ставители и за националното ръко-
водство, това е въпрос, който всеки
ръководител - на областно, на об-
щинско равнище, трябва да си за-
даде и да намери отговора, който
ще допринесе за повече доверие
в неговата работа от редовия пар-
тиен член. В тази връзка искам да
отбележа, че спрямо предходни
периоди директната ми кореспон-
денция с членове на партията се е
увеличила в десетки, дори стотици
пъти. Възможност за това ми дават
електронните членски карти и пре-
димствата на общуването по елек-
тронен път - социални медии, еле-
ктронна поща. Използвам случая
да насърча и поощря всички наши
членове, симпатизанти, а и крити-
ци, да ми пишат по всички въпро-
си, които ги вълнуват.  Ще се по-
старая нито едно писмо да не ос-
тане без отговор. Вярвам, че този
процес ще се развие във времето
и ще намали усещането за дефи-
цитите, за които говорите вие.

 Често казвате, че БСП
трябва да прави политики. Какво
включва това понятие?

- Да, така е. БСП прави полити-
ки. Ние сме категорични, че не-
справедливото данъчно облагане
трябва да бъде заменено от про-
гресивното подоходно, за да могат
хората, получаващи до 1500 лв.,
да плащат по-малки данъци. Да
получат отстъпки за това, че от-
глеждат деца, да облагаме бебеш-
ките стоки с по-ниско ДДС, защото
демографската катастрофа е основ-
на заплаха пред България, да
потърсим решения за работещите
бедни, които получават заплата, а
тя не им стига за нищо и ги поставя
под прага на бедността. Това са
абсурди в ХХI век. Eто тази после-
дователност трябва да личи от
нашата работа.

 Вчера приключи сесията на
НС. Каква е вашата оценка за
мястото и ролята на БСП като
опозиция в работата на парла-
мента?

- Приключи една много успеш-
на за БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ сесия.
Приет бе най-сетне нашият закон,
който ограничава доминиращото
положение на търговските вериги,
от което страдат българските про-
изводители, а и потребителите, но
страда и държавата. В Кодекса на
труда бяха приети промени, които
свалят бюрократичен товар от мал-

ките предприятия с работници до
10 души, за да може те наистина да
се отдадат на предприемаческата
си дейност, а не само да се занима-
ват с бумащина. Парламентарният
контрол се засили. Внесохме три
искания до Конституционния съд по
такива важни въпроси, каквито са
16-милиардният дълг и т.нар. здрав-
на реформа, която раздели хората
на социално значими и такива без
социално значение. Това са все
резултати, които очертават мястото
на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ като ос-
новната опозиционна сила и алтер-
натива на днешното дясно управ-
ление. Вчера предизвикахме дис-
кусия по демографската криза, за
която правителството нехае. Вне-
сохме доста на брой и с високо
качество законопроекти - за про-
гресивното данъчно облагане, за
редуциране на ДДС-ставката върху
детски пелени и храни, социални
услуги. Това са нашите малки
стъпки за справяне с тежката ико-
номическа, социална и демограф-
ска ситуация. При доста широко
рекламирания бюджетен излишък
от повече от милиард време е за
по-човеколюбива политика от стра-
на на десните. Ако, разбира се, те
не са загубили усещането си за
реалните проблеми на хората.

Народните представители - со-
циалисти сме последователни в
отстояването на позиция против
санкциите срещу Русия, както и по
необходимите промени в съдебна-
та власт.

Уточнявам, че днес голямата
лява коалиция БСП ЛЯВА БЪЛГА-
РИЯ включва и социалисти, и со-
циалдемократи, и комунисти, и еко-
логични партии и движения, и ус-
пява да съчетае в себе си широка
палитра от леви формации, които
най-пълно отговарят на интереси-
те на българските граждани.

 Вашият коментар за управ-
лението на четворната коалиция.

- Дясно, дясно и пак дясно. Това
се усеща от хората и в здравео-
пазването, усеща се и в пенсион-
ното осигуряване, където 67-го-
дишна пенсионна възраст се при-
ема за нормална, особено за

българите, които не могат да на-
мерят работа в условията на сто-
панска и икономическа криза. Няма
как човек, чийто достъп до здраве-
опазване е сериозно ограничен от
министър Москов и управляващи-
те, да се надява въобще да дожи-
вее тази възраст или пък - ако я
доживее - да се порадва на стари-
ните си. Така - методично и без
много емоции, десните откраднаха
от всички нас възможността да
имаме достойни старини.

Сервилно е отношението на
правителството по отношение на
външнополитическите интереси на
България, отсъства кураж да се от-
стояват националните интереси в
рамките на ЕС и НАТО. Блокирани
са големите енергийни проекти,
които трябваше да дадат работа за
предприемчивите и които трябва-
ше да допринесат за икономичес-
кото развитие на страната. Държа-
вата отсъства в рамките на това
дясно неолиберално разбиране за
устройството на света. А то тласка
България към безперспективност.
Такава политика отнема бъдещето
пред България и пред мнозинство-
то нейни граждани, засилва нера-
венствата и отнема възможността
за реализация и за развитие.

 Последният доклад за мла-
дежта сочи, че младите хора са
аполитични, не вярват на партии
и на институции. Според проуч-
ването едва 1/3 от тях ще гла-
суват на предстоящия местен
вот. Вашият коментар?

- Десетилетия наред младите
хора бяха възпитавани в дух на
аполитичност, за да не се възму-
щават от несправедливостта, да не
се възмущават от устройството на
обществото и социалните неравен-
ства, които ги карат да поглеждат
все по-често към Терминал 2. Днес
ние имаме важната и неотложна
задача да върнем доверието не
само в БСП, но и доверието в по-
литиката, защото тя е средството в
демократичния свят, с което се
реализират публичните интереси
на гражданите, а не само на тясна
прослойка, просперираща при
днешното управление.
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Коалиция
на заложниците

ЕВА
КОСТОВА

С приспивни песни...

ВАЛЕНТИН
ГЕОРГИЕВ 1774 - ЗА ВТОРИ ПЪТ Е ОТКРИТ КИСЛО-

РОДЪТ. Английският химик Джо-
узеф Пристли, независимо от
немско-шведския си колега Карл
Шееле, изолира химичен елемент,
който нарича “жизнен въздух”.
Пристли сипал в стъкленица
червен прах и го загрял с лупа,
която “улавяла” слънчевите лъчи. На дъното
се появили капчици живак. Към отвора й уче-
ният поднесъл тлееща треска и видял, че тя се
разпалва. Полученият газ не горял, но
поддържал горенето. По-късно френският учен
Лавоазие дал на “жизнения въздух” името
кислород. Шееле съобщил за този химичен
елемент година по-рано.

1885 - ОТПЕЧАТАНА Е ПЪРВАТА БЪЛГАР-
СКА БАНКНОТА. Тя е с
номинал 20 лв., сериен
номер 000001 и има во-
ден знак на Българската
народна банка. Банкно-
тата е отпечатана в Санкт
Петербург, Русия, разме-
рите й са 150 на 97 мм.
Лицето на банкнотата представлява кафяво
каре върху светла охра, а в левия ъгъл е
изобразен държавният герб.

1912 - УМИРА ЙОАКИМ ГРУЕВ, ПРОСВЕТИ-
ТЕЛ (Р. 1828 Г.). Ученик на Нео-
фит Рилски. Учител 20 години в
Копривщица, а след това в Плов-
дивското класно българско учи-
лище - най-прочутото по негово
време. Сред учениците му са То-
дор Каблешков, Иван Вазов,
Константин Стоилов и др. Ав-
тор на много учебници. През
1858 г. предложил да се празну-
ва 24 май като празник на
българските ученици.

1936 - РАЖДА СЕ ИВ СЕН ЛОРАН, ФРЕНСКИ
МОДЕН ДИЗАЙНЕР (УМИРА 2008 Г.). На 18 г.
идва в Париж, установя-
ва се при Кристиан Диор
като асистент. На 21 г.
застава начело на най-
известната френска мод-
на къща. Създава първа-
та си колекция през 1962
г. Въвежда в женската
мода мъжки детайли.
Смята се за основател на стила “унисекс”. Той
е първият голям дизайнер, който работи с
тъмнокожи модели.

1944 - ИЗБУХВА ВАРШАВСКОТО ВЪСТАНИЕ
СРЕЩУ НАЦИСТКАТА ОКУПАЦИЯ. Въоръжен
опит на полската Армия
Крайова да освободи
Варшава. Полските вой-
ски се съпротивляват на
немската армия до 2
октомври (63 дни). Загу-
бите от полска страна са
18 000 убити войници, 25
000 ранени и над 250 000
убити цивилни, най-вече при масови екзекуции
от настъпващите немски войски. Приблизител-
но 85% от града са разрушени по време на
градската партизанска война и след края на
въстанието, когато нацистите по заповед на
Хитлер изгарят града квартал по квартал.

1945 - РАЖДА СЕ ВИЛИ КАВАЛДЖИЕВ,
МУЗИКАНТ, ПЕВЕЦ И КОМПОЗИТОР (УМИРА
2010 Г.). Добива популярност
през 1979 г. с песента “Очак-
ване” (с група “Тангра”). Бил
е член на рок групите “Викин-
гите”, “Лира”, “Импулс”, “Злат-
ни струни”, “Тангра” и солист
на оркестрите “София” и
“Формула”. Едни от най-попу-
лярните му песни са “Маса за
двама”, “Виргиния”, “Близо
до мен” и др.

1990 - ИЗЛИЗА БР. 1 НА В.
“ЗЕМЯ”. Всекидневникът е
продължител на вестниците
“За кооперативно земеде-
лие” (1951-1958) и “Коопера-
тивно село” (1958-1990). Ос-
новател на вестника е Коста
Андреев.

Анатолий СТАНКУЛОВ

Безвремие, безсра-
мие, безизходица - така с
няколко думи би могъл да
се обобщи животът в кле-
тата ни държавица, а при-
ключилият парламента-
рен сезон е най-яркото
доказателство за тази
жива реалност по Оруел.
Ако има някаква “новина”
в този лицемерен театър,
тя е, че скритото стана
явно. Всичко, което нор-
малните българи виждаха
и виждат, или за което са
постоянно лъгани, но се
досещат, вече изплува на
повърхността.

Второто издание на
управлението на ГЕРБ и
Борисов затвърди усеща-
нето за буксуване на мя-
сто. Коалиционните тру-
сове, които уж преживя-
ва “реформаторското
мнозинство”, избухват и
се спихват като бури в
чаша вода. Началникът
този път по-рядко реже
лентички, заел е позата
на доброто ченге и с го-
товност се хвърля да по-
тушава всеки възникнал
“пожар”. Радан Кънев,
Кунева, патриотите и
АБВ. Така честите им за-
кани, че или напускат
мнозинството, или че ще
гласуват контра по някой
закон или решение, само
разкриват каква лека ар-
тилерия са. Видя се, че
когато страстите в тази
детска градина се завих-
рят, на помощ идва съ-
щинският партньор в

По искане на БСП пар-
ламентът възложи на МС
до 30 ноември да внесе в
НС краткосрочни и сред-
носрочни мерки за пре-
одоляване на демограф-
ската криза. Защото ка-
бинетът не се и сеща, че
има такъв проблем и че
той е един от най-страш-
ните за страната ни. Ня-
маше да се сети и парла-
ментът, ако не бяха рази-
скванията, предизвикани
от Михаил Миков и Корне-
лия Нинова. Тема, която
събира в едно и опасност-
та за българската демо-
крация, и липсата на чуж-
ди инвестиции, и качест-
вото на работната ръка, и

управлението “Борисов 2”
-  ДПС. И докато в нача-
лото ГЕРБ отричаше за
съществуването на
въпросната топла връзка,
то в последните дни и
седмици, когато се гла-
суваха важни закони, тя
лъсна без никакви маска
и грим.

Не друг, а ДПС се
оказа локомотивът за
съдебната реформа, кой-
то направи за смях ре-
форматорите и уличния
им таран “Протестна
мрежа”, като ги принуди
да си говорят сами. За-
щото с конфузните си
обяснения за “историче-
ски компромис” те се
изплюха на собствената
си физиономия, а самият
#Кой необезпокоявано си
седи на първи ред в пар-
ламента.

Пак ДПС се прояви
като възлов играч и при

бламирането на Плевне-
лиев с отпадането на
задължителния вот за
референдума. А кой друг,
ако не ДПС, спаси ста-
рите подуправители на
БНБ, като по този начин
възкреси коалицията
“КТБ”?

Удивителна е способ-
ността на Бойко Борисов
да изрича куп лъжи пред
медиите. Месеци наред,
даже години преди това
той забавлява оскотели-
те си фенове за това как
никога, ама никога няма
да се “разбере с Доган”,
а още по-малко да влезе
в коалиция с ДПС. Днес
същият не пести супер-
лативи за “достойното” по-
ведение на движението.
Затова след всичко, кое-
то се случва, човек няма
как да не си зададе
въпроса дали самият Бо-
рисов не се е превърнал

в заложник и изпълнител
на поръчки, отколкото да
е водещ играч.

При целия този три-
умф на задкулисието е
странно поведението на
опозицията, доколкото я
има и може да мърда.
Какво се случва напри-
мер с вечно недоволната
“Атака”? Напоследък като
че ли е станала доста
тиха и кротка. Невинаги
се чува и гласът на БСП,
а понякога реакциите й
са дори закъснели.  През
този сезон обаче Столет-
ницата се сети, че изби-
рателите й все още я имат
за лява партия, и даде да
се разбере, че властта
не може да разчита на
нея в прокарване на по-
литиките си. Дали и до-
колко ще успее да се
възроди и позиционира
като алтернатива - пред-
стои да видим.

миграцията, и въобще
всичко, което всъщност е
нашият живот и бъдеще.

Дебатите като лавина
повлякоха позаспалото
усещане на някои народ-
ни представители от раз-
лични парламентарни гру-
пи, които изведнъж се
сетиха, че няма да ги има
самите тях, ако го няма
народът. Баш реформато-
рите не участваха в рази-
скванията, но техните ре-
форми - вече осъществе-
ни или замисляни зана-
пред, и без туй удрят по
населението, по начина
му на живот, по здравео-
пазването и пр. Смачкват
и малкото останали права
на българина около пен-
сионирането или пък спра-
ведливото правораздава-
не. Всичко това раданкъ-
невци заместват с битка
за своето оцеляване и
игрички за надмощие.
Мерси! А биха могли да
се вслушат в клетвата,
която и министър Москов
е произнасял: ако не мо-
жеш да помогнеш, поне
не вреди.

Да оставим реформа-
торите настрана, но не
можем да подминем отно-
шението на управляващи-
те към демографската по-
литика, то и вчера грави-
тираше традиционно око-
ло общи приказки и бъде-
щи намерения за пазара
на труда, младежката
безработица, образовани-
ето, качеството на живот
и т.н. Министър Калфин
се увлече в утопиите за
наивници, та рече, че
всеки правителствен за-
конопроект трябва да ми-
нава през демографска
оценка. Какво означава
това ли - не се знае, но е
приятно за ухото. Депута-
ти от ГЕРБ пък дадоха
идея картинките в буква-
рите да изобразяват мо-
дел на семейство с пове-
че от едно дете. Трогател-
но! Фантазия трябва да го
предложиш, вместо да
подкрепиш едни не толко-
ва сложни неща, които
БСП предлага - прогре-
сивното подоходно обла-
гане, диференцираната
данъчна ставка за бебеш-

ките стоки примерно. За-
щото - това май го прозря
и вицепремиерът Калфин
- демографските пробле-
ми не са партийни, а на
нацията и на страната.

Та затова си помис-
лихме, че всяко прави-
телство, включително
това на ГЕРБ, трябва
спешно да действа. По-
сле ще е късно, понеже
скоро няма да има за кого
да действа, дори да иска.
С протакане, алабализми,
прехвърляне на топката
омръзнаха на всички.
Трябва спешно да се дей-
ства, защото и ниската
раждаемост, и ранната
смъртност, и високата
емиграция с мантри не се
преодоляват. Трябват ре-
ални стъпки в социалната
и икономическата сфера,
за да се подобрят запла-
щането, качеството на
живот на хората, данъчна-
та система, здравеопаз-
ването, образованието и
пр. Конкретно, с реални
стъпки, а не с приспивни
приказки за букварчета и
стратегийки.
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НАРОДЕН КАЛЕНДАР
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Празници и обичаи през август

Кирил  МОМЧИЛОВ

Св. Иван Рилски
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Преображение Господне

 Ако от 1 август до Преображение Господне овцете лежат накуп,
зимата ще е тежка.

 До Голяма Богородица (15 август) - прах, а от Малка Богородица
(8 септември) - кал.

 Сух август - сухи бъчви, дъждовен август - пълни бъчви.
 Когато щъркелите си отиват преди Макавеи, зимата бива люта,

дълга и с дебели снегове, а когато си отиват след Макавеи - зимата
бива лека и без снегове.

 Горещо лято - люта зима, хладно лято - мека зима.
 Когато лятото е много дъждовно, зимата бива студена и без сняг.
 Лятно време, нощем ако е хладно, а денем пек, е на суша, стоплят

ли се нощите, ще вали дъжд.
 Щом рано сутринта на Обсичане мравките са се скрили надълбоко в

мравуняците си, зимата ще е зла, а ако са се разпъплили отгоре - добра.

ПРЕДСКАЗАНИЯ ЗА ВРЕМЕТО

Успение на Пресвета Богородица

Дяволът е създал къпината в противност на гроз-

дето, създадено от Бога. Той прави тя да узрява

по-рано - с това прелъстява хората да ядат плодо-

вете й преди гроздето, за да станат негови. Ето

защо народното вярване забранява да се ядат

къпини преди грозде.

Във Велес народното вярване утвърждава, че

през нощта срещу Преображение на небето се

явявала и отваряла Божата врата и на прага й

заставал сам Бог. Който човек е праведен, може

да види тая врата и да поиска нещо от Бога и

Бог му го дава. Затова на тоя ден майките канят

децата да не спят, а да са будни и да гледат у

небето. Та да видят, когато се отваря Вратата

божия, и да се помолят да им подари Господ

богатство, щастие и други добрини.

(Из книгата “Жива старина”

от Димитър Маринов (1848-1940)

КОГА НЕБЕТО СЕ ОТВАРЯ

1 АВГУСТ - СВ. МЧЦИ СЕДЕМ
БРАТЯ МАКАВЕИ

Християнската църква е посветила
този празник на седемте братя-мъче-
ници Макавеи. Във Велес някога же-
ните не предели, за да не ги болят
през годината пръстите, тъй като ду-
мата “макавеи” свързвали с етимоло-
гията й - с “мъка”. А в Северозападна
България зетьовете се събирали в
дома на тъста си на гощавка. Най-ста-
рият подгонвал останалите из гумно-
то да ги бие с празен толум сирене,
че да са по-плодовити овцете, крави-
те и кобилите.

6 АВГУСТ - ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

Велик черковен празник. В селата
на Странджа, Сакар и Родопите - още
Сотировден. На този ден селяните но-
сят в черквата първото узряло грозде
и след като се прекади от свещеника,
го раздават по къщите.

15 АВГУСТ - УСПЕНИЕ НА ПРЕ-
СВЕТА БОГОРОДИЦА, МАРИИНДЕН
(ГОЛЯМА БОГОРОДИЦА)

Един от 12-те велики черковни
празници. Той е празник най-вече на
жените, тъй като Богородица е покро-
вителка на майчинството. На празни-
ка се е отговявало с шиле, обредни
хлябове - “богородични пити”, с чер-
вено грозде, с дини и мед. Раздавали
се първите прибрани плодове, осве-
тени в черквата както за здраве, така
и за умрелите.

18 АВГУСТ - УСПЕНИЕ НА ПРЕП.
ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

Рилският монах св. Иван Рилски е
първият канонизиран за светец славя-
нин и има широка популярност в Евро-
па и Азия. Той е роден през 876 г. в

Св. Александър Невски

струмското село Скрино. Съвременник
е на цар Борис (852-889), Симеон Ве-
лики (893-927) и неговия син Петър
(927-969). Много рано Иван Рилски се
посвещава на аскетичен монашески и
отшелнически живот. Сам се учи на
четиво и писмо и изучава реда на све-

щенослуженията. По-късно се устано-
вява в Рилската пустиня и основава най-
големия български манастир, където е
починал на 18 август 946 г. Неговите
мощи са дълго време разнасяни из
Европа и после наново върнати в Рил-
ския манастир - там се намират и сега.

Преди повече от четиристотин го-
дини рилските монаси решават да по-
дарят дясната ръка на св. Иван Рил-
ски на Руската православна църква в
знак на благодарност за голямата по-
мощ, която им дават от Русия по вре-
ме на честите турски грабежи и зулу-
ми. Но дълги години не се знаеше
къде е тя. Неотдавна писателят Спас
Попов от село Гостун, Банска община,
по време на посещението си в Русия
установява, че дясната ръка на рил-
ския монах е погребана на хълма Ива-
нушка в руския град Рилск, където е
имало и черква “Св. Иван Рилски”,
разрушена от хитлеристите.

В литературата св. Иван Рилски е
описан като изключителен аскет,

извършител на не едно и две чудеса.
В писмо до цар Петър той го окрилил
и поощрил за добри дела в името на
човечността и преуспяването на
църквата. В завета до своите ученици
той ги съветва: “Новопокръстените
люде от еднокръвния свой народ

утвърждавайте във вярата и ги настав-
лявайте да изоставят непристойните
езически обичаи и злите нрави”.

Обявен за изключителен небесен
покровител на българския народ, свети
Иван Рилски е почитан и днес с благо-

говение от вярващите. Българският пат-
риарх Неофит казва: “Той ни приканва
да пазим душите си от греха, да изпълня-
ваме светите заповеди Христови, да се
храним с благодатните Тайнства на
Майката Църква, да възпламеняваме в
себе си любов към Бога и ближните...
Иван Рилски е една от крепостите на
Вселенската Православна Църква!”

29 АВГУСТ - ОТСИЧАНЕ ГЛАВА-
ТА НА СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА И
КРЪСТИТЕЛ

Според народната астрономия на
този ден денят и нощта се “секат”, ста-
ват равни. Пресичала се и водата, за-
това не бивало повече да се къпят в
нея хората.

30 АВГУСТ - ПРЕНАСЯНЕ ЧЕСТ-
НИТЕ МОЩИ НА СВ. АЛЕКСАНДЪР
НЕВСКИ

Благоверният княз Александър Нев-
ски бил син на княз Ярослав II. Той успял
да отблъсне нападенията на шведите,
немците и литовците и е провъзгласен
за княз Владимирски, Киевски, Новго-
родски. Прозвището Невски получил
след победата си над шведите при река
Нева през 1240 г. И днес мощите му се
намират в построената в негова памет
Александро-Невска лавра.
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Пенка ИСАЕВА

Погледне ли човек някоя
българска везба, веднага усе-
ща красотата и хармонията й.
Изследователите твърдят, че тя
представлява знаци и символи,
в които е закодирано неверо-
ятно послание и в него българ-
ката е вложила любовта си към
дома и природата. Тези древ-
ни рисунки се шиели за здра-
ве, любов, плодородие, благо-
денствие. Символизирали хар-
монията в света и човешкото
поведение, пазели, лекували и
криели тайни. Предавали се от
майка на дъщеря и така се
съхранили хилядолетия наред.
Те идват според учените и
археолозите от бронзовата
епоха на Тракия, а много от
мотивите за украса на ризи и
елечета крият произхода си
дори в далечната медно-ка-
менна епоха. Защо да се чу-
дим тогава, че тук, в България,
всичко ни е мило и родно!

   Носиите
на старите българи

Какво са били те за своите
създатели?

В света на българите от
минали времена дрехата е свя-
та така, както са свети домаш-
ният олтар, огнището, земята.
Носията е била вид документ
за самоличност. По отличител-
ните й белези се разбирало от
коя област е човекът, от кой
род е, дали е семеен или не,
материалното му състояние.

Херодот описва шарените
ямурлуци на траките (връхните
им дрехи), наричани зейри. Те
са дълги до глезените, изра-
ботени от дебел вълнен плат,
украсен с единични или двой-
ни цветни ивици. Други връхни
дрехи, споменати от Овидий и
носени от гетите в Мизия, са
кожусите, които обличали и
мъжете, и жените.

Основният цвят на везани-
те изделия - червеният - за
българите символизирал май-
чината кръв и продължението
на живота, пазел от “лоши
очи” и уроки.

Белият цвят изразявал чис-
тотата, нетленността, неопетне-
ната младост и божествената
светлина.

Зеленият - вечно възражда-
щия се живот и дървото на
живота.

Златният - благоденствието,
слънцето, огъня и светлината.

Българската бродерия се
изпълнява основно с бод
кръстче (Х).

Знакът Х

  С него се отбелязва рим-
ската цифра 10, знак е за ум-
ножение или променлива ве-
личина в алгебрата, неизвес-
тен или безименен фактор
(мистър Х). Х се асоциира с
женските признаци, защото
двете женски хромозоми имат
Х-образна форма. Знакът Х,
също като преграда, говори, че
само човекът е способен да
преодолее препятствието как-
то в земен, така и в духовен
план. Да се постави кръст на
нещо означава да се спре ня-
какво действие, да се завърши
едно дело.

Знакът Х обединява алфата
и омегата (началото и края) в
един символ, който означава
първата буква от името на Хри-
стос, а в него са кодирани ду-
мите на Исус: “Аз съм алфата и
омегата”, “Аз съм Пътят”.

Знакът показва по какъв
начин трябва да се развива
човек, за да постигне
съвършенство.

Свастика
и сувастика

От най-дълбока
древност нашите деди
са изповядвали култа
към Слънцето и светли-
ната, чийто символ е
свастиката, съдържащ в
себе си също така по-
знание за Вселената.
Надали ще се намери
друг народ, при който
свещеният знак да е
втъкан до такава степен
в бита и философията
му. От ранния неолит
през последните 10 000
години прадедите ни са
го изобразявали върху
всички възможни мате-
риали - камък, глина,
дърво, тъкан и др., за
да достигне до нас, из-
везан върху традицион-
ните ризи и носии.

Думата свастика
произлиза от санскрит
- су асти, и означава
буквално “Да бъде доб-
ро”, своего рода поже-
лание за благополучие,
благосъстояние и щас-
тие, а думата щастие е
твърде близка по звуче-
не до суасти. Сред на-
рода символът е познат като
колото, кръстатката или просто
Слънце, в руския език свасти-
ката е коловрат - въртенето на
Слънцето. В зависимост от по-
соката на въртене (на пречу-
пените краища на кръста) в
посока на часовниковата
стрелка се нарича свастика

(дясно), а в обратната - сувас-
тика (ляво). Те заедно симво-
лизират единството между про-
тивоположностите, от които се
ражда животът.

Елбетицата

Името идва от  елем-бехт,
т.е. първи-осем или осемте по-
соки на света, което на ста-
робългарски е роджета. Орна-

ментът се среща масово в
българското везмо и му е тол-
кова присъщ, че се вписва в
него от хилядолетия. Елбетица-
та символизира хармонията в
света и в човешкото поведе-
ние. Осемте посоки на света се
съединяват в един общ стаби-
лен център, а коренът идва от

първобългарската тра-
диция, където се среща
титлата “багатур”, оли-
цетворяваща българ-
ската мощ. Съчетание-
то от кръст и знака ип-
силон доказва пра-
българския произход
на тези орнаменти.

Освен това в елбе-
тицата е заложен ка-
лендарен смисъл.
Двойният кръст показ-
ва Закона за отчитане
на времето - познат на
древните българи и
запазен като све-
щен символ. Двойният

кръст обикновено е бил по-
ставян в кръг, което означа-
ва, че е имало народ, който е
можел да следи положението
на Слънцето и Небето. Това
са и осемте главни празника
през годината, съвпадащи с
8-те позиции от движението
на Слънцето.

В някои варианти на орна-
мента персонифицирането на
сезоните се вижда много ясно.
Символът е наричан в различ-
ни краища на българското зем-
лище според това на какво ги
оприличават хората - “колото”,
“грошанката”, “трапезата”, “го-
лямото коло”, “зелената ни-
шка”, “ябълките”.

Двойният кръст е основен
символ в православното хри-
стиянството, като се използва
паралелно с традиционния
кръст. В почти всяка църква
по стенописите се намират
изображения на двойния
кръст, като той често се из-
везва по свещеническите и
патриаршески дрехи. Използ-
ването на двойния кръст в
християнството показва връз-
ките му с неговите първоиз-
точници, намиращи се в ези-
ческата митология, в ме-

Свищовска носия

Варненски фолклор

Шопски литак със златна украса

Смолянско
младежко облекло

Как и защо в нея е закодирано древното знание
 за света и историята на народа ни
Как и защо в нея е закодирано древното знание
 за света и историята на народа ни
Как и защо в нея е закодирано древното знание
 за света и историята на народа ни
Как и защо в нея е закодирано древното знание
 за света и историята на народа ни
Как и защо в нея е закодирано древното знание
 за света и историята на народа ни
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сопотамската и зороастрий-
ска астрономия.

Пентаграма

Когато е “права”, изразява
същността на идеалния човек,
чийто разум владее всички стра-
сти и те се намират в единство и
хармония. А когато е “обърната”,
показва заблудената душа, под-
чинена на стихийните качества
и на материалното. Такава душа
се намира във властта на дяво-
ла, затова е сатанински символ.

Защо робът не може да
учи?

Защото е в четворката, в
ограждението, в квадрата, във
и под законите, които го прити-
скат и управляват. Петицата
(пентаграмът) е разширението
на квадрата и възможността за
изход от робството чрез учене.
Петицата е числото на ученика
и води до шестицата, символи-
зираща Давидовата звезда.

Космическата
костенурка

е наречена още плетеница
“Дълголетие”, “Мистичен възел”
или “Възел на щастието”. Сре-
ща се в Тибет, Китай, Монго-
лия, Корея, Средна Азия, във
Волжка България, в Дунавска
България и навсякъде, където
се е разселвал българският
народ. Има я като стилизиран
орнамент по най-различни
български предмети, шевици
на дрехи и покъщнина.

Плетеницата е стилизирано
изображение на костенурка с
диференцирани тяло и крайни-
ци. Костенурката символизира
дълголетието и мъдростта и
често се използва като знак за
вечност. Древните българи са
имали космогоничната предста-
ва, че Земята се крепи върху

корубата на гигантска костенур-
ка; и когато тя се размърдва, се
получавали земетресенията.

Според народните поверия
костенурката живее повече от
500 години и от това става
мъдра и всезнаеща, познава
билките и магиите. Единствено
тя знае къде расте билката
разковниче, която имала спо-
собността да отваря всичко
заключено. Космическата кос-
тенурка се отъждествява с ман-
далата (мистична карта на Все-
лената) и подобно на нея указ-
ва световните посоки. Нумеро-
логично изразява числото 9,
свещено за древните българи
(8-те световни посоки и
центърът, 9-те основни плане-
ти в Слънчевата система и 9-
те месеца преди раждането на
човека). Небесната костенурка
или Символ на безкрайността
се изобразява като 3 препле-
тени осмици и древните са го
носили като защитен талисман
против беди и нещастия.

Стилизираното изображе-
ние на костенурката в орнамен-
тите на нашите шевици е ромб
с върхове по посоките на све-
та и със залепени два
триъгълника отстрани. Негови-
те производни триъгълници
представляват различните ви-
дове МАКАЗ - голям, малък,
двоен, троен, канатица. Този
знак се изобразява с два до-
прени с върховете си
триъгълника - завъртените на-
обратно половинки на ромба.

Допирането на двата
триъгълника е съприкоснове-
ние, начало на контакта, т.е.
годеж. Когато двата триъгълни-
ка са допрени с широките си
страни, символизират сродст-
во, сродяване или бабица
(гърбица). На български дума-
та маказ означава разклоне-
ние, а на турски - ножица.

 Дървото на живота

е знак за дългия исторически
път, извървян от древния ни
народ. Със своята изправеност
и насоченост нагоре принадле-
жи към символите на вертикал-
ността. Дървото олицетворява
цикличния характер на косми-
ческата еволюция - живот,
смърт - чрез раззеленяването
и окапването на листата всяка
година. Корените му са населе-

ни с дребни подземни животин-
ки, в клоните и над короната се
подслоняват и летят птици - по
този начин дървото свързва
земния и небесния живот.

Короната олицетворява не-
босвода с неговите реални и
свръхестествени обитатели.
Стволът разделя небето от
Земята и съответства на сред-
ния, земния, човешкия свят.
Корените символизират дол-
ния, подземния свят. То може
да се интерпретира като път
към света на небесните богове
или подземните зли сили.

Петлето

В митологията петелът е
слънчев символ, защото възве-
стява настъпването на новия
ден. И днес хората казват “пет-
ляно време”, “по първи петли”,
когато отбелязват началото на
деня. Според традиционните
представи времето от залез
слънце до първи петли е тази
част от денонощието, когато
се появяват караконджули,
вампири, таласъми и други ми-
тологични персонажи. С про-
пяването на петел те загубват
своята сила. Предпазната му
функция личи от редица закли-
нания, с които баячката гони
болестта в “пусти гори, дето
петел не пее”.

Петелът е многозначен сим-
вол. Той олицетворява мъжко-
то начало и оплодителната
способност, както и женското
възпроизвеждащо начало.
Така петелът е ярък символ на
потенция, включва се в сватбе-
ните ритуали и изразява тях-
ната основна идея.

Чепеларско сватбарско везмо - петлета и дървото на живота

Казанлъшка бродерия

Самоковска шевица
с макази и елбетица

Трънска елбетица-детелини

Двоен кръст - символ
на елбетицата

Кюстендилски
официален тоалет
от миналия век

Родопска женска дреха

Източен слънчев символ
Възелът на щастието - плетеница

 на космическата костенурка
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Според данни на Евростат

през 2014 г. безработицата в 28-
те страни членки на ЕС е 10,2
процента, което е спад с 0,7 на
сто в сравнение с 2013 г., като
продължава тенденцията на по-
нижаване. Това положително
развитие до голяма степен се
дължи на увеличеното участие
на жените на пазара на труда,
констатират от Евростат.

В същото време броят на
младежите между 15 и 25 годи-
ни, които не работят, не учат
или не са на стаж, тревожно
нараства, достигайки неприем-
ливо високи нива в някои стра-
ни членки. Около 22 процента
е средното ниво на безработи-
цата в страните от еврозоната,
като за целия Европейски съюз
данните сочат, че 20,5% от
младежите

нито работят,
нито учат

Въпреки че Европа бавно
се възстановява от кризата -
или поне така ни се иска, дълго-
срочната безработица остава
основен проблем. В периода
2007-2014 г. броят на хронично
незаетите се е удвоил. Днес
12,1 млн. европейци са хронич-
но безработни. Съществува
огромен риск тези хора още
дълго време да останат извън
пазара на труда. Именно тях-
ното връщане е едно от голе-

Страницата подготви Кристиела СИМЕОНОВА

проблем пред Европа
КЪДЕ ИМА НАЙ-МНОГО
НЕЗАЕТИ?

Според Евростат Гърция, Испания и Хърватия са
трите европейски страни членки с най-висока безрабо-
тица. От всички страни членки Гърция е тази с най-
много безработни висококвалифицирани специалисти.

В Испания около 23 процента от населението няма
постоянен източник на доходи. В последно време се
наблюдава положителна тенденция. Равнището на
безработица в Испания се е понижило през второто
тримесечие с 1,4 пункта спрямо предходното тримесе-
чие, достигайки 22,37 процента. Броят на безработните
в страната е бил 5,15 млн., което е с 295 600 по-малко,
отколкото през първото тримесечие. През последните
дванадесет месеца безработните са намалели с 473 900
души. В Испания незаети са предимно хора, които
нямат висше образование.

В Хърватия безработицата е между 17 и 18 процен-
та. В балканската страна най-малко са безработните в
сектора на услугите. Най-много от липсата на работа в
Хърватия страдат квалифицираните във финансите и
промишлеността.

Броят на дългосрочно незаетите хора
илюстрира икономическата пропаст
между Юга и Севера на Стария континент

мите предизвикателства пред
европейските лидери. На 8 сеп-
тември Европейската комисия
ще представи пакет от мерки в
подкрепа на интегрирането на
трудовия пазар на именно на
тези хора. Много са последст-
вията, пред които се изправят
хората, останали дълго време
без работа. Те забравят част
от уменията си, загубват уве-
реността си, изпадат в социал-
но изключване. Всичко това в
комбинация с нарастващите
нива на бедност може да дове-
де и до проблеми със здравето.
Така че огромно е поредното
предизвикателство, с което
трябва да се справи Европа.

Въпреки наглед оптимистич-
ните данни на Евростат именно
дългосрочната безработица, ко-
ято през последните години
отчита ръст, илюстрира иконо-
мическата пропаст между Юга
и Севера на Европа. Около
половината от 25-те млн. безра-
ботни на Стария континент са
без работа от повече от година.

Над 12% не са рабо-
тили от над 4 години

Естествено най-малък е про-
блемът в по-богатите части на
Европа - там както дългосроч-
ната, така и краткосрочната
безработица са на много ниски
нива. Германия единствена в ЕС
е намалила както нивото на

общата безработица, така и на
дългосрочната от 2009 г. насам
благодарение на по-гъвкавия си
пазар на труда, коментира “Ико-
номист”. За разлика от нея Ир-
ландия, която бе една от силно
пострадалите от банковата кри-
за европейски страни, изпитва
трудности при връщането на
дългосрочно безработните об-
ратно на работа. Макар общата
безработица да е намаляла,
около 100 хил. души (42 процен-
та от незаетите) са без работа
повече от две години.

Скандинавските страни се
представят най-добре, както и
по редица други показатели.
Трите скандинавски държави,
които са членки на Европей-

ския съюз - Дания, Швеция и
Финландия, имат най-ниски
нива на дългосрочна безрабо-
тица - между 19% и 25% от
общата безработица. Тези дан-
ни са резултат от по-доброто
икономическо състояние на
тези страни, както и това, че

РЕКОРДНИ НИВА
ОТБЕЛЯЗВА ФРАНЦИЯ

Безработицата във Франция продължава да се увелича-
ва въпреки възобновения икономически подем на страна-
та, а също и предприетите от властите мерки за стимули-
ране на заетостта.

Съгласно данни на министерството на труда на Франция
числото на постоянно безработни хора във страната през
юни се е увеличило с 1300, в сравнение с този показател
от май месец и в момента е достигнало 3,55 млн. човека.
Броят на незаетите през юни е превишило стойността си
от същото време миналата година с 4,7 процента. Френ-
ската безработица в момента е 10,3 процента.

През седмицата френският президент Франсоа Оланд
заяви, че ще се кандидатира за втори мандат, само ако
безработицата отбележи спад. Той призна, че равнището
на безработица от началото на президентството му през
2012 г. - 9,7% - в момента е недостижимо.

През изминалия месец един от отличници-
те по висока заетост отбеляза неочакван
спад. За втори пореден месец броят на
безработните в Германия се повиши.
Данните, оповестени от Федералната
агенция по труда в Нюрнберг, сочат
увеличение с 9000 души до 2,8 млн. души.

Дългосрочната
безработица

има много
последствия,

основното
от които е

изпадането в бедност

стимулираха търсенето.
Проблемът с дългосрочната

безработица е

най-сериозен
в Южна Европа

Повече от 60% от безработ-
ните италианци не са работили
от повече от година, а в Гърция
този процент достига 70. Висо-
ките нива на дългосрочна без-
работица се дължат отчасти на
факта, че Италия като цяло има
високи нива на безработица в
резултат на тежката рецесия и
негъвкавия пазар на труда.

Проблемът е особено сери-
озен в сравнително новите стра-
ни членки на ЕС от Източна
Европа. Но за разлика от юж-
ната част на Стария континент,
много от тези страни имат ско-
рошен опит с висока дългос-
рочна безработица заради ре-
цесии в края на миналия век и
началото на този. На някои
места обаче дългосрочната без-
работица се е запазила въпре-
ки икономическото възстановя-
ване. Словакия премина през
сериозна криза през 1999 г., но
икономическият растеж от 2000
до 2007 г. се ускори, а общата
безработица спадна. И все пак
броят на трайно безработните
расте и възлиза на 75% от
общата безработица, тъй като
служителите, които са изгуби-
ли работата си в лошите годи-
ни, не са били назначени, след
като икономическите условия
са се подобрили.

Дългите опашки пред бюрата по труда все още
са обичайна гледка в някои страни членки

Все още остава висок процентът на младите хора,
които са без работа. Тревожен е и броят на
младежите, които нито учат, нито работят

ГЕРМАНСКАТА БЕЗРАБОТИЦА
ТРЪГНА НАГОРЕ

Въпреки това нивото й остава на 6,4%,
което е най-ниското й равнище след
обединението на Германия. Вероятно
обяснение за лекия ръст на безработицата
е летният период, в който младите хора
приключват с академичната си подготовка
и започват да си търсят работа.

не бяха ударени силно от ре-
цесията, а и предприеха подхо-
дящите мерки в борбата с нея.
Швеция, например, както пише
“Икономист”, представи схеми
за обучение и данъчни кредити
в строителната индустрия, ко-
ито помогнаха за това умени-
ята в сектора да се запазят и

ХРОНИЧНАТА
БЕЗРАБОТИЦА
ХРОНИЧНАТА
БЕЗРАБОТИЦА
ХРОНИЧНАТА
БЕЗРАБОТИЦА
ХРОНИЧНАТА
БЕЗРАБОТИЦА
ХРОНИЧНАТА
БЕЗРАБОТИЦА



«ƒ–¿¬≈
СЪБОТА 1 АВГУСТ 2015

16

Н
90% от двойките се „пазят”
с мъжки кондом
90% от двойките се „пазят”
с мъжки кондом
90% от двойките се „пазят”
с мъжки кондом
90% от двойките се „пазят”
с мъжки кондом

Х
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Народна медицина

През август все още може да се берат
билки, които минават за “юлски”. В
началото на август все още може да се
бере:

 Лудо биле (беладона). Листата се
събират по време на цъфтежа до
август. За предпочитане е с цел полу-
чаване на по-доброкачествена дрога
разделна беритба, при която най-напред
се откъсват долните листа, а след
известно време и горните с малка (до 2
см) част от дръжките. Сушат се на
сянка или в сушилна при температура
до 50 градуса. Правилно изсушените
листа отгоре са тъмнозелени, а отдолу -
светлозелени, с характерна миризма и
горчив вкус.
Корени от тази билка се събират в
началото на есента.

 Невен. Цветовете и на това градин-
ско цвете се събират по време на
цъфтежа от юли до август. Сушат се на
сянка или в сушилна при температура
до 40 градуса. Изсушени, те трябва да
са жълти, със слаба характерна мириз-
ма и слабо горчив вкус.

 Градинският чай (салвия) се отглеж-

да като градинско растение или в
специални посеви за медицински цели.
Берат се листата по време на развитие-
то на цветните пъпки. Сушат се на
сянка или в сушилня при температура
до 40 градуса. За получаването на
етерично масло се взема цялата зелена
маса в периода на пълен цъфтеж от
юли до септември. Добре изсушената
дрога е с бледозелен цвят, приятна
миризма и стипчиво-парлив вкус.

 Пелин. Събират се листа или облисте-
ни цветоносни връхни стръкове, не по-
дълги от 25 см. Сушат се на сянка или
в сушилня при температура не по-висо-
ка от 50 градуса. Добре изсушената
билка има зелено стъбло и жълти цве-
тове, приятна миризма и подчертано
горчив вкус. При събирането на лечеб-
ния пелин трябва да се внимава да не
се смесва с дивия, чиито листа са
тъмнозелени, голи, окосмени само
отдолу.

 Листата от смрадлика се събират по
време на цъфтежа през юли и август.
Сушат се на сянка или в сушилня при
температура 50 градуса. Правилно
изсушените листа отгоре са тъмнозеле-
ни, а отдолу - сиво-зелени, с характерна
миризма и стипчив вкус.

 Вратига. Берат се цветовете по
време на цъфтежа от юли до август.
Сушат се на слънце или в сушилня при
температура до 30 градуса. Правилно
изсушена, билката има жълт цвят,
горчиво-сладък вкус и характерна за
нея миризма.

 Стръкове от дяволска уста се съби-

рат по време на цъфтежа (юли - август).
Сушат се на сянка или в сушилня при
температура до 40 градуса. Дрогата
трябва да е със зелен цвят, без мириз-
ма и със слабо горчив вкус.

Хепатит А, салмонела,
ентероколити и прочее ка-
пани на лятото са ни добре
известни. Но сякаш често
забравяме, че най-лесният
и дори елементарен начин
да се предпазваме от тях е...
миенето на ръцете. Някои
медици препоръчват да
мием ръцете на децата поне
10 пъти през лятото. Това,
разбира се, се отнася и за
родителите им. Способност-
та на болестотворните мик-
роби да остават жизнеспо-
собни върху различни
повърхности изисква пови-
шено внимание към хигие-
ната на ръцете, особено
при пътувания с масовия
транспорт и престой на ожи-
вени обществени места,
припомнят микробиолози.

Например бактериите на
салмонелата се разпростра-
няват с храната, предимно с
продуктите от животински
произход. Тези микроби
обаче могат да се пренасят
и чрез повърхности, съдове,
вода и пр., които те са били
в контакт. Високите темпе-
ратури допринасят за раз-
множаването и бързото раз-
пространение на тези бак-
терии. Навлизайки в човеш-
кия организъм, салмонела-
та атакува бързо червата,
като причинява гадене,
повръщане, болки в корема,
диария, понякога с примес
на кръв, висока температу-
ра, главоболие - характер-
ни симптоми на хранително
отравяне. Салмонелозата
най-често атакува най-мал-
ките деца вследствие на
консумиране на неподходя-

Нивото на тестостерон обикнове-
но се свързва с мъжествеността.
Но този хормон е много повече
от това, а намалените нива са
изключително вредни и пагубни
за здравето и на двата пола.
Женският организъм също стра-
да, когато нивата на тестостерон
в него са ниски. Както знаем, в
тялото на жените също се отде-
лят известни количества от този
хормон. Тревожна тенденция е,
че все по-често се наблюдава
понижаване на нивата на мъжкия
хормон в ранна възраст, а не
както доскоро в зряла или
старческа възраст. Изследване,
проведено от учени от Торонто,
установи, че мъжете с по-ниски
нива на тестостерон имат 33%
по-голям риск от преждевремен-
на смърт в рамките на следва-
щите 18 години в сравнение с
мъжете с нормални нива на
същия хормон. Жените също
могат сериозно да пострадат от
твърде ниския тестостерон.
Когато мъжките хормони в
женското тяло излязат от норма,
настъпва повишаване на естроге-
на. Това води до рак на гърдата,
затлъстяване, диабет, безплодие
и спонтанен аборт.

Най-популярният метод за
предпазване от нежелана бре-
менност е мъжкият кондом (по-
сочен от 90% от анкетираните),
следван от противозачатъчните
хапчета (87%) и вътрематочно-
то устройство - спирала (71%).
Това показват данните от наци-
онално представително проуч-
ване, проведено в рамките на
кампанията “Контролирай изне-
надите”, която се организира
съвместно от “Байер България”

Кои билки се берат
през август?

Ниският
тестостерон
е пагубен и
за жените

90% от двойките се „пазят”
с мъжки кондом

се предпазват от забременяване -
средната възраст е 23 г.

Когато става въпрос за избор на
метод за контрацепция, 75% от мъже-
те и жените, участвали в проучването,
посочват, че отговорността пада и
върху двамата партньори. 18,5% от
жените, участвали в проучването, са
правили аборт, a при 85% от тях
абортът е причинил физически или
психически дискомфорт. В същото вре-
ме 39% от тези жени, които не плани-
рат да имат дете за момента, биха
направили аборт, ако се стигне до
ситуация на непланирана бременност.

“Много е важно хората да се за-
мислят върху планирането на бремен-
ността. 41% от около 280 млн. бремен-
ности годишно по света са неплани-
рани, а почти половината от тях
завършват с аборт. Непланираната
бременност води до много промени в
житейските планове на жената”, ко-
ментира д-р Вяра Джонгова, акушер-
гинеколог.

Миенето на ръцете
пази и от летни вируси

ща за тях храна - недобре
сварени яйца и месо, за-
мърсени продукти и пропус-
ки в хигиената. Затова спе-
циалисти препоръчват през
лятото родителите да мият
по-често ръцете на детето и
играчките му. Според спе-
циалистите всички повърх-
ности, до които се допира
несготвеното още месо, съ-
държат салмонела. Включи-
телно дъските за рязане,
кухненските плотове, кърпи-
те. Бактериите пренасяме и
чрез ръцете си. Затова е
препоръчително да има
ясно разграничаване на
съдовете и приборите за
готова за консумация храна
и такава, която ще се при-
готвя, както и следва ръцете
да се мият винаги след до-

пир до сурови продукти. Из-
миването на ръцете преди
всяко хранене и стриктно из-
миване на всичко, което
консумираме, е задължи-
телно, за да се предпазим и
от хепатит А, често наричан
болест на мръсните ръце.
Не бива да се пие вода от
непроверени водоизточни-
ци, дори да ви се струва, че
водата в тях е кристално
чиста, препоръчват специа-
листи. Те са категорични, че
е необходимо родителите
да научат децата от малки
как да мият ръцете си и да
им обяснят защо е необхо-
димо да го правят.

Резултатите от изследва-
не, публикувано в сп. Social
Psychological and Personality
Science, показаха, че хора-

та, които хигиенизират
ръцете си след неуспешно
справяне със задача, стават
по-спокойни, че следващия
път ще се справят с нея. Из-
следването е проведено от
д-р Кай Каспър от универ-
ситета в Кьолн. Ученият раз-
делил 98 доброволци в три
групи. В първата част от ек-
сперимента две от групите
трябвало да се справят с
невъзможна задача. Когато
всички от групите се прова-
лили, той накарал участни-
ците в едната група да из-
мият ръцете си. След това
попитал всички как се чув-
стват. И двете групи отгово-
рили, че следващият път ще
се справят по-добре, но уча-
стниците с “чисти” ръце били
по-оптимистично настроени.

ЕООД и Българското научно дружест-
во по акушерство и гинекология.

Макар да не са най-надеждните
методи за предпазване от забременя-
ване, като най-често използваните ме-
тоди за предпазване от непланирана
бременност участниците в проучване-
то посочват мъжкия кондом (28%) и
метода на прекъснатия полов акт (12%).

18 от 100 жени годишно ще забре-
менеят при използването на мъжкия
кондом като метод за предпазване от
непланирана бременност, а при мето-
да на прекъснатия полов акт - 22 от
100 жени. В същото време при използ-
ването на противозачатъчни хапчета
непланирана бременност ще има при
90 от 1000 жени годишно, а при из-
ползването на вътрематочна система
(хормонална система) и вътрематочно
устройство (спирала) - при 2 от 1000
жени годишно.

Резултатите на проучването показ-
ват, че постепенно намалява възраст-
та на жените, в която те започват да

Учени твърдят,
че това действие ни
прави по-спокойни

Учени твърдят,
че това действие ни
прави по-спокойни

Учени твърдят,
че това действие ни
прави по-спокойни

Учени твърдят,
че това действие ни
прави по-спокойни

Учени твърдят,
че това действие ни
прави по-спокойни
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ЛЕКЦИИТЕ НА
МИТКО МЕТОДИЕВ

Кога ще ги
стигнем

китайците
или

Права ли е Моника
Китайците са умни хора.

Измислили барута, измислили
хартията, измислили коприната
преди всички други, а сега са
измислили още нещо, не по-
малко полезно и от хартията, и
от коприната. От около три
месеца в Китай се организират
образователни екскурзии за
чиновниците и техните семейст-
ва, къде мислите? Не, не из
планините Тяншан или Лунмън,
нито по бреговете на реките
Яндзъ или Тумъндзян. Водят
чиновниците и семействата им
на екскурзии из затворите. За да
видят как бивши техни колеги
прекарват дните си, какво
представлява карето за разход-
ка, как изглежда карцерът,
колко калории съдържа дневното
меню на затворника и колко
мълнии в минута се изстрелват
от погледа на надзирателя.

„Да видиш излежаващите
присъдата си ексчиновници, да
видиш как се разкайват за
своите престъпления, всичко
това има потресаващо въздейст-
вие!“ – споделя с ръка на сърце-
то пред агенция Синхуа висш
администратор от град Шиян,
провинция Хубей.

Ех, кога ще ги стигнем китай-
ците – питам се. И веднага си
отговарям – никога!

Ние дори и да организираме
подобни екскурзии, те няма да
дадат никакъв резултат. Защото
нашите чиновници – и висши, и
нисши, много добре знаят, че
никога няма да бъдат осъдени,
никога няма да влязат в панде-
лата.

Нали неотдавна ни дойде на
гости Моника Маковей. Кой я
беше поканил така и не се
разбра, но жената дойде и ни
каза от ясно по-ясно, че за да
се преборим с корупцията, не ни
трябват нови закони, достатъчно
е да прилагаме тези, които си
имаме.

Майко мила, какъв вой се
надигна от всички страни! В
един глас виеха и политическите
вълци, и чиновническите чакали.
Ние сме имали по-добри резул-
тати в борбата с корупцията от
Румъния, нас Брюксел ни хвалел
повече от мамалигарите и
изобщо к‘ва е тая Моника и
откъде накъде ще ни дава тя
акъл на нас?! При тях бивши
министри лежат в затвора, а при
нас не! Какво означава това?
Това означава, че нашите
министри – и бивши, и настоящи,
и бъдещи, са чисти като планин-
ско поточе, те работят само на
ползу роду, но в смисъл не в
полза на родата, а в полза на
родината.

Но да се върнем при китай-
ците. Те организират екскурзии
за чиновници из затворите, ние
пък можем да организираме
екскурзии за чиновници из
именията на депутати, кметове и
митничари, пък да видим в
крайна сметка кои екскурзии са
по-интересни и за кои ще има
повече желаещи.

Людмил  АСЕНОВ

РАВНОПОСТАВЕНИ

Трайко ПОПОВ

ОТ НЕТА С

Прекалено дълго сте живели в Холандия, ако:
Не търчите в полицията да съобщите, че са ви
откраднали колелото, а кротко си открадвате
съседското.
Не се дразните, ако на абсолютно празен плаж
новопристигнала компания се настанява на пет
метра от вас.
Най-безобидната шегичка по адрес на холандския
футбол възприемате като оскърбление към вас,
жена ви, децата ви и роднините до седмо коляно.
Сядате да вечеряте точно в 17.30.
Като минете покрай витрина с проститутка, прочита-
те цената за услугата и възпитано се информирате
дали в сумата е включен ДДС.
Без проблем различавате суринамската от индоне-
зийската марихуана.
Наричате страната, в която живеете, не “Холандия”,
а “Нидерландия”...

ВЪЗПИТАНИ

МЛАДИ
МЪЖЕ
Йонко БОНОВ

Сийка и Анастасийка са не само съседки, но и
добри приятелки. Сприятели ги пейката пред входа
на блока.

Слънцето в ранния следобед ги гали като при-
спивна песен. Затова повече ги избива на прозявки,
отколкото на приказки, но в случая и едното, и дру-
гото си е все в графата „Занимавки”.

Изведнъж нещо необикновено за този сънлив час
накара Сийка и Анастасийка да забравят прозявките
и да се наострят като дворни кучета, които се чудят
дали да залаят. Насам идваха двама младоци.

- Добър ден – поздравиха те и влязоха във входа.
- Какви възпитани млади мъже... – двете впечатле-

ни съседки измериха в гърбовете посетителите. При
желание от тяхна страна направо бяха готови да граб-
нат куките и с умиление да им изплетат по един
пуловер от 100% вълна.

Сийка и Анастасийка още не бяха върнали езици-
те си на местата им, когато възпитаните младежи
вече излизаха, понесли на ръце телевизор „Сони”.
Сийка възможно най-енергично се подпря на бастун-
чето си и скокна да им отвори вратата.

- Ха, какво съвпадение! Моят телевизор е същият...
Младите мъже само се спогледаха и метнаха тиви-

то в един ръждясал бус, паркиран наблизо. Отново
хлътнаха във входа. След минутка се появиха с еле-
ктрическа печка „Мечта” на ръце.

- Я, и аз имам такава печка... – Сийка пришепна
под сурдинка на Анастасийка, за да не смути млади-
те хора.

Третия път симпатичните младежи изнесоха ком-
пютър – също „Сони”.

- Точно такъв е и компютърът на моето внуче
вкъщи. Майка му и баща му настояха да остане тук,
за да не прекалява детето с него – едва сдържа
възторга си Сийка.

Младежите кимнаха учтиво на двете възрастни
жени и хлопнаха вратите на буса си.

Слънцето клонеше вече към залез. Двете приятел-
ки на свой ред поеха по стъпалата на входа. Сийка
обаче я очакваше изненада. Вратата на гарсониера-
та й зееше отворена. Тя добре си спомняше, че ня-
колко пъти усърдно провери дали е заключила, пре-
ди да слезе на пейката при Анастасийка. Вътре я
очакваше друг сюрприз. Нямаше ги телевизорът, еле-
ктрическата печка и компютърът на внучето. Нещо
трепна под лъжичката на Сийка. Със сетни сили
забърза обратно по стъпалата на входа. Бастунчето
й едва докосваше мозайката на пода, ала възпитани-
те млади мъже вече също ги нямаше.

Политиката си спрямо Русия премиерът Борисов
извинява с европейските си началници.

Нашийник

“Ти си началник - аз дурак,
аз съм началник, ти - дурак” -
Тази мъдра философия
е девиз на днешна София.

Тихомир ЙОРДАНОВ

ПОЛИТИЧЕСКИ КОМПРОМИС
ЗАВЪРШИЛ С КОНСЕНСУС
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Мирослав БАРТАК � ЧЕХИЯЕВРОКЛАСИЦИ

Модерни времена:
Последният човек на земята гледа-

ше с тъжен и празен поглед опустелия
фейсбук. После се пресегна и написа
на стената известната трибуквена дума.
Някой го лайкна...

☺
В света на животните:
- Колата никога не може да замени

коня! - казала кобилата...
☺

Малки хитрини:
Харесвайте татуираните жени. От-

далече им личи, че обичат да правят
неща, за които после съжаляват.

☺
Знаете ли, че:
Няма лошо, ако баба ти за тридесе-

тия ти рожден ден ти подари 100 лева.
Лошото е, че ти разчиташ на тези
пари.

☺
Лято е:
Дете пита баба си:
- Бабо, защо в басейна ми водата е

солена?
Бабата отговаря:
- Защото дядо ти поиска да е на

море!
☺

- Здравей! Жена ти роди ли?
- Роди.
- Какво?
- Близнаци.
- Супер! Поздравления!!! И на кого

приличат?
- Един на друг.

☺
Между две руси приятелки:
- Много бързо му падат батериите

на моя вибратор! Дали не ми изневе-
рява?

☺
- Ако продължаваш всяка вечер да

играеш карти, ще си намеря любов-
ник! - заканва се ядосаната съпруга.

– Добре, само да не е от нашето
каре!

☺
Модерни времена:
- Детенцето ви е много забавно. На

колко е?
- На чаша бира и малко мастика.

☺
В чудния шофьорски свят:
Когато Иванчо видя, че крадат ко-

лата на съседа, не се поколеба дори
секунда, изтича на улицата и препар-
кира на свободното място.

☺
Жена след дълги дебати отива за-

едно с мъжа си на риболов. Пристигат,
той прави бивак, приготвя такъмите и
казва:

– Жена, къде е хляба?
– Ми, изядох го по пътя.
– А, качамака?
– И него изядох.
Мъжът примирено казал:
– Ми, дояж и червеите тогава и да

си ходим...
☺

Кафе по ирландски:
1. Сипвате си кафе.
2. Отваряте бутилка уиски.
3. Пиете от уискито, съвсем забра-

вяте за кафето, а след това отивате в
бара да псувате шибаните англичани...

☺
Големият Джон влиза в любимият

си бар “Дъртия Джак” и си поръчва
уиски. До него се настанява готина
мацка.

- Аз съм Големият Джон и съм кау-
бой! А ти как се казваш, малката? -
пита той.

- Сиси! - отвръща мацката.
- И съм лесбийка!
- Какво е това лесбийка!
- Ами, сутрин като стана - си мисля

за жени! През деня си мисля само за
жени! Вечер - си лягам само с жени!
Това е!

- Мамка му стара, а аз цял живот
се мислех за каубой, пък съм бил ле-
сбийка!

☺
Върви Зайо Байо по пътечката и на

един дънер намира шише уиски.
- Каква хубава утрин! Рано-рано

пиене.
Удря един гълток и пада като ум-

рял. След малко минава Кума Лиса:
- Какъв хубав ден! Мезе, пиене.
Удря един гълток и пада като умря-

ла. По едно време се задава Вълчо:
- Леле мале, прекрасно! Мезе, пи-

ене, курва.
Удря един гълток и пада като ум-

рял. Пръв се събужда Зайо Байо. Ог-
лежда се и казва:

- Ей, като се напия, не знам какво
правя!

☺
Путин и Обама спорили чия баня е

по-хубава. Обама твърдял:
- Моята! - и поканил Путин да се

изкъпе.
Влязъл Путин в банята, натиснал

червеното копче. Измили го, изтърка-
ли го, парфюмирали го и го облекли.
След това той на свой ред поканил
Обама да пробва неговата баня. Оба-
ма натиснал червеното копче, но нищо

не се случило. Измил се сам, излязъл
и обиден казал:

- Не ви работи червеното копче!
- Как да не работи? Цял час те да-

ваха по телевизията!
☺

В чудния свят на боксьорите:
По време на боксов мач губещият

боксьор шепне на другия:
– Престани да ме удряш толкова

силно, че след мача ще те спукам от
бой...

☺
Мъж споделя:
– Жена ми избяга при съседа. И ето

аз, седя си със студена биричка, гле-
дам си мача, хрупам си чипса и ръся
навсякъде и се наслаждавам на скан-
дала, който върви с пълна сила от
съседния апартамент – бившата ми
жена крещи на съседа. Почти с умиле-
ние си казвам:

- Божичко, а можех аз да съм на
негово място...

☺
В магазина:
- Търся препарат за мазни петна.
- А къде е петното?
- Вкъщи, гледа мача по телевизи-

ята.
☺

Почукване на райските порти. Чук-

чук-чук...
Свети Петър отваря и гледа един

жалък и тъжен човечец:
- Кой си ти, синко?
- Ами аз съм български футболист…
- Ама как уцели вратата, бе момче?

☺
Полов живот:
Всички жени са различни до бе-

зобразие, а след безобразието - ед-
накви.

Питат:
- Обичаш ли ме?

☺
Пластичният хирург:
- Вашата госпожа ще остане при

нас поне две-три седмици. Когато се
върне, вие ще имате съвсем друга
жена.

Съпругът:
- Хубаво, докторе, ами ако я зава-

ри?
☺

Когато седя на плажа, заобиколен
от непознати млади жени, се чувствам
като дете, което са завели в магазин
за играчки, за да му кажат, че няма да
му купят нищо...

☺
Единият италиански полицай към

другия:

- И какво е написал Благо Джизъса
на Колизеума?

- Хикс, игрек и другата буква не я
знам.

☺
Пешо излиза пийнал от дискотека-

та и вижда на земята мъртвопиян по-
лицай... Решава да му помогне...

- Ало, 112 ли сте?
- Да!
- Обаждам се за да ви кажа, че

вече сте 111...
☺

Полицай спира двама пияни мъже
през нощта:

– Момчета, вие май страдате от
алкохолизъм!?

– Да, бе, страдаме! По-скоро му се
наслаждаваме!...

☺
Патрулни полицаи звънят в Отдел

убийства.
– Какво имаме?
– Опит за убийство на битова осно-

ва. Жертвата е мъж на 38 години. Жена
му го ударила с тиган по главата 7
пъти, стъпил на мокрия току-що измит
под. Мъжът е в болница.

– Задържахте ли извършителката?
– Не! Подът е още мокър!

☺
- Била ли си в зоопарк?

- Да!
- А защо избяга, не те хранеха ли?

☺
– Вчера в асансьора ме нападна

маниак!
– О, какъв ужас!
– Офф, и той така каза...

☺
Знаете ли, че:
Жените няма да станат равни на

мъжете, докато не започнат да ходят
по улицата плешиви и с бирено шкем-
бе и пак да се мислят за красиви.

☺
Благо Джизъса:
Да отидеш в Рим и да не пишеш по

Колизеума...
☺

Внимание! Нов вид телефонна из-
мама! За да получите повече инфор-
мация, изпратете SMS на кратък но-
мер **** с текст “Будала”!

☺
Народознание:
Какво става, когато македонец се

изкъпе?... Чист българин!
☺

Отива мутра да си прави татуиров-
ка и казва:

- Искам да ми нарисуваш морски
плаж с готини мацки, шезлонгите,
чадърите, слънце, тук-таме някое об-
лаче, вълните как се плискат в брега,
един чернокож, който продава сувени-
ри на мацките...

Татуистът му казал:
- И чайки, които летят в небето?
А мутрата се почесал по главата и

отговорил:
- Еееее, няма ли да стане много

претрупано с тия чайки, брато?
☺

Пак протести:
Очаква се тази седмица всички му-

три в България да излязат на протест
срещу високия стандарт на живот на
българските кметове и общински слу-
жители.

☺
- Докторе, разбрах, че ще ме опе-

рира вашият стажант!
- Да, какъв е проблемът?
- А ако операцията е неуспешна?
- Ще му напиша двойка...

☺
В чудния свят на висшето образо-

вание:
Колкото и да е странно, на повиша-

ването на студентските стипендии най-
много се радват акционерите на пиво-
варните компании.

☺
Графът вика главния готвач.
- Така. Утре пристига тъща ми.
- Разбирам, сър.
- Ето списък с любимите й ястия.
- Разбирам, сър.
- Ако сготвите дори и едно от тях,

ще ви уволня незабавно.
☺

Чудеса:
Тъщата дойде на гости. И неусетно

как за няколко дена всички се почув-
ствахме като нейни гости.

☺
За мен жените са като отворена

книга!
Вярно, като книга по квантова фи-

зика.
Вярно, написана на китайски.
Ама отворена!

☺
Седя си снощи в една кръчма. По

едно време влиза един китаец ли е,
виетнамец ли, не го знам, ама нейде
от района ще да е. Сяда той до мене
и почва да пие бира. Питам го:

- Абе, пич, знаеш ли нещо там ка-
рате, кунг-фу, разни други такива, а?

Онзи ме поглежда ядосано и вика:
- А ти що ме питаш? Щото съм

китаец ли?
- Не ми дреме какъв си, а питам,

щото пиеш моята бира...
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Борис ДАНКОВ

Îò ðåäàêòîðà

Âÿðíàòà ïîñîêà

Само след броени дни се
открива Националният фолк-
лорен събор “Копривщица’
2015", в който се очаква да
участват близо 20 000 певци,
танцьори и инструменталис-
ти. Така 50 години след
първия  Копривщенски
събор, състоял се през 1965
г., красивият възрожденски
град отново ще бъде огласен
от екота на народните песни
и ритъма на българските хора
и ръченици. Преди 50 години
акад. Петко Стайнов, Анна
Каменова, Атанас Душков и
Петко Теофилов поставят на-
чалото на този внушителен
празник на националната ни
самобитност и автентичния
българския дух, който по-
късно заслужено си спечели
авторитета на една от най-
представителните фолклорни
изяви.

Преди броени дни, след
прекъсване от девет години,
се състоя отново и Съборът
на народното творчество в
Рожен, който потвърди колко
жизнена и жива е традиция-
та на българското национал-
но изкуство. Десетки са вече,
да не кажем стотици, различ-
ните международни и нацио-

нални фолклорни фестивали и
празници в страната,
превърнали се в естествена
необходимост, в място за
творческа изява и развитие,
за съхранение на национал-
ната ни самобитност. Набраха
и продължават да набират
скорост оригиналните иници-
ативи като най-дългото
българско хоро за Гинес на
народния певец Илия Луков;
масовото надиграване, орга-
низирано от  ръководителя
на ансамбъл “Българе” Пет-
ко Атанасов и редица други
инициативи за  събуждане
на интерес в младото поко-
ление към фолклорното ни
изкуство.

Посоката е вярна. Но как-
во правят през това време
културните институции и
българската държава за мо-
тивиране и стимулиране на
интереса към фолклорното
наследство? Ако се доверим
на сводките от дирекция “Не-
материално културно наслед-
ство” на Министерството на
културата, ще установим, че
дейността на въпросната ди-
рекция се свежда преди
всичко до... “координиране на
политиката на ведомството по
отношение на читалищата,
любителското творчество и
етническите общности”.  А
иначе всичко е застинало в
утвърдените през 2011 г. “пра-
вила за реализиране на це-
леви програми за подкрепа
на любителското творчество.”
Като се изключи финансира-
нето на представителните
прояви, останалите фолклор-
ни фестивали могат да разчи-
тат единствено на “дребни
трохи” от бюджетите на обла-
стите и общините. Политика
ли? Да, политика, но каква...

След по-малко от седмица, на 7 август
т.г., в Копривщица ще се открие единадесе-
тото издание на Националния събор на на-
родното творчество. Фолклорният празник
ще започне от 11 часа на централната сце-
на, след което ще се представят първите

Анелия ПЕТРОВА

Нашата сънародничка (и бивша колеж-
ка от в. “Земя”- бел.ред.) Диана Чолакова
показа неотдавна по време на фестивала
“The Headwap Expo 2015” в американския
град Детройт своя спектакъл “Магията
на Балканите”. В рамките на фестивала
възпитаничката на НАТФИЗ представи
своя спектакъл, посветен на живота на
балканската жена. Под въздействащите
звуци на любими народни песни и техни
аранжименти участничките в шоуто
изпълниха ефектни етюди от житието и
бита на Балканите. Съпровождащият
разказ на Дария Димитрова напомни за
обичаите, историята, религиите и нрави-
те на балканските народи.

Сред изиграните сценки се откроиха
различни нюанси от неповторимата ду-
шевност на отделните страни и народи.
Ръчно изработените от Диана Чолакова
народни носии и костюми допълниха само-
битната атмосфера, с която “Магията на
Балканите” остави незабравимо впечат-
ление сред разнородната публика и оста-
налите участници във фестивала.

След анкета сред водещи
филмови критици в света Би
Би Си е определила 100-те...
най-велики американски филма
за всички времена. Всеки от
анкетираните 62-ма критици
е изпратил на агенцията
списък с 10-те най-високо оце-
нени от него американски лен-
ти, като поставеният на
първо място филм е бил оценен
с 10 точки, а на последно с - 1.
По този начин е бил оформен
списъкът със 100-те... най-вели-
ки американски филми.

Според обявената класация
на последно място е бил по-
ставен филмът “Скритият коз”
на Били Уайлдър (1951 г.). На 97-
мо - “Отнесени от вихъра” (1939
г.) на Виктор Флеминг. Едва на
90-о място е “Апокалипсис сега”
(1979 г.) на Франсис Форд Ко-
пола. На 82-ра позиция е класи-
ран “Индиана Джоунс” (1981 г.)
на Стивън Спилбърг, а на 78-
мо място е друг негов филм

ÊËÀÑÀÖÈß

100-òå...
íàé-âåëèêè
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“Гражданинът Кейн” на
Орсън Уелс според анкетата
на Би Би Си е... най-
великият американски филм
за всички времена

“Списъкът на Шиндлер” (1993
г.). Едва 67-ма позиция заема
“Модерни времена” (1936) на
Чарли Чаплин, но пък друг не-
гов филм “Треска за злато” (1925
г.) е на 17-о място. Дванадесе-
тата позиция принадлежи на
“Китайски квартал” (1974 г.) на
Роман Полански.

Първото място е отредено
на “Гражданинът Кейн” (1941 г.)
на Орсън Уелс, второ взема
“Кръстникът” (1972 г.) на Фран-
сис Форд Копола, а трето -
известният психотрилър на
Алфред Хичкок “Шемет” (1958).

ÊÎÐÅÍÈ

Участниците в спектакъла “Магията
на Балканите” в Детройт - права в средата
е режисьорката Диана Чолакова

Áúëãàðêà ïîêàçâà “Ìàãèÿòà íà Áàëêàíèòå”

ÔÅÑÒ

Òðúãâà ôîëêëîðíèÿò ñúáîð â Êîïðèâùèöà
състави от областите: София, Враца, Ям-
бол, Добрич, Търговище, Бургас, Шумен,
Кърджали, Пловдив, Ловеч и Плевен.

На 8 август ще се явят фолклорни групи
от останалите области в страната: Видин,
Монтана, Кюстендил, Перник, Стара Загора,
Сливен, Варна, Русе, Разград, Габрово, Вели-
ко Търново и др.

На 9 август ще се представят състави
от Благоев и Пазарджик, след което ще се
състои заключителният концерт на най-
добрите колективни и индивидуални участ-
ници в събора.

Авторитетни комисии от фолклористи
преди това ще извършат конкурсната кла-
сация. Сред включените в тях специалисти
са такива авторитети и познавачи на на-
родното песенно творчество и танцово
изкуство като: професорите Елена Кутева,
Петър Льондев, Лозанка Пейчева и Албена
Георгиева, доц. Веселка Тончева, доц. Игнат
Минков, доц. Вихра Баева и др.

Националният фолклорен събор в Коприв-
щица се провежда за пръв път на 12-15
август 1965 г. Тогава в него са участвали
около 4000 самодейци. Очаква се общият
брой на включилите се в тазгодишния събор
- певци, танцьори и инструменталисти, да
достигне около 20 000 души.

ÃÎÐÅÙÎ ÇÀÃËÀÂÈÅ

“Силуети
пред огледа-
лото” е оза-
главен беле-
тристични-
ят сборник,
п о д г о т в е н
от издател-
ство “Заха-
рий Стоя-
нов” в памет на рано отиш-
лия си талантлив писател и
наш колега Веселин Стоянов.
В изданието са включени
есета и творби от първите
му книги (“Шлагери”, раз-
казът “Сантиментална като
пума”) до последния роман
“Моделът и неговия худож-
ник”, посветен на енигматич-
ната връзка между Анна
Орозова и Иван Милев.

Сборникът ще върне чи-
тателите към блестящия
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Ñáîðíèê â ïàìåò íà Âåñêî Ñòîÿíîâ
мъдра прозорливост, с въпи-
юща доброта и всеопроща-
ваща човечност.

“Той притежаваше ма-
гиччната сила на добротвор-
ното и светозарното
излъчване, не си позволяваше
да мрази, а се опитваше да
разбира дори онези, които
извършваха подлости и пре-
дателства срещу него - спо-
дели специално за ДУМА изда-
телят Иван Гранитски, като
допълни: - Неговите книги,
издадени от “Захарий Стоя-
нов”, днес са в българските
библиотеки. Сигурен съм, че
тепърва критиците и изсле-
дователите ще изучават и
преоткриват сладкодумния
разказвач Веселин Стоянов”.

Новата книга ще се появи
в книжарската мрежа на стра-
ната през следващите дни.

стил на Веско Стоянов, за-
реден с остър сарказъм и
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Басни за нови времена от

АТАНАС ЗВЕЗДИНОВ

АТАНАС ЗВЕЗДИНОВ е роден на 5 август
1943 година в София. Завършва специалност-
та “Славянски филологии” в СУ “Св. Климент
Охридски”.

Работил е като редактор в Българското
национално радио и издателство “Народна
младеж”. Бил е главен редактор на издател-
ските къщи “Свят”, “Политрейд” и “Южна
зора”, както и управител на Издателска къща
ДВУ. Бил е директор на Дома на детската
книга с музей “Ангел Каралийчев” и главен
редактор на детското списание “Родна реч”.

Автор е на повече от 20 книги с поезия и
проза за деца и възрастни, сред които “Шепа
жива вода” (1967), “Артерии” (1975), “Нежна
броня” (1983), “Осанка” (1989), “Басни” (1998),
“Мъдрецът” (2004), “Будилник за будни” (2011)
и др. Съставител е на 10 антологии, превел
е и издал няколко сборника с поезия от чешки,
словашки и руски.

През 2008 получава престижната награда
за детско творчество “Петя Караколева”, а
през 2011 г. Националната литературна на-
града “Божидар Божилов”

 Член е на Съюза на българските писатели.

Монолог на
Троянския кон
Бе замисълът им предателски отровен -
на други. Аз не съм виновен.
Кажете, как да е вината моя,
че други влезли са чрез мене в Троя?
Но има може би вина такава,
която векове не се прощава.
И чудно, че във всички времена
си има нарицателна вина.
Изглежда, че не я отменя нищо,
когато е погубила огнище.
Какво е дал и кой какво е взел,
не съм аз който си поставя цел.
Измина вечност. И с търбуха празен
аз пак съм мразен.
Вечно ще съм мразен.

Монолог на латерната
Повтаряла съм все едно и също.
Засвиря - този упрек ми се връща.
А свиря хубаво, а свиря вярно.
Какво като звучало популярно.
Едно и също? Може би. Обаче
и повторението нещо значи.
И чулият ме, да не иска никак,
това, което свиря, тананика.
Изглежда в действията си съм права -
това, което ще внуша,
остава.

Монолог на буквите
Буквите сме - гласни и съгласни
и едни със други съучастни.
Заедно изграждаме, което
вече е от смисъла прието.
Но строим го според правописи.
Резултатът от това зависи.
И ако го нарушим, тогава
всяка бди да се съпротивлява.
Помежду ни има и такива,
дето не оказват съпротива,
независимо къде ги слагат,
те приспособяват се веднага.
Буквите сме гласни и съгласни,
ала има, има и... безгласни.

Монолог на пердето
Щом нещо ще се скрива, ето,
се сещат мигом за Пердето.
Така започва се веднага
зад мене да се предполага.
Веднага се въобразява
какво ли тук, зад мене става.
И за да сте наясно, вижте -
най-често тук не става нищо.
Но да измисляте не пречи,
че нарицателно съм вече.
И за слепеца ще е видно,
когато аз съм безобидно.
Но... колко добрини потъват,
ако ме спуснат върху...
съвест.

Монолог на лампата
Докато светех, важен център бях.
Не можех да се отърва от тях -
досадниците, дребните мушици.
Играеха край мене със стотици.
А уж разсеяните пеперуди
видях да ме ухажват като луди.
Но загасиха ме
и ето на
настъпи безподобна тишина.
Наоколо ми не жужеше никой,
сякаш си бяха глътнали езика.
И за да проверя какво са пак,
си мисля как да се престоря, как.
И иска ми се да направя трампа
със някоя неугасена лампа.

Монолог на бушона
Подмамен от добрия тон,
се съгласих да съм бушон.
Да пазя цялата система,
когато бъде застрашена.

И да предотвратя пожар,
останал сам да съм макар.
Но много скоро се разбра,
че с мен играта е игра.
Избрали бяха ме такъв,
за да посрещна удар пръв.
Но съкращение дойде,
бе ясно - няма накъде,
преди решителния час
от всички първи гръмнах аз.

Монолог на трохата
Не искам да ми кажат: - Ха!
Изхвърлихме една троха.
Защото докато ме има,
ще бъда винаги значима.
Известно е, на този свят
един се бори за комат,
за друг комат пък не остава -
със залък се задоволява.
Но има и такива, дето
троха им пада от небето.
И често не, а много често
те благодарни са за жеста.
Та, ето че не съм “горката”,
а съм значима аз - Трохата.
Понякога, ако ме има,
и от комат съм по-значима.

Монолог на
главната буква
Ако да можех, аз се бих навела,
че ме поставят винаги начело.
Но сигурно и бавно осъзнавам -
поставят ли ме мисъл да повеждам,
самата се превръщам във надежда,
а пък когато в думата ме има,
то тя е недвусмислено значима.
И затова нерядко в мен се целят,
по думата се случва и да стрелят.
Но смисъла за да опазя в нея -
да я спася, дължа да оцелея.
Повдигам и които в мен се спъват -
от мене те се сещат що е съвест...
По същество аз с другите съм равна,
по отговорност нека да съм Главна.

Монолог на огледалото
за обратно виждане
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Напред да гледаш всеки повелява.
Какво ще кажете за мен тогава -
аз вечно съм обърнато назад?
Но съм с необходимия обхват
да знам кога в движението сложно
какво и докъде ще е възможно.
И отговорността на мен се пада
да не възникне лоша изненада.
И всеки, който е скептик дори,
могъл би смел да ми се довери.
Та... често става, за да спазиш ред,
не бива да се вглеждаш все напред.

Монолог на суетата
Какво не бях. С какво не се преборих.
Какво от невъзможното не сторих,
да утоля и алчности и страсти.
На ангел и на дявол казвах “здрасти”.
Погазих принципи и съвестта приспивах,
когато беше неподкупно жива.
Забравих близки, приближих далечни.
Успехите помислих, че са вечни...
И трупах, и си мислех, че постигам,
забравила бях да извикам “стига”...
Сега пред мен е тишина голяма.
И покаяние и прошка няма.
Дотук съм аз в живота бърз и кратък.
И всичко е дотук. Не за оттатък.

Монолог на колана
Гордея се и няма да престана.
По-важен съм от много аз - Колана.
Когато съм се закопчал, защото
съм пример, че държа на обществото.
Не искам да се меря с разкопчани -
със някакви колани самозвани.
Нали избира всеки дупка здрава,
та временно да й се доверява.
И трябва ли за тях да го е еня,
когато той самият я променя?
Та... от Колана с право се страхуват.
Допускам, че с колан не се шегуват.
Отпускат ме, или пък ме пристягат,
ала с това от същността ми бягат:
Без мене на опасност е обречен,
а с мен човекът вече е облечен.

Монлог на нишката
Каквото да си казваме, каквото,
по Нишката се стига до Кълбото.
Ала ако Кълбото не желае,
то ползата от Нишката каква е?
Тогава, докато не стане късно,
тя по-добре сама да се прекъсне.
Рискувам, за да го спася навреме.
Реши ли, после пак ще ме приеме.
Щом Нишка съм, съм бдителна, защото
по мене се достига до Кълбото.
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Îðèãèíàëíà è òàëàíòëèâà

 Страница на Борис ДАНКОВ

Тандемът Златимир Коларов, неговата съпруга Валя Фиданова Коларова
и техният син Калин Коларов - автори на сборника “Шантави истории,
или грешката е неизбежна”

áåëåòðèñòèêà
—·ÓÌËÍ˙Ú ìÿ‡ÌÚ‡‚Ë ËÒÚÓËËî
Ì‡ «Î‡ÚËÏË  ÓÎ‡Ó‚ & Ù‡ÏËÎËˇ

рудно е да се каже, че най-
новата книга на писателя
Златимир Коларов, негова-
та съпруга - преподавател-
ка в НАТФИЗ и автор на
филмови сценарии Валя Фи-

TTTTT

* * *
Не е грях да упражниш свободната си воля, след като Бог те е

дарил с нея.
* * *
Подтикът за творчество и смисълът на творчеството са две

различни неща.
* * *
Смисълът да твориш е оправдан, ако продуктът е добър.
* * *
Инквизицията, аутодафето, войната и холокостът са част от

сатанинските идеи и деяния на човека.
* * *
Ако преди в една война Човекът убиваше хиляди войнци, сега убива

милиони.
* * *
Да диференцираме по-прецизно кандидатите за Ада и за Рая, водени

от финансови съображения, от хуманни мисли и благородни цели.
* * *
Грях ли е да откраднеш коричка хляб, за да нахраниш челядта си?
* * *
Непростимо е, ако някой излъже за лична облага, но е благородно,

ако е излъгал, за да спести другиму терзания и болки.
* * *
Преоценката на понятията праведност и грях, лъжа и истина са

началото, фундаментът, теоретичната постановка, върху която трябва
да градим.

* * *
Тънка е тази работа с прелюбодейтването, Господи...
* * *
Едно е беднякът да открадне кокошка, за да нахрани децата си, и

съвсем друго - богаташът да открадне парица от бедняка, за да я
пусне в пълния си джоб.

* * *
Всяко лъжесвидетелстване е грозно и недостойно, но то е най-

изпитаната практика в арсенала на съдебната система.
* * *
Отровиха не само земята, океаните, моретата и небето, но и

космоса, и душите си отровиха глупавите хора.

Èç “Ãðåøêàòà å íåèçáåæíà”

данова-Коларова и техния син Калин:
“Шантави истории, или грешката е
неизбежна” представя “семейна про-
за” или пък “фамилна фантастика”.
Първо, защото в този странен на
пръв поглед белетристичен сборник
не “принципът на изключеното тре-
то” е определящ, а по-скоро на...
допълващото второ. Трето, понеже
включените в книгата творби труд-
но могат да бъдат причислени към
класическия разказ или чистия фанта-
стичен жанр.

Прочее, проф. Златимир Коларов е
достатъчно известно име както в
българската медицина, така и в наци-
оналната ни литература. Автор е на
повече от 450 научни труда в област-
та на ревматологията и медицината,
специалист от изключително висока
класа. Но и талантлив писател, издал
няколко сборника с разкази, сред кои-
то “Отблясъци от далечни светкави-
ци”, “Прах във вятъра”, “Приказните
острови”, а сега и на “Шантави исто-
рии, или грешката е неизбежна”, как-
то и на два романа: “Illisio Magna” и
“Безкрайни бели полета...” В съавтор-
ство със съпругата си е заснел някол-
ко филма, между които “Триптих за
Димитър Димов”; “Навътре в камъка”,
посветен на поета Иван Динков, как-
то и на игралния филм “Пътят към
върха”, чиято тема е любовта и
сблъсъкът между доброто и злото.

От началото на февруари 2015 г.
проф. Златимир Коларов е председа-
тел на Клуба на писателите лекари в

България, който се числи към клона от
Международната асоциация на писа-
телите лекари - UMEM. Носител е на
наградата “Димитър Димов” и други
национални литературни награди.

В “Шантави истории...” Златимир
Коларов сменя регистъра, прекрачва
границата на “автентичния разказ” и
вместо да разказва “случки от живо-
та”, се отдава на еретични размисли
върху библейската митология и не
само. Един от неговите герои е Про-
граматора, който е силно разколебан
в целесъобразността на сътворения
от Бога свят и на... човека, една “из-
начална и вселенска грешка.” Следва-
щият персонаж е жалкият “генерал

ните теми за “греховността на чове-
чеството” и неговата апокалиптична
обреченост, като пречупва своя раз-
каз през призмата на модерността,
на новите предизвикателства, пред
които е изправен светът. При това
той разказа умно и занимателно, със
сардоническа духовитост и сатири-
ческа прямота.

Контрапункт на неговите билей-
ско-философски притчи е цикълът от
разкази в сборника на неговата съпру-
га Валя Фиданова-Коларова “Преди
това”. В тях лиризмът (“Спомен”) и
романтичната носталгия (“В мъгла-
та”); връщането към изконната
първичност (“Вещерица”); модерната
чувствителност на... подсъзнателно
ниво (“Мис свят”); преплитането на
реално и фантастично (“Преди това”)
са подвластни на лаконичната кине-
матографичност на стила, на талант-
ливата белетристика.

Като естествен “хепиенд” в
сборника идва разказът “Шантава
история” на десетгодишния Калин
Коларов. Синът като че ли слага
точка над и-то, като ни пренася
във времето, когато госпожа учи-
телката е... робот, а училището...
лети в Космоса - мечта не на един
млад човек от днешното “сърдито
младо поколение”. Прочее, може би
редакторът на книгата е бил под-
веден от заглавието “Шантава
история” и за “да върже нещата”, го
е предпочел (в множествено число
“Шантави истории”) за заглавие на
книгата. Или пък това е било доб-
роволен избор на самите автори.
Все едно, но се е получила една
интересна белетристична сага,
която находчивата собственичка на
“Жанет 45” Божана Апостолова не
е пропуснала да прибави към списъ-
ка на своите литературни бест-
селъри. Прочее, ако историите не са
шантави, кой ли ще се изгуби вре-
мето да ги чете. Приятно четене...

Nr 1999”, който е метафорично олице-
творение на надъханата военщина с
цялата й недодяланост и примитивна
ограниченост.

В “Небесни прения” Луцифер пише
жалба до Бога с молба да “промени
Божествения ред”, за да намалее
“грешнико-потокът”. Дяволът насто-
ява за реформа и в Рая, за да се
изравнят условията за живот на
грешниците и праведните. За
усъвършенстване на човека Луцифер
предлага актуализация и на... десет-
те божи заповеди, като грехът, краж-
бата и прелюбодеянието да бъдат
признати за нормални черти на чове-
ка. Противно на очакванията жалба-
та е препратена от Господ  по “над-
лежния ред” до управителя на Рая
Свети Петър, който отхвърля идея-
та за реформа на “Небесния живот”.
Не закъснява свише и мнението Гос-
подне: “Вие двамата да престанете с
разколните си прения...”

Тема на “Поднебесни кули” е мо-
дерната “вавилонска страст” на чо-
вечеството за изграждане на нови
стълпотворения, разрушителната
агресия на “лудите човеци”, наруша-
ването на вселенската хармония и
пр. Най-накрая идва ред на “Мисии-
те Ной - 1,2,3,4 и т.н.” ...По нареж-
дане на върховния шеф на Човече-
ството започва осъществяването
на мисиите “Ной”, изграждането на
поредния Ноев ковчег, в който тряб-
ва да бъде съхранен генофондът на
планетата. Разбира се, Ной “верни-
ят Божи раб” е изправен пред не-
малко изпитания. Той трябва да
вземе на кораба и... своята тъща, да
се съобрази и със синовете си  “кал-
пазани” Сим, Яфет и Хам. Докато
най-сетне корабите “Ной” отнасят
през Пространствата и вековете
майчиния ген и спасяват неблаго-
разумния човешки род.

Златимир Коларов е сътворил ин-
тересни фантастични притчи, в кои-
то със саркастичен артистизъм и
философска дълбочина третира веч-
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IN MEMORIAM

Йордан КОСТУРКОВ

Наред с Филип Рот, Джон Ъпдайк,
Сол Белоу, Норман Мейлър, Едгар Лорънс
Доктороу, кръстен от родителите си
на Едгар Алън По, който също е живял
в нюйоркския район  Бронкс, бе признат
като един от най-талантливите, амби-
циозни и обичани романисти от втора-
та половина на двадесети век.
Четвъртият му роман “Рагтайм” ста-
на и остава голямата творба на жи-
вота му, едно от най-впечатляващите
явления на американския роман на ХХ
век, избран за един от стоте най-
велики романа, написани на английски
език. Отначало се опитаха да го тълку-
ват само като ретромода, като адап-
тиране на художествения текст към
синкопите на популярната музика, но
за разлика от модернистките експери-
менти “Рагтайм” създаде своя ориги-
нална белетристична техника, която
започна да се тълкува като постмодер-
на, и всъщност и самата теория на
постмодернизма основа някои от руб-
риките си (“историята като игра”, “спле-
скване на емоциите” и други) сякаш на
основа на текста на такъв вид роман.

“Рагтайм” оттук нататък - вече
близо четиридесет години - заживя
свой живот: най-напред с филма-явле-
ние на Милош Форман от 1981 г., в
който Джеймс Кагни, Елизабет
Макгъвърн и дори Норман Мейлър се
смесват с Букър Т. Уошингтън, Елиза-
бет Незбит, Ема Голдман, Зигмунд
Фройд и Коулхаус Уолкър - Скот Джоп-
лин, Хари Худини, Станфорд Уайт,
Тиъдър Рузвелт и Дж. П. Морган, Хе-
нри Форд, Рокфелер, Андрю Карнеги и
Емилияно Сапата, а осемнадесет го-
дини по-късно бе създаден един от
най-съвършените бродуейски мюзикъ-
ли, за който и самият Доктороу при-
знава, че е на нивото на романа му.

След “Рагтайм” Е. Л. Доктороу из-
даде още над десетина, не отказва
интервюта (за разлика от Владимир
Набоков, който не даваше изобщо
интервюта), демонстрира политиче-
ските си позиции в подкрепа на Демо-
кратическата партия и дори влиза в
конфликти с младото, политически
безразлично поколение и с неговите
консервативни родители.

В интернет дискусия по повод но-
вия си сборник с разкази “Мила земя”
той заяви: “Аз не съм нито Ърнест
Хемингуей, нито Норман Мейлър. Не се
бия по баровете и не ходя на лов за

Рагтайм
за Едгар
Лорънс
Доктороу
Õ‡ 21 ˛ÎË Ú.„. ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËˇÚ
ÔËÒ‡ÚÂÎ ÔÓ˜ËÌ‡ ‚ ‰ÓÏ‡ ÒË ‚ Õ˛ …ÓÍ
Ì‡ 84-„Ó‰Ë¯Ì‡ ‚˙Á‡ÒÚ, Ò˙Ó·˘Ëı‡
Ò‚ÂÚÓ‚ÌËÚÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌË ‡„ÂÌˆËË

едър дивеч в Африка, нито се бокси-
рам.” На зададен въпрос на участник
от България за заглавието си отгово-
ри, че е заето от текста на химна “За
теб, моя страна, мила земя на свобо-
дата”. В същото интервю той сподели
кои писатели са му оказали въздейст-
вие - Чарлс Дикенс, Джордж Елиът,
Хенри Фийлдинг, Гюстав Флобер, Стен-
дал, Лев Толстой, Достоевски, Чехов, а
от американците - Натаниъл Хоторн,
Херман Мелвил, Марк Твен, Тиъдър
Драйзър, Франсис Скот Фицджералд,
прие, че вероятно трилогията “САЩ”
на Джон Дос Пасос може да му е по-
влияла за “Рагтайм”.

Доктороу и неговите левичарски
настроения на вероятно застаряващ
либерал се свързват с американските
мечти за социализъм. Той е роден на
6 януари 1931 г. в Ню Йорк. И двамата
му родители са деца на руски емиг-
ранти от еврейски произход. Дядо му
е социалист. Майка му Роуз Левин
Доктороу е талантлива професионал-
на пианистка. Баща му Дейвид Ричард
Доктороу е собственик на музикален
магазин, по време на Голямата криза
той фалира и разпродава инструмен-
тите, за да издържа семейството си.

Доктороу завършва престижна
гимназия в Бронкс, а след това

постъпва в не по-малко престижния
колеж “Кениън” заради прочутата
писателска школа там. Завършва го
през 1952 г., там се запознава с ре-
дица свои колеги, някои от които
стават прочути писатели. Решава да
продължи в магистърска програма по
драматургия на Колумбийския универ-
ситет. В университета се запознава
със състудентката си, писателката
Хелън Естър Селцър, и се жени за нея
на 20 август 1954 г. Тя ражда първо-
то им дете в Германия, където той
отслужва редовна военна служба. Два-
мата имат три деца от брака си:
Джени, Карълайн - известна певица на
кънтри музика и авторка на тексто-
ве, и Ричард - сценарист и режисьор.

Е. Л. Доктороу започва работа в
бюро за резервации на самолетни
билети на летище Ла Гуардия и като
експерт-рецензент на текстове за
филмовата компания “Колумбия
Пикчърс”, като старши редактор в
“Новата американска библиотека” от
1959 до 1964 г. и като главен редактор
в “Дайъл Прес” до 1969 г., където изда-
ва редица големи автори от периода,
сред тях Ян Флеминг, Ейн Ранд, Нор-
ман Мейлър и Джеймс Болдуин, с кого-
то го свързва лично приятелство.

Първият му роман “Добре дошли в
трудните времена” е издаден през
1960 г., филмиран с Хенри Фонда в
главната роля (филмът се прожекти-
ра и под заглавието “Убиец на кон”).

 “Книгата на Даниел” (1971 г.) е
извън приетите жанрови категории -
пастиш с документални елементи,
свързани с екзекуцията на Джулиъс и
Етел Розенбърг, обвинени че преда-
ват на руското разузнаване тайни

документи за разработката на атом-
ната бомба. Сидни Лъмет снима филм
по романа през 1983 г. с Елън Баркин
и други.

Големият успех на Доктороу обаче
предстои - през 1975 г. “Рагтайм”
става явление в американската лите-
ратура, превежда се на над триде-
сет световни езика (в това число и
на български), още през първата годи-
на изданието с твърди корици се
продава в двестахиляден тираж, от
изданието с меки корици Доктороу
спечелва над два милиона долара.

През осемдесетте години писате-
лят издава “Езерото на гмурците”
(“Лун Лейк”), своеобразно хронологич-
но-тематично “продължение” на “Раг-
тайм”, “Световното изложение”, “Били
Батгейт”, последвани от “Водопровод-
ната станция”, “Градът на Бога”, ис-
торическия роман “Маршът” и “Хоумър
и Лангли”, сборник с новели с теми от
изкуството и политиката “Животът
на поетите”, “Мила земя”, есетата
“Поети и президенти”, “Репортаж за
космоса”. В тях той продължава експе-
риментите с нелинеарна структура
на разказа. Последната му книга е пак
сборник с разкази “Цялото време на
света”, издаден през 2011 г.

Темата за Голямата икономичес-
ка криза е доминираща и в следва-
щия му роман “Световното изложе-
ние” (1986 г.), а в “Били Батгейт”
(1989 г.) изследва сливането на ис-
тория и мит в гангстерския подзе-
мен свят на същия период. Романът
е филмиран с Дъстин Хофман, Никол
Кидман и Брус Уилис в главните роли.

Романът му “Градът на Бога” е
христоматиен пример за миметичен
роман. Критиците го обявиха за най-
великия американски роман, издаден
през последните петдесет години,
който възвръща вярата на читатели-
те в литературата.

А иначе извън публичния си поли-
тически живот, извън часовете по
творческо писане със студентите от
университета и извън литературна-
та слава той бе сам, в кабинета си,
по лавиците на който са Стендал и
Толстой, опитва се да не занимава
медиите нито с частния си живот,
нито с този на семейството си -
Хелън, двете момичета и сина им. На
6 януари 2011 г. Е. Л. Доктороу, Ед,
както обича да го наричат приятели-
те и близките му, отпразнува юбилей
- дълъг живот, през последните чети-
ридесет и пет години на който
пресъздаде цели ери от живота в
Америка в своето творчество. Днес
вече знаем, че той няма да напише
нови романи. Е. Л. Доктороу почина на
21 юли 2015 г. от рак на белия дроб.

Доктороу в дома си в Ню Йорк
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Лавица

ладимир Луков - поет и
белетрист с доказано
гражданско мислене,
днес отново ни подкан-
ва към размисъл. Повод
за това е новата му кни-

Без съмнение Ранулф
Файнс има повече животи от
която и да било котка и във
всеки един достига до пре-
дела на човешките възмож-
ности. Почти невероятно е, че
е още жив да ни разкаже
всичко преживяно. Екстрем-
ните условия винаги са при-
вличали британския авантю-
рист и в книгата си “Студ”, ко-
ято излиза у нас от “Вакон” в
превод на Диляна Пчелова,
той разкрива част от своите
шеметни авантюри. Неговата
Трансглобална експедиция -
първата обиколка на Земята от
полюс до полюс в историята, го
превръща в първия човек, пре-
косил както Антарктическия,
така и Арктическия океан. За
шейсетия си юбилей Файнс
пробягва седем маратона за се-
дем дни на седемте континента.
А няколко години по-късно по-
корява алпийския връх Айгер и
хималайския Еверест.

Потапяме се във вихъра на задъхващите опасно-
сти, с които се сблъскват Файнс и другарите му - от
маневрите между ледените късове и свирепите бури
на малка моторна лодка по Северозападния морски
път над Канада до дърпането на шейни с товар от
220 кг през осеяното с пукнати антарктическо плато
при температура от под минус 50 градуса. Предиз-
викателно и вдъхновяващо, това приключение кара

“ЧОВЕШКА КО-
МЕДИЯ” от Уилям Са-
роян издава “Бард”.
Итака, Калифорния.
Втората световна вой-
на. Четиринайсетго-
дишният Омир, твърдо
решен да стане един
от най-бързите теле-
графисти в Запада, се
оказва в капан между
реалността и илюзии-
те. Тази великолепна
повест - нежна и мъчи-
телна, наситена с ав-
тобиографични еле-
менти, разкрива как момчето става мъж в
един свят, който дори в разгара на войната
изглежда по-мек, по-безопасен и по-обита-
ем от днешния. Уилям Сароян е един от
най-прочутите американски писатели от ХХ
век. “Човешка комедия” има две филмови
адаптации - от 1943 г. и нова, чието излиза-
не по екраните предстои.

“СИЛАТА НА ПА-
МЕТТА” от Майкъл
Пауъл, издание на
“Книгомания”, предста-
вя практични идеи за
засилване на паметта.
Включени са някои от
основните проблеми
на паметта и техники-
те за лесно запомня-
не, съпроводени от
практически упражне-
ния за самоподготовка.
Организмът е в състояние да произвежда
нови мозъчни клетки дори и в напреднала
възраст, така тази книга може да ни помог-
не да приведем паметта си във върхова
форма, да повишим силата на своя ум, лес-
но да помним дати, графици, задачи и теле-
фонни номера и да станем много по-продук-
тивни във всекидневните си задължения.

“ЗА РОДИТЕЛИТЕ.
ВЪПРОСИ И ОТГОВО-
РИ” от Юлия Гипен-
рейтер, издание на
“Колибри”, отговаря на
най-актуалните въпро-
си на родителите и
показва как да разго-
варяме с децата. “Най-
напред споделям с
родителите знанията
си в областта на дет-
ската психология; из-
казвам предположе-
ния за възможните
причини за възникна-
лите проблеми; посочвам стъпките, които
трябва да се предприемат, за да се стигне
до хармонични отношения с детето; давам
примери от опита на други родители, тъй
като знам, че този опит е далеч по-убедите-
лен от мнението на много специалисти”,
пише Гипенрейтер.

“ПЪРВИТЕ ПЕТ-
НАЙСЕТ ЖИВОТА НА
ХАРИ АВГУСТ” от
Клеър Норт издава
“Сиела”. Хари Август е
на смъртно легло. За
единайсети път. Той
чака да умре, както
обикновено, за да се
прероди и да започне
живота си отново. Не-
зависимо какво се
случва и какви реше-
ния взема, Хари вина-
ги се озовава точно
там, откъдето е започнал: дете, родено в
началото на XX век, което пази спомените
от всичките си предишни животи. Но този
път е различно. В традицията на “Скитникът
евреин” и “Йожен Сю”, това е вълнуващ
роман за силата на духа, за приятелите и
враговете и за това какво бихме направили,
ако знаехме какво ни предстои.

Ïî òðúíëèâèÿ
ïúò íà ñúâåñòòà
В новата си книга Владимир Луков
търси и намира формулата, чрез
която обществото да се отърси от
стари стереотипи и да върви напред

BBBBB
Георги Н. НИКОЛОВ

га “Народът, учителят, писателят”
с есеистика и публицистика, из-
дадена от “Пропелер”. И както
сам споделя в уводните страни-
ци, “тя е написана така, че аз
самият да съм й най-добрият
възможен читател. Но не заради
себе си я написах така, а заради
откровението на истината в нея”.
Всъщност страниците тук не са за
отделен събеседник или скромна
аудитория от читатели-идеалисти.
Те търсят пречистващ лек за ця-
лото общество. Изолирано от из-
конните си ценности чрез трай-
ния негативизъм на българския
делник. В същността на сборника
е вплетена идеята редица страни
на духовността ни да бъдат под-
несени чрез философски анализ.
А върху мащабната им панорама
да се открои, по пътя на емпи-
ричното изследване, озарената с
мисия харизматична личност. Ро-
лята й в историческите тежнения
и обрати. В океана от въжделе-
ния и съдби на народа, към който
принадлежи.

Луков е творец с богата био-
графия, изградена върху еруди-
ция и сериозен професионален
опит. Матрицата на реалното в
темите му успешно се вписва
върху безкрайността на времето.

От чиято памет към нас, в изме-
ренията на ХХI в., достигат мис-
ли на Сократ, Хегел, Вилхелм
фон Хумболт, Шпенглер, Карл
Юнг... Редом с тях по страниците
отново се раждат за живот, стра-
дание и песен Христо Ботев,
Вазов, Гео Милев, Никола Вап-
царов. Общ фон на книгата е
мотивът за свобода: чрез творче-
ство, чрез физическа саможерт-
ва пред олтара на изстрадани
идеали или в спор със силните
на деня. В него участва и авторът
със своите есета и публицистич-
ни текстове. Подканващи към
конкретика още в заглавията:
“Поетите и писателите като йе-
рихонски тръбачи”, “За качество-
то на образованието без дема-
гогия”, “Казано между нас, поети-
те и писателите”, “Фрустрация”,
“Експресно за величието на рус-
кия народностен дух”, “За психо-
логическите ординарци” и т.н.
Все проникновения, убедително
вписващи се в интелектуалната
картина на българския делник. С
равнозначност между теоретич-
ната проекция и реалното изме-
рение на тематичния обзор. С
искрите на мисълта върху трес-
кавия пулс на тълпата. Залутана
в делника незнайно къде и ули-
сана в лов на хлебни химери.

Цялата книга на Луков е изтъ-
кана в полемичност. В неприми-
римост към инертността на об-
ществото и спънките, издигани
пред полета на духа. Именно
духът, извисен над тленната ни
същност, е верният съдник за

добро и зло. Индикатор за мо-
рал и нравственост пред двули-
чието на нищи и пълзящи. За
красота и естетичност, творчес-
ка значимост и най-вече - за
човещина.

Логично е да се запитаме
дали сборникът “Народът, учи-
телят, писателят”, в търсеното от
автора символично триединст-
во, ще бъде разбран и оценен.
Мисля, че в днешното българ-
ско книгоиздаване подобни
творби са рядкост. Но тук Вла-
димир Луков търси и намира
формулата, чрез която общест-
вото да се отърси от стари сте-
реотипи и да върви напред. И
получава наградата, очаквана
от всеки автор - да разгърнем
страниците му с интерес.

Приключения
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кръвта ни да замръзне и да се
изпълни с адреналин.

От книгата на Файнс научаваме
любопитни факти за ледниците и тех-
ните обитатели, както и за културата
и интимния живот на местното насе-
ление. Файнс поставя адекватна ис-
торическа рамка на изследователи-
те, чиито стъпки понякога следва,
но често кривва от техния път, за да
проправи нова пътека. Имена като
Кук, Рос, Амундсен, Шакълтън,
Франклин отдавна са осигурили
статута си на легенди, но не-
удържимият стремеж на Файнс и
щурите му пионерски подвизи със
сигурност го поставят редом до тях.

Сър Ранулф Файнс е първият
човек, който достига и двата по-
люса по суша, и първият, който
прекосява Антарктида без
външна подкрепа. През 60-те
години е отстранен от Специал-
ните военновъздушни сили за
неправилна употреба на експло-
зиви, но след като се присъеди-

нява към армията на султан Оман, получава медал
за храброст. Файнс е ръководил над 30 експеди-
ции, включително и първата околосветска обикол-
ка през двата полюса. През 1993 г. Нейно величе-
ство кралицата връчва на Файнс Ордена на Бри-
танската империя, тъй като, докато разбива рекор-
ди, успява и да дари над 14 милиона британски
лири за благотворителност. През 2009 г. става най-
възрастният британец, покорил Еверест.
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дна по-различна и въздействаща излож-
ба, озаглавена “Целебна живопис на
Азара Брайта”, може да се разгледа до
15 август в столичната галерия “Евро-
па” на ул. “Леге” 3.

Картините са многопластови, т.е. с

Станимир Генов
гостува в Кюстендил

Страницата подготви
Надежда УШЕВА

Между 6 август и 22 септем-
ври в незавършената част на
галерията “Владимир Димит-
ров-Майстора” ще може да се
види изложба на Станимир Ге-
нов. Експозицията е съставена
от три отделни серии, създаде-
ни специално за кюстендилска-
та галерия (ул. “П. Евтимий” 20).
Сериите “Навън”, “Искам те на
мое място” и “Други” обединя-
ват платна, инсталационно гру-
пирани в отделни композиции.

Произведенията, както и

За повече от месец залата
на галерия “Credo Bonum” ще
заживее по законите на геоме-
трията, в ритъма на цвета, със
звук и светлина. Изложбата
“Цвят, звук, движение” събира
художници, които гледат на из-
куството като на задълбочено
лабораторно занимание. Те ра-
ботят както с класически живо-
писни техники, така и с най-но-
вите дигитални технологии.

Геометричната абстракция

в предишни художествени
проекти на Генов, извеждат
класическата техника на ви-
сокото изкуство в гранична-
та територия на естетичес-
кия и пластически ексцес.
Без да напуска, а напротив,
задълбавайки в изящното,
авторът формулира нова йе-
рархия в традиционната ре-
алия, резултат или екзалти-
рана есенция на етичните
катаклизми в съвременното
общество.

Серията “Искам те на мое
място” е въвеждаща за из-
ложбата и щe е разположе-
на в първата незавършена
зала. Недвусмислено, с по-
каната, отправена в загла-
вието, авторът въвежда зри-
теля в условното простран-
ство на визуализацията на
своя личен опит.

Серията “Други” обединя-
ва множество разноформат-
ни композиции, които де-
монстрират на практика този
процес на освобождаване от
изобразителност по класи-
чески начин, който обаче
носи тезата на радикална
естетическа актуализация.

Станимир Генов (р. 1982,
София) завършва Национал-
ната художествена академия,
специалност живопис. Рабо-
ти с видео, инсталация и жи-
вопис, като балансира в ра-
ботата си концептуален за-
ряд, чист експресивен изказ
и създаване на комплексен
художествен дискурс, в който
зрителят преживява (среща-
та си с) изкуството. За гости-
те от София е организиран
транспорт (6 август, 14 ч.) от
площад “Св. Ал. Невски”.

Цвят, звук и движение
в рисунките на трима
художници

обединява живописта и рисун-
ките на Георги Димитров, Ма-
рия Чакърова и Николай Пет-
ков. За тях фигуралният свят е
останал да съществува на ниво
геометрична форма, а цветът
едновременно изразява прежи-
вявания и идеи, но е и компози-
ран по законите на спектралния
анализ, използвайки опита на
Западноевропейския модер-
низъм. С работите на Ангел Пет-
ков и Студиото за интерактивни
инсталации “Реактив” зрителят
може да преживее изкуството
отвъд повърхността на картина-
та. Трите движещи се и светещи
колони на “Columnication” (съче-
тание между колона и комуни-
кация) усещат емоциите на по-
сетителя. Те притежават сензо-
ри, които отчитат нервността на
човешките движения, което кара
инсталацията да променя свое-
то поведение в съзвучие с чо-
вешкото присъствие. И ако пуб-
ликата е неволен участник в
тази интерактивна игра с произ-
ведението на изкуството, то му-
зикалната стена “МиРеЛа” изи-
сква активното участие на посе-
тителя.

“Цвят, звук, движение” обръ-
ща внимание на  специфичното
изкуство, родено като реакция
на напрегнатия модерен свят.Ангел Петков, “Columnication”
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Дебютна изложба на
авторката представя
галерия „Европа”

просто око не се долавя колко различни изображе-
ния съществуват в една творба. При фина настрой-
ка на сетивата наблюдателят може да види с
вътрешното си зрение картините под най-горното
изображение.

Важен е начинът, по който тези картини се гле-
дат. А те се гледат със сърцето. Човек не трябва да
мисли какво вижда и да няма очаквания, а да по-
пие енергиите, като отваря през сърдечната си
чакра цялата си аура, каза за ДУМА Азара Брайта,
която представя в галерия “Европа” своята първа
изложба. И ако картината го радва, това е начин за
приемане на енергиите и тяхната целебна стой-
ност. Енергийното лечение е познато като универ-
сална енергия, прана, рейки и пр., обяснява тя.

Как да почувстваме енергийното послание в
това изобразително изкуство? Метафизичната кар-
тина се “слуша”, чува се скритата музика в нея.
Цветът, физичната форма или абстракцията и бо-
ята, танцуващи по платното, събуждат и вътрешни-
те сетива и така чуваме картината, а метафизика-
та в нея експресионира и се свързва ритмично и
холистично с нас.

Азара Брайта, както е артистичното име на ав-
торката, рисува от 6 месеца. Има вече 20 картини.
Изучава метафизична живопис и скулптура, артче-

налинг и сакрални танци в Даманхурския универси-
тет “Олами”. Интересите й към окултизма и езоте-
риката започват да се проявяват в детството. Прак-
тикува психотерапия и регресия, аюрведа, йога,
кинезитерапия. През 2001 г. окончателно се прена-
сочва към окултизма като последовател на учени-
ето на Ведите, езотеричните учения на Шамбала.
През пролетта на т.г. изучава дизайн висша мода и
залага насока за въвеждане на своята живопис в
облеклото.

Семинари за самостоятелни духовни и це-
лебни практики ще се проведат в галерията на
6 и 12 август от 18 до 20 ч.
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Академия за музика за даровити

деца и възрастни, замислена от зна-
менитата певица Елена Образцова
малко преди нейната кончина, отваря
врати на 8 август в Санкт Петербург.

След тригодишен основен ремонт
наскоро е завършена реставрацията
на “Гостиний двор” - паметник на ар-
хитектурата на ХIХ в. Историческото
здание, в което се помещава акаде-
мията, се намира в центъра на Санкт
Петербург, на Невски проспект.

“Академията е мечта, която Елена
Василевна лелееше много дълго, тя
й помогна в последните години да
поддържа бодър духа си, въпреки
тежката болест”, заявява дъщерята на
певицата, директорката на академи-
ята Елена Макарова.

В учебното заведение ще могат
да се обучават както деца и подра-
стващи, така и възрастни - предви-
дено е допълнително професионал-
но образование. За децата ще бъдат
обособени две групи - от 11 до 13 и
от 14 до 17 години. Те ще изучават
не само пеене, но и хореография,
изобразително изкуство, актьорско
майсторство и други дисциплини.
“Мама смяташе, че най-важното не
е дали децата един ден ще се реа-
лизират като художници или музи-
канти, а да се посее в душите им
семенцето на културата”, допълва
Макарова.

Музикална академия
„Елена Образцова” отваря
врати в Санкт Петербург
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“Ще каним ученици или випускни-
ци на консерваторията, ще дадем
възможност на млади певци да уча-
стват в постановки на сцената, да се
изявяват като артисти”, разказва ху-
дожественият ръководител на акаде-
мията Илдар Абдразаков. Той отбе-
лязва, че е важно “да се отнасяме
индивидуално към всеки певец, да ги
подготвяме за участие в конкурси, за
постъпване в театъра, за срещи с
организатори на фестивали и аген-
ти”.

По думите на Абдразаков “светов-
ноизвестни певци ще водят майстор-
ски класове, вече са дали съгласие-
то си блестящият баритон от САЩ То-
мас Хемпсън, сопраното Дебора Войт
и Анна Нетребко”.

Създателите на академията обе-
щават още, че постоянни преподава-
тели ще бъдат най-добрите руски пе-
дагози, а учебното заведение ще
развива международна дейност - та-
лантливи млади певци от различни
страни ще пристигат в Санкт Петер-
бург за обмяна на опит.

Обучението ще бъде платено, но
за особено надарени ученици ще
бъдат отделени безплатни места -
около 10 за деца и още толкова за
възрастни.

Чужденци от всички краища на света
пеят българските народни песни с душа,
сърце и пълен глас. В холивудски филми,
в Уестминстърското абатство, а през ав-
густ 2016 г. в Созопол и Копривщица -
Лондонският български хор завладява с
уникалните си хармонии и интереса на
изпълнителите към нашата богата тра-
диция. На турнето им в България те ще
бъдат придружени от Швейцарския
български хор, чието създаване вдъхно-
вяват, научи ДУМА от Райна Деницова.

Това лято Лондонският български хор
ще отбележи 15 години от създаването
си с третото си турне в България. Само
една трета от изпълнителите в него са
българи. Останалите са британци и чуж-
денци от всички краища на света - от
Полша, Чехия и Гърция през Германия и
Франция до далечна Азия. Обединява ги
любовта към българската народна музи-
ка. Те успяват да я вдъхнат чрез песните
си на цяла Великобритания.

Хорът се гордее с множество пости-
жения, които го нареждат сред най-ус-
пешните български музикални форма-
ции в света. Формацията е озвучила
филма “Троя”, сериала “Елизабет - непо-
рочната кралица” и компютърната игра
Halo 4. Удостоена е със званието “Би Би
Си некласически хор на годината -
2006”. Певците са сътрудничили с джаз,
класически и рок музиканти, сред които
групата “Doves” и композитора Авшалом
Каспи (2009), с Английския камерен ор-
кестър (2011), певиците Софи Елис-
Бекстър (2013) и Керис Матюс (2015).
Гордеят се още с два самостоятелни
албума - “Аляна галяна” (2007) и “Горо
ле, горо” (2012). Участвали са на BBC
Electric Proms (едно от най-големите
събития за музика в Лондон), концерти-
рали са в Уестминстърското абатство
(2010), в рок клубове, в престижни кон-
цертни зали и на шлеп в река Темза.

Швейцарският български хор е осно-
ван през 2010 г. след запознанство меж-
ду швейцарски музиканти и лондонските
певци на събора в Копривщица. Швей-
царците се вдъхновяват от лондонската
група и веднага формират група-побра-
тим. През 2014 г. те посещават Лондон
за голям съвместен концерт. По време на
изявите си в България през август Швей-
царският български хор ще изпълни и
алпийски поздрав, специално подготвен
за нашата публика.

Концертите са на 4 август в Примор-

Формацията, озвучила филма „Троя”, се гордее с множество
постижения през 15-те години от своето създаване
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Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА

Десислава Стефанова
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ско (Амфитеатъра) от 19 ч., на 5 август
в Созопол (Амфитеатър Аполония) от
21 ч., на 6 август в Стара Загора (Опе-
рата) от 19 ч., на 8 август в Копривщи-
ца и на 10 август в Орешак (НИХЗИ -
до Троянския манастир). Концертите в
Стара Загора, Копривщица и Орешак
ще бъдат съвместни с Швейцарския
български хор. В Стара Загора хорове-
те ще делят сцената и с експлозивния
ансамбъл “Загорче”. Входът за всички
концерти е свободен.

Диригент и основател на Лондонския
и Швейцарския български хор е Деси-
слава Стефанова. Деси израства с
българската народна музика, пее в из-
вестната детско-юношеска формация
“Загорче” и има голям опит с междуна-
родни участия още преди да навърши
18 г. След това става професионална
народна певица в ансамбъл “Филип
Кутев”. Преди 15 години Деси пристига
в Лондон и оттогава не е спирала да
изнася концерти, да дава уъркшопове и
да пее в саундтрака на емблематични
представители на холивудското и неза-
висимото кино. Гласът й разтърсва зри-
телите не по-малко от действието в най-
напрегнатите и лирични моменти на
“Братя Грим”, “Троя”, “Атлантида”, “При-
зрачния кораб”, “Борат” и “Бен Хур”.

Но едно от най-забележителните
постижения на Десислава Стефанова е
несравнимият начин, по който умее да
вдъхва любов у чужденци и нашенци към
българската народна музика. Това е при-
чината тя да получи през 2011 г. сребъ-
рен медал от Министерството на външни-
те работи за принос към българската
култура. В множество тв интервюта в
Лондон тя разкрива най-интригуващите

особености на българското звукоизвли-
чане. Деси е изключителен музикален
педагог, който успява да отвори душите
и гърлата дори на хора, които не са се
докосвали преди срещата с нея не само
до нашия фолклор, но и до пеенето. По-
добен опит споделя Агнес от Унгария:
“Моят учител по музика ми каза, че не
мога да пея. Така прекарах двайсет го-
дини в тихичко тананикане, докато не се
присъединих към хора и сега най-после
мога да пея. Тези песни ме връщат в
спомените за моя роден дом, където
земята докосва небето и сълзите докос-
ват усмивката.”

Вярвайки, че “пеенето на тази музика
е като магия, която сякаш има силата да
изцелява болни и дори да разцепи атом-

ното ядро” (Вероника), за повечето от
пеещите в Лондонския български хор
това е преживяване, граничещо с откро-
вение: “Обожавам да пея в хора, защото
това е музика от тялото и от сърцето, тя
е храна за душата” (Вик). “Ние сме сел-
ски хор, но тъй като нашето “село” е
Лондон, идваме от всички краища на
света. Хората идват, за да пеят и остават,
за да пеят заедно”, смята съпругът на
Деси Джеймс. “Ставаме все по-близки,
споделяйки сватби, годишнини и запоз-
навайки дори нашите новородени бебе-
та с този изумителен звук”, признава
Кейт, английска журналистка, която е с
хора почти от създаването му.

Някои от песните в репертоара на
хора са наследници на най-добрите
фолклорни песни, които в началото на
ХХ век български композитори започ-
ват да аранжират в красиви хорови хар-
монии, изпълнявани от “Мистерия на
българските гласове”, ансамбъл “Филип
Кутев” и трио “Българка”. Песни за уни-
версалния човешки опит като любовта,
женитбата, болката, раздялата и вой-
ната, те прекосяват езиковите бариери
и вълнуват публиката до сълзи. Един от
най-талантливите композитори и при-
ятели на Лондонския български хор е
Кирил Тодоров. Негови са аранжимен-
тите на някои от най-разтърсващите
песни (сред тях има и написани специ-
ално за хора) като “Прощавай, мамо”,
“Мъри, Яно”, “Зелник, делник”, “Събра-
ли са се, набрали” и т.н. Други песни,
които формацията изпълнява, са изве-
стните и обичани от всички ни - “Сед-
нало е Джоре”, “Изгреяла ясна звезда”,
“Пиленце пее”, “Кавал свири”, “Що ми е
мило”, “Дилмано, дилберо” и др.
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Московският академичен театър
“Моссовет” започна гастроли в рамки-
те на Годината на Русия в Монако.
Руската трупа изнесе представления
в Монте Карло, на сцената на култур-
но-изложбения център “Грималди фо-
рум”. На 28 и 29 юли там бяха пред-
ставени “Вуйчо Ваньо” и “Три сестри”
на Чехов в постановката на именития
режисьор Андрей Кончаловски.

Спектаклите представляват свое-
образен диптих и според режисьор-
ския замисъл винаги се играят заед-
но, по-точно един след друг. От трупа-
та припомнят, че първа на сцена из-
лезе постановката на “Вуйчо Ваньо”
през 2009 г., а след нея, през 2012 г.
- “Три сестри”. Според Кончаловски
“Три сестри” стават логично
продължение на “Вуйчо Ваньо”.

В двата спектакъла участва един и
същ актьорски състав - Александър
Домогаров, Павел Деревянко, Юлия
Висоцка, Наталия Вдовина, Алексей
Гришин, Ирина Карташева. По думитеСцена от “Три сестри”
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на Кончаловски за него е било от
принципно значение актьорите, уча-
стващи във “Вуйчо Ваньо”, да получат
роли и в “Три сестри”. Това е много
удобно и доста икономично, отбеляз-
ва той.

Обединяващ фактор са и костюми-
те, създадени от Рустам Хамдамов.
Музиката и към двете постановки е
композирал Едуард Артемиев. Худо-
жественото оформление е на Конча-
ловски, който е едновременно и ре-
жисьор, и сценограф. Той е направил
така, че двата спектакъла да се игра-
ят на фона на общи декори.

Чеховият диптих се представя с
успех на сцената на “Моссовет”. И
често излиза на гастроли. Вече са го
гледали зрителите в Италия, Израел,
Великобритания, Грузия, Латвия, сега
имаше възможност да го оцени и пуб-
ликата в Монако.
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Ò
еатралният сезон никога
не завършва за Държав-
ния куклен театър във
Варна. През целия август
и през септември, до на-
чалото на учебната годи-

Младите любители на театъра могат да гледат
на открито най-хубавите спектакли на трупата
през август и до началото на учебната година

на, трупата ще привлича малките
зрители с прекрасните си постанов-
ки на две сцени на открито - до
Природонаучния музей и до Кукления
театър. Афишът е пъстър и богат.

“Малки вълшебници” по мотиви от
произведения на Джани Родари очак-
ват малчуганите днес, 1 август, от
18.30 ч. на Лятната сцена до Приро-
донаучния музей. Това е забавен
разказ за обичта, добротата и же-
ланието да променим света. Най-
скорошната му награда е за най-
добър спектакъл (статуетка “Игра-
ещият човек”, изработена от скулп-
тора Георги Чапкънов) от ХIХ наци-
онален куклено-театрален фестивал
“Михаил Лъкатник” в Ямбол т. г.

 “Жабокът цар” -
пост. Владимир Стевков

“Прасенцето Непослушко” -
пост. Бианка Бенковска

“Малки вълшебници” -
пост. Вера Стойкова
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“Алегро виваче, или Когато куклитe
танцуват” - авторски спектакъл на

актьорите Вера Стойкова, Диана
Цолевска, Галин Гинев, Стоян Стоянов

Довечера по същото време на Лят-
ната сцена на кукления театър ще
се играе пиесата “Зеленчуци който
не яде”.

През следващите дни младите
театрали ще могат да избират
между авторските спектакли на ак-
тьорския състав “Кой в гората знае
правилата?” и “Алегро виваче, или
Когато куклитe танцуват”, “Криво-
то патенце” и “Дядовата ръкавичка”
от Елин Пелин, “Жабокът цар” по
Братя Грим, “Златната рибка” от
Пушкин, “Прасенцето Непослушко”
от Бианка Бенковска и “Приказна
принцеса”. А на 12 септември всички
тържествено тръгват “На училище
с Пинокио”.

Любознателните малчугани имат
възможност да надникнат и зад ку-
лисите, да се запознаят с кукли на
приказни герои от знаменити спек-
такли на театъра. Съвсем основа-
телно трупата се гордее с единст-
вения по рода си на Балканите и
един от малкото в Европа Музей на
куклите, открит през 1985 г. Експо-
зицията представя близо 140 теат-
рални кукли, както и елементи от
декори. След прекъсване от 1990 до
2002 г. тя отново е подредена от
художничката Цветана Векова.

Първи посрещат гостите уникал-
ните кукли на основателя на театъ-
ра Георги Сараванов. След тях във
вълнуващото шествие се включват
по-младите им “колеги” от 24 ембле-
матични спектакъла на театъра,
играни от 1952 до 2002 г. В три
витрини са подредени техните ме-

дали и отличия. Така експозицията
свързва в едно творческите усилия
на автори, режисьори, актьори, ху-
дожници, конструктори. Проследени
са различни техники, стилове, тен-
денции в развитието на този свое-
образен жанр на приложното изку-
ство, авторския почерк на водещи
български сценографи като арх. Иван
Цонев, Майя Петрова, Любомир Ца-
кев, Майя Кузова, Анна Пулиева,
Ангел Неделчев, Коста Ортодоксов,
Петя Стойкова, Енчо Аврамов, Ва-
сил Рокоманов и други, отбелязват
от театъра.

Музеят на куклите е бил пред-
ставян в специална изложба на фе-
стивала в Толоса, Испания (1994), на
17-ия конгрес на УНИМА и Световен
куклен фестивал в Будапеща, Унга-
рия (1996), на Международния куклен
фестивал в Суботица, Сърбия (2005),
и т.н.

Младите варненски зрители са
привлечени активно към дейността

на любимия си театър, който извън
сцената инициира и участва в реди-
ца социални проекти като “Час по
литература в театъра”, “Работил-
ница за театрални кукли”, “Театрал-
на лаборатория СТИЛ - Свободно
творческо изразяване на личност-
та”, “Куклотерапия” и др. ДКТ Варна
е партньор на училища, включили се
в проекта “Успех” - “Да направим
училището привлекателно за млади-
те хора” по ОП “Развитие на човеш-
ките ресурси”, съфинансирана от
Европейския социален фонд и Мини-
стерството на образованието, мла-
дежта и науката.

Театърът е инициатор и домакин
на престижния Международен кук-
лен фестивал “Златният делфин” от
1972 г. Той се провежда на всеки три
години в началото на октомври и е
средище на най-добрите постиже-
ния на куклено-театралното изку-
ство по света.

Варненският куклен театър е
сред предпочитаните участници на
световни културни форуми и кукле-
но-театрални фестивали. Гастроли-
рал е в почти всички европейски
страни, също и в Иран, Алжир, Тай-
ван, Индия, Япония, Китай, САЩ,
Куба, Канада, Мексико, Южна Корея...
А признанието за високите му твор-
чески постижения се изразява както
чрез обичта и признателността на
вярната му публика, така и с много-
бройните награди от театрални
форуми у нас и по света.
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сопотамската и зороастрий-
ска астрономия.

Пентаграма

Когато е “права”, изразява
същността на идеалния човек,
чийто разум владее всички стра-
сти и те се намират в единство и
хармония. А когато е “обърната”,
показва заблудената душа, под-
чинена на стихийните качества
и на материалното. Такава душа
се намира във властта на дяво-
ла, затова е сатанински символ.

Защо робът не може да
учи?

Защото е в четворката, в
ограждението, в квадрата, във
и под законите, които го прити-
скат и управляват. Петицата
(пентаграмът) е разширението
на квадрата и възможността за
изход от робството чрез учене.
Петицата е числото на ученика
и води до шестицата, символи-
зираща Давидовата звезда.

Космическата
костенурка

е наречена още плетеница
“Дълголетие”, “Мистичен възел”
или “Възел на щастието”. Сре-
ща се в Тибет, Китай, Монго-
лия, Корея, Средна Азия, във
Волжка България, в Дунавска
България и навсякъде, където
се е разселвал българският
народ. Има я като стилизиран
орнамент по най-различни
български предмети, шевици
на дрехи и покъщнина.

Плетеницата е стилизирано
изображение на костенурка с
диференцирани тяло и крайни-
ци. Костенурката символизира
дълголетието и мъдростта и
често се използва като знак за
вечност. Древните българи са
имали космогоничната предста-
ва, че Земята се крепи върху

корубата на гигантска костенур-
ка; и когато тя се размърдва, се
получавали земетресенията.

Според народните поверия
костенурката живее повече от
500 години и от това става
мъдра и всезнаеща, познава
билките и магиите. Единствено
тя знае къде расте билката
разковниче, която имала спо-
собността да отваря всичко
заключено. Космическата кос-
тенурка се отъждествява с ман-
далата (мистична карта на Все-
лената) и подобно на нея указ-
ва световните посоки. Нумеро-
логично изразява числото 9,
свещено за древните българи
(8-те световни посоки и
центърът, 9-те основни плане-
ти в Слънчевата система и 9-
те месеца преди раждането на
човека). Небесната костенурка
или Символ на безкрайността
се изобразява като 3 препле-
тени осмици и древните са го
носили като защитен талисман
против беди и нещастия.

Стилизираното изображе-
ние на костенурката в орнамен-
тите на нашите шевици е ромб
с върхове по посоките на све-
та и със залепени два
триъгълника отстрани. Негови-
те производни триъгълници
представляват различните ви-
дове МАКАЗ - голям, малък,
двоен, троен, канатица. Този
знак се изобразява с два до-
прени с върховете си
триъгълника - завъртените на-
обратно половинки на ромба.

Допирането на двата
триъгълника е съприкоснове-
ние, начало на контакта, т.е.
годеж. Когато двата триъгълни-
ка са допрени с широките си
страни, символизират сродст-
во, сродяване или бабица
(гърбица). На български дума-
та маказ означава разклоне-
ние, а на турски - ножица.

 Дървото на живота

е знак за дългия исторически
път, извървян от древния ни
народ. Със своята изправеност
и насоченост нагоре принадле-
жи към символите на вертикал-
ността. Дървото олицетворява
цикличния характер на косми-
ческата еволюция - живот,
смърт - чрез раззеленяването
и окапването на листата всяка
година. Корените му са населе-

ни с дребни подземни животин-
ки, в клоните и над короната се
подслоняват и летят птици - по
този начин дървото свързва
земния и небесния живот.

Короната олицетворява не-
босвода с неговите реални и
свръхестествени обитатели.
Стволът разделя небето от
Земята и съответства на сред-
ния, земния, човешкия свят.
Корените символизират дол-
ния, подземния свят. То може
да се интерпретира като път
към света на небесните богове
или подземните зли сили.

Петлето

В митологията петелът е
слънчев символ, защото възве-
стява настъпването на новия
ден. И днес хората казват “пет-
ляно време”, “по първи петли”,
когато отбелязват началото на
деня. Според традиционните
представи времето от залез
слънце до първи петли е тази
част от денонощието, когато
се появяват караконджули,
вампири, таласъми и други ми-
тологични персонажи. С про-
пяването на петел те загубват
своята сила. Предпазната му
функция личи от редица закли-
нания, с които баячката гони
болестта в “пусти гори, дето
петел не пее”.

Петелът е многозначен сим-
вол. Той олицетворява мъжко-
то начало и оплодителната
способност, както и женското
възпроизвеждащо начало.
Така петелът е ярък символ на
потенция, включва се в сватбе-
ните ритуали и изразява тях-
ната основна идея.

Чепеларско сватбарско везмо - петлета и дървото на живота

Казанлъшка бродерия

Самоковска шевица
с макази и елбетица

Трънска елбетица-детелини

Двоен кръст - символ
на елбетицата

Кюстендилски
официален тоалет
от миналия век

Родопска женска дреха

Източен слънчев символ
Възелът на щастието - плетеница

 на космическата костенурка
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Въздухът, слънцето и водата са най-благоприятни за укрепване на организма

Доц. д-р Гео НЕШЕВ

Известно е, че летният се-
зон е най-благоприятен за по-
ставяне на началото, но посте-
пенно и за разширяването на
закалителни процедури, при
които най-ефективни средства
са въздухът, слънцето и водата.

Използването на въздуш-
ните маси като закалително
средство е най-добре да за-
почне с въздушни бани в за-
крито помещение (стая или
закрит балкон) под формата
на утринна гимнастика. Впос-
ледствие упражнения могат да
се правят и сред природата,
обаче на защитени от вятъра
места: в паркове, градини, на
брега на реките и морето.
Първите въздушни бани на
открито трябва да са при тем-
пература на въздуха не по-
ниска от 20 градуса, в безвет-
рено или леко ветровито вре-
ме. Тяхното времетраене не
следва да превишава 10-15
минути, като внимателно може
да се увеличи продължител-
ността до 2 часа.

Закаляването чрез слънче-
ви бани е нужно да става само
след съветване с лекар. Не се
препоръчва баните да се пра-
вят повече от веднъж дневно.
Редно е след тях да има отдих
от 10-15 минути на сянка и
къпане в реката, морето или
езерото. Температурата на во-
дата при къпането не бива да
е по-ниска от 18-20 градуса, на
въздуха - 20-24 градуса. В
първите дни къпането да бъде
през деня, като най-подходя-
щото време е между 9 и 12

часа преди обед, и да не става
нито на гладно, нито веднага
след хранене.

Курортно-климатичните
места по нашето Черноморие
се характеризират с относи-
телна постоянност на клима-
та, малка облачност, чист
въздух и умерена температу-
ра. Но кои имат най-вече нуж-
да от почивка край морето и
от морелечение?

Това са преди всичко лица
със заболявания на ставите:
хронични ревматични полиар-
трити, травматични артрити,
състояние след счупване на
костите и други заболявания на
опорно-двигателния апарат.

Подходящи за морелече-
ние са извънбелодробните ту-
беркулозни процеси, повечето
от хроничните гинекологични
страдания, някои заболявания

на кожата и дихателната сис-
тема, болести на кръвта и др.
Почивката на море през лято-
то трябва да се избягва от бол-
ните със сърдечносъдови стра-
дания, белодробна туберкуло-
за, възпаления на бъбреците,
остри възпалителни и инфек-
циозни заболявания.

Климатът на планинските
местности се отличава с пони-
женото атмосферно налягане,
голямата сила на слънчевата
радиация, с богатството на ул-
травиолетовите лъчи, с по-нис-
ките температури на въздуха и
с чист, значително йонизиран
въздух. Наши учени са устано-
вили, че за профилактични
цели у нас могат да се използ-
ват почти всички среднопла-
нински климати. За летуване се
препоръчват най-вече Родопи-
те, Южна Рила и Пирин. Тези
планини имат обилно слънце и
благоприятна отрицателна йо-
низация на въздуха.

Интересно е да се знае, че

според нашите учени-климато-
лози в Пирин на височина
2060 метра съществуват иде-
ални условия за лечение на
най-упорити форми на хронич-
ни екземи. Подобни условия
съществуват и в Рила (Саръгь-
ол). Районът на Пампорово е
подходящ за лечение на урти-
кария, а Витоша на височина
над 1650 метра влияе благо-
творно на заболявания, които
протичат с хроничен сърбеж.

И така, кои от нас да пред-
почетат планинските курорти?

За почивка и лечение се
препоръчва те да се избират
от туберкулозно болни и бол-
ни с прекарани тежки възпа-
лителни заболявания на диха-
телната система, от страдащи
от захарна болест, алергични

заболявания, белодробен за-
дух и др. Засега специалисти-
те се въздържат да пре-
поръчват средно- и високопла-
нинския климат на болни от
стенокардия (гръдна жаба),
белодробно сърце, трета сте-
пен на хипертонична болест и
тежки степени на сърдечна

недостатъчност.
Специалистите не пре-

поръчват да се водят на море
кърмачета и деца до година и
половина. Децата от една до
три години може да се водят на
море, но предварително роди-
телите е необходимо да уточ-
нят с лекарите режима за хра-
нене, спане и слънчевите и
водни бани на детето. По-голе-
мите деца обикновено понасят
морето добре, стига обаче при-
способяването към морския кли-
мат да се направи внимателно,
без прекаляване с къпането.

Правилно е децата на пла-
жа да се занимават с различни
игри, а не да лежат неподвиж-
но като възрастните. И непре-
менно да имат бяла или светла
шапчица на главата. След
завършване на слънчевите
бани децата да бъдат изкъпани
със затоплена в съд морска
вода. Навършилите 3-годишна
възраст могат да бъдат потапя-
ни в морето за по-дълго време,
да се учат да плуват и т.н. За
всички деца е задължителна
следобедната почивка - 2 часа
сън най-малко.

За разлика от морето, на
планина могат да ходят деца
от всички възрасти. Планински-
те курорти се препоръчват осо-
бено за деца с малокръвие,
преболедували различни ту-
беркулозни заболявания, лош
апетит, упорити алергични
кожни заболявания и т.н. Иде-
алното съчетание за детския
организъм е смяната на кли-
мата през лятото: средно 25
дни на море и след това 1
месец на планина.
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ËÂ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÔÂÓÚ-
ÍË‚‡ÏÂ ËÒÚÓËˇÚ‡ ÒË -
‚˙ÁÚÓ„‚‡ÏÂ ÒÂ ÓÚ ÌÂ˘Ó,
ÔÓÒÎÂ „Ó ÒË‚‡ÏÂ, ÒÂÚÌÂ

Точката над И-то

ƒÛ„Ë ÚÂÍÒÚÓ‚Â ÓÚ ‡‚ÚÓ‡ Ì‡: www.ivoatanasov.info

ÍÓËÚÓ ÒÏÂ Á‡ËÏÒÚ‚‡ÎË Ë „Â·‡, Ë ‰Â‚ËÁ‡, ÌÂ ÒÂ Î˛¯Í‡Ú Í‡ÚÓ
ÓÚÒÂ˜ÂÌË Ú˙ÌË. —ÚÂÏˇÚ ÒÂ ‰‡ ÌÂ ‡Á„Î‡Òˇ‚‡Ú ÓÌÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ
„Ë ËÁÎ‡„‡, ‡ ÍÓ„‡ÚÓ ÚÓ ‚ÒÂ Ô‡Í ÒÚ‡ÌÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÒÂ ËÁ‚ËÌˇ‚‡Ú,
˜ÂÒÚÓ - Ò ÔÓÎÓ‚ËÌ ÛÒÚ‡, ÌÓ ÌÂ „Ó ËÁı‚˙ÎˇÚ ÌËÚÓ ÓÚ ËÒÚÓË-
ˇÚ‡, ÌËÚÓ ÓÚ Ò˙‚ÂÏËÂÚÓ ÒË.
ÃÌÓ„Ó Ò„‡‰Ë ‚ Ú‡ÁË ÒÚ‡Ì‡, Ë ÚÓ ÓÚ Ì‡È-‡ÁÍÓ¯ÌËÚÂ, Ò‡
ÔÓÒÚÓÂÌË ÓÚ Í˙‚‡‚Ëˇ Í‡Î ÀÂÓÔÓÎ‰ II. —Â‰ Úˇı Â  ‡ÎÒÍË-
ˇÚ ÏÛÁÂÈ Á‡ ÷ÂÌÚ‡ÎÌ‡ ¿ÙËÍ‡ ‚ „‡‰˜ÂÚÓ “Â‚¸ÓÂÌ. ”˜ËÎË-
ÚÂ ÔÂ‰Ë ÔÓÏÂÌËÚÂ Û Ì‡Ò ˘Â ÒË ÒÔÓÏÌËÏ, ˜Â ‚ ÒÚ‡ËÚÂ
‡ÚÎ‡ÒË ÌˇÍ˙‰Â ÔÓ ÒÂ‰‡Ú‡ Ì‡ ˜ÂÌËˇ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ ÒÂ ÏˇÍ‡¯Â
‰˙Ê‡‚‡Ú‡ ¡ÂÎ„ËÈÒÍÓ  ÓÌ„Ó. » ˜Â ÍÓ„‡ÚÓ Úˇ ÔÓÒÚË„Ì‡ ÌÂÁ‡‚Ë-
ÒËÏÓÒÚÚ‡ ÒË, ‡ Ô˙‚ËˇÚ È ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓ ËÁ·‡Ì ÔÂÏËÂ
œ‡ÚËÒ ÀÛÏÛÏ·‡ Ë Ì‡È-·ÎËÁÍËˇÚ ÏÛ Ò˙‡ÚÌËÍ ¿ÌÚÓ‡Ì √ËÁÂÌ„‡
·ˇı‡ ÔÓ‰ Á‡ÔÎ‡ı‡ Á‡ ÊË‚ÓÚ‡ ÒË, ÚÛ‰Ó‚ËÚÂ ÍÓÎÂÍÚË‚Ë ‚ ¡˙Î„‡-
Ëˇ Ô‡˘‡ı‡ „ÌÂ‚ÌË ÚÂÎÂ„‡ÏË ‰Ó Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÔÓÒÓÎÒÚ‚‡.

“Ó„‡‚‡ ÌÂ ÒÏÂ ÔÓ‰ÓÁË‡ÎË Í‡Í˙‚ ‡ÔÓÍ‡ÎËÔÒËÒ ÒÂ ÍËÂ
Á‡‰ ‚ÂÎËÍÓÎÂÔËÂÚÓ ‚ “Â‚¸ÓÂÌ Ë ‰Û„ËÚÂ ÒÚÓÂÊË Ì‡ ÀÂÓ-
ÔÓÎ‰ II. ƒ˙Î„Ë „Ó‰ËÌË Á‚ÂÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÁË Í‡Î, ËÁ‚ÎˇÍ˙Î
·‡ÒÌÓÒÎÓ‚ÌË ÔÂ˜‡Î·Ë ÓÚ ÍÓÎÓÌËˇÚ‡ Ò ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ 10 ÏËÎËÓÌ‡
ÊÂÚ‚Ë, Ò‡ ÛÔÓËÚÓ ÒÍË‚‡ÌË. Õ‡ÏË‡Ú ÒÂ Ó·‡˜Â ‰ÓÒÚÓÈÌË
ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ò˙Ò ÒÌËÏÍË Ë ‡ÁÍ‡ÁË Ì‡ Ó˜Â‚Ë‰ˆË ËÌÙÓÏË‡Ú
Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÒÚ - ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËˇÚ ‰ÛıÓ‚ÌËÍ ƒÊÓ‰Ê
¬‡¯ËÌ„ÚÓÌ ”ËÎˇÏÒ, ·ËÚ‡ÌÒÍËˇÚ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ ≈‰Ï˙Ì‰ ÃÓÂÎ,
ÍÓÈÚÓ ‰ÓË ÓÒÌÓ‚‡‚‡ ‚ÂÒÚÌËÍ, ‚ ÍÓÈÚÓ ÓÒÚÓ ‡ÁÓ·ÎË˜‡‚‡
Í‡Îˇ. ΔÂÒÚÓÍ Ô‡ÏÙÎÂÚ Á‡ „ÂÌÓˆË‰‡ Ò˙Ú‚Óˇ‚‡ Ã‡Í “‚ÂÌ, ‡
ƒÊÓÛÁÂÙ  ÓÌ‡‰ ÓÔËÒ‚‡ ÛÊ‡ÒËÚÂ ‚ ÔÓ‚ÂÒÚÚ‡ ÒË ì—˙ˆÂ Ì‡
Ï‡Í‡î, ËÁ‰‡‰ÂÌ‡ ÔÂÁ 1899 „. œÓ˜ÚË ‚ÂÍ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ Úˇ Â ‚
ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÙËÎÏ‡ ì¿ÔÓÍ‡ÎËÔÒËÒ ÒÂ„‡î, Í‡ÚÓ ÂÊËÒ¸Ó˙Ú
‘‡ÌÒËÒ ‘Ó‰  ÓÔÓÎ‡ ‡‰‡ÔÚË‡ Ò˛ÊÂÚ‡ Í˙Ï ‚ÓÈÌ‡Ú‡ ‚˙‚
¬ËÂÚÌ‡Ï.

ÃÓ˘ÌËˇÚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÂÌ Ì‡ÚËÒÍ ÔËÌÛÊ‰‡‚‡ ÔÂÁ 1908 „.
ÀÂÓÔÓÎ‰ II ‰‡ ÒÂ ÓÚÍ‡ÊÂ ÓÚ ËÏÂÌËÂÚÓ ÒË. –Ó‰ËÌ‡Ú‡ ÏÛ „Ó
ÔÂËÏÂÌÛ‚‡ Ì‡ ¡ÂÎ„ËÈÒÍÓ  ÓÌ„Ó Ë „Ó ÂÍÒÔÎÓ‡ÚË‡ Ó˘Â ÔÓÎÓ‚ËÌ
‚ÂÍ. Õ‡ 30 ˛ÌË 1960 „. ÍÓÎÓÌËˇÚ‡ Â Ó·ˇ‚ÂÌ‡ Á‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ‡
‰˙Ê‡‚‡, Í‡ÚÓ Ì‡ ˆÂÂÏÓÌËˇÚ‡ ‚ ÀÂÓÔÓÎ‰‚ËÎ (ÔÓÁÌ‡ÈÚÂ ÓÚ ÚË
Ô˙ÚË ˜ËÂ ËÏÂ ÌÓÒË), ‰ÌÂÒ  ËÌ¯‡Ò‡, ÔËÒ˙ÒÚ‚‡ ÚÓ„‡‚‡¯ÌËˇÚ
Í‡Î ¡Ó‰ÛÂÌ. ¬ Â˜Ú‡ ÒË ÔÓÒÎ‡‚ˇ ÌÂ ÍÓ„Ó ‰‡ Â, ‡ Ú˙ÍÏÓ
Ò‡Ú‡Ô‡ ÀÂÓÔÓÎ‰ II. ¬ ÓÚ„Ó‚Ó œ‡ÚËÒ ÀÛÏÛÏ·‡ ÔÓËÁÌ‡Òˇ Ì‡
‚ËÒÓÍ „Î‡Ò ËÒÚËÌ‡Ú‡ Á‡ ‡ÙËÍ‡ÌÒÍËˇ ıÓÎÓÍÓÒÚ Ë Ò˙Ú‚ÓËÎËˇ „Ó
ìˆË‚ËÎËÁ‡ÚÓî. “Ó‚‡ Â ÚÓÎÍÓ‚‡ ÌÂÔÓÒÚËÏÓ, ˜Â Â Ò‚‡ÎÂÌ ÓÚ
ÔÂÏËÂÒÍËˇ ÔÓÒÚ, ‡ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ, ÔÓ ÔÂÔÓ˙Í‡ Ì‡ ÷–”, Ó‰Ó·ÂÌ‡
ÓÚ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ Ì‡ —¿Ÿ ƒÛ‡ÈÚ ¿ÈÁÂÌı‡ÛÂ, Â Ó„‡ÌËÁË‡ÌÓ Û·ËÈ-
ÒÚ‚ÓÚÓ ÏÛ. ÕÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ Á‡ÔÓ‚Â‰ Â ËÁ‰‡‰ÂÌ‡ ÓÚ ◊ÓÏ·Â,
ÍÓÈÚÓ ÌÂ Â ÔÂÚË˜ÍË ÏËÎËÓÌÂ, Í‡ÍÚÓ ÏÌÓÁËÌ‡ Ò‡ Û·Â‰ÂÌË, ‡
ÒÂÔ‡‡ÚËÒÚÍËˇÚ ÎË‰Â Ì‡  ‡Ú‡Ì„‡, ÒÚÂÏˇ˘‡ ÒÂ ÚÓ„‡‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÓÚˆÂÔË ÓÚ ÌÓ‚ÓÒ˙Á‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ ‰˙Ê‡‚‡.

¿ÌÚÓ‡Ì √ËÁÂÌ„‡ Â ‚ËˆÂÔÂÏËÂ ‚ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÀÛ-
ÏÛÏ·‡.  Ó„‡ÚÓ œ‡ÚËÒ Â Ò‚‡ÎÂÌ Ë ‚˙‰‚ÓÂÌ ËÁ‚˙Ì ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡,
Ó„‡ÌËÁË‡ ‚˙ÒÚ‡ÌËÂ ‚ ÌÂ„Ó‚‡ ÔÓ‰ÍÂÔ‡, ÌÓ ÌÂ ÛÒÔˇ‚‡.
’‚˙ÎÂÌ Â ‚ Á‡Ú‚Ó‡, ‡ ÔÓÒÎÂ ÏËÌ‡‚‡ ‚ ËÁ„Ì‡ÌËÂ. ŒÚÚÓ„‡‚‡
Ò‡ ÒÔÓÏÂÌËÚÂ ÏË, Ï‡Í‡ Ë ‰ÂÚÒÍË, Á‡ „ÌÂ‚ÌËÚÂ Á‡„Î‡‚Ëˇ ‚
Ì‡¯ËÚÂ ‚ÂÒÚÌËˆË Ë Ò˙·‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÚÛ‰Ó‚ËÚÂ ÍÓÎÂÍÚË‚Ë ÔÓ‰
ÎÓÁÛÌ„‡: ì—‚Ó·Ó‰‡ Á‡ ÀÛÏÛÏ·‡ Ë √ËÁÂÌ„‡!î œÓ-Í˙ÒÌÓ ÚÂ Ì‡ÏÂ-
Ëı‡ ÔÓÚ‚˙Ê‰ÂÌËÂ ‚ ÏÂÏÓ‡ËÚÂ Ì‡ –Ë˜‡‰ —ÚÓÎˆ, ÔÂÁ 1960
„. - Ô˙‚Ëˇ ÂÁË‰ÂÌÚ Ì‡ ÷–” ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, ËÁ‡ÒÌ‡Î ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡
‰Ó Ô˙‚Ë Á‡ÏÂÒÚÌËÍ-‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ÷–”. “ÓÈ ÓÚ·ÂÎˇÁ‚‡ ÒÚÛÔ-
‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚÓÚËˆË ıÓ‡ ÔÂ‰ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÚÓ ÔÓÒÓÎÒÚ‚Ó ‚
ˆÂÌÚ˙‡ Ì‡ —ÓÙËˇ. œÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ËÁÎËÁ‡ ‰ÓÚÓÎÍÓ‚‡ ËÁ‚˙Ì
ÍÓÌÚÓÎ, ˜Â Ò‡ ËÁÔÓ˜ÛÔÂÌË ÔÓÁÓˆËÚÂ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡ Ë ÒˇÁ‡ÌË
„ÛÏËÚÂ Ì‡ ‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÚÂ ÍÓÎË. –ÂÁË‰ÂÌÚ˙Ú ÓÚË‚‡ ÔË
·ÂÎ„ËÈÒÍËˇ ¯‡ÊÂ ‰í‡ÙÂ, Á‡ ÍÓÂÚÓ ÓÚ·ÂÎˇÁ‚‡ ‚ ÒÔÓÏÂÌËÚÂ
ÒË: ìœÂ‰ Í˙˘‡Ú‡ ÏÛ ‚Â˜Â ÒÂ ·Â¯Â Ò˙·‡Î‡ ˆˇÎ‡ Ú˙ÎÔ‡, ‡ ÚÓÈ
ÛÏË¯ÎÂÌÓ ·Â Á‡ÒÚ‡Ì‡Î ÔÂ‰ „ÓÎÂÏËˇ ÔÓÁÓÂˆ ‚ ‰ÌÂ‚Ì‡Ú‡
ÒË, Á‡ ‰‡ ËÏ ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ ÔÂÁÂÌËÂÚÓ ÒË.î

œÂÁ 2002 „. Ó·‡˜Â ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ ÍÓÏËÒËˇ Ì‡ ·ÂÎ„ËÈÒÍËˇ
Ô‡Î‡ÏÂÌÚ ÒÎÂ‰ Â‰ÌÓ„Ó‰Ë¯ÌÓ ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ ÒÚË„‡ ‰Ó ËÁ‚Ó‰‡,
˜Â Í‡Î ¡Ó‰ÛÂÌ Â ÁÌ‡ÂÎ Á‡ ÔÎ‡ÌÓ‚ÂÚÂ Á‡ Û·ËÈÒÚ‚Ó, ‡ Ô‡‚Ë-
ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Â ÓÍ‡Á‚‡ÎÓ ‚ÒˇÍ‡Í‚‡ ÔÓÏÓ˘ Ì‡ ÔÓÚË‚ÌËˆËÚÂ Ì‡
ÀÛÏÛÏ·‡. ¬˙Ì¯ÌËˇÚ ÏËÌËÒÚ˙ ÀÛË ÃË¯ÂÎ ÒÂ ËÁ‚ËÌˇ‚‡ ÓÙË-
ˆË‡ÎÌÓ Ì‡ ÍÓÌ„Ó‡ÌÒÍËˇ Ì‡Ó‰ Á‡ ÓÎˇÚ‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÒË ‚
ÁÎÓ‚Â˘ÓÚÓ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ Û·ËÈÒÚ‚Ó ÔÂÁ 1961 „. «‡ Á‚ÂÒÚ‚‡-
Ú‡ Ì‡ ÀÂÓÔÓÎ‰ ≤≤ Ó·‡˜Â ËÁ‚ËÌÂÌËÂ ÌˇÏ‡. »ÏÂÚÓ ÏÛ ÒÂ ÔÓ-
ÒÎ‡‚ˇ Ò Ô‡ÏÂÚÌËˆË, Â‚ÓÏÓÌÂÚË, Ó‰ÂÌË, Ò Í‡Í˙‚ÚÓ ·Â Û‰Ó-
ÒÚÓÂÌ ‰ÓË Ë ‰ÓÒÍÓÓ¯ÌËˇÚ ¯ÂÙ Ì‡ ¡Õ¡ »ÒÍÓ‚. œÓÒÚÓÂÌË-
ˇÚ Ì‡ÌÓ‚Ó ÔÂ˜‡ÎÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÒÚ‡‰ËÓÌ ì’ÂÈÁ˙Îî Ô˙Í ‚Â˜Â ÒÂ
Í‡Á‚‡ ì ‡Î ¡Ó‰ÛÂÌî.

≈ÚÓ ˜Â Á‡ ÍÓÈ ÎË Ô˙Ú ‚ËÊ‰‡ÏÂ Í‡Í ˘‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡ Â‰ÌË ÒÂ
„‡‰Ë ‚˙ıÛ ÌÂ˘‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡ ‰Û„Ë. » Í‡Í ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ô‡‰ÌÂ
Ë ÒˇÌÍ‡ Ì‡ Ò˙ÏÌÂÌËÂ ‚˙ıÛ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡, Ò ÍÓËÚÓ Â Ì‡ÚÛÔ‡ÌÓ
·Ó„‡ÚÒÚ‚ÓÚÓ. ƒÓË ÍÓ„‡ÚÓ ÚÂ ‰‡ÒÚË˜ÌÓ ÒÂ ‡ÁÏËÌ‡‚‡Ú Ò Â‚-
ÓˆÂÌÌÓÒÚËÚÂ, ˜ËˇÚÓ ÒÚÓÎËˆ‡ Â Ú˙ÍÏÓ ¡˛ÍÒÂÎ.

Н
Ô‡Í „Ó ‚ÂÎË˜‡ÂÏ, ËÏÂÌÛ‚‡ÏÂ Ë
ÔÂËÏÂÌÛ‚‡ÏÂ „‡‰Ó‚Â, ÒÂÎ‡ Ë
ÛÎËˆË, ËÁ˜Â„˙Ú‚‡ÏÂ ÔÂ˜ÛÔÂÌË
Í˙ÒÚÓ‚Â Ë ÔÂÚÓÎ˙˜ÍË, ËÁ‰Ë„‡ÏÂ Ë
Ò˙·‡ˇÏÂ Ô‡ÏÂÚÌËˆË, ‚ÁË‚ˇ‚‡ÏÂ
Ò„‡‰Ë... » ‚ÒÂ ‚Ó‰ÂÌË ÓÚ ‰ÌÂ¯-
ÌËˇ ÔÓ˜ËÚ, ‡ ÌÂ ÓÚ ÔÓ-Ú‡ÂÌ
ÔÓ„ÎÂ‰ ‚˙ıÛ Ò˙·ËÚËˇÚ‡. ƒÛ„Ë
Ì‡Ó‰Ë, Ì‡ÔËÏÂ ·ÂÎ„ËÈˆËÚÂ, ÓÚ

Съществува един парадокс,
скрит в самото сърце на капита-
лизма и определящ оттам неговите
аритмии и кризи. Капитализмът,
разбиран не просто като икономи-
чески или политически ред, а като
форма на общество и култура, е
естествено демократичен в своя
произход и в своите условия. Това
ми се струва историческа очевид-
ност и означава, че капитализмът
става възможен в онзи момент,
когато все повече и повече хора
имат достъп до повече блага и
средства. Повече възможности и
печалба за по-голям брой индиви-
ди. Частна инициатива, предприе-
мачество, съревнование и забога-
тяване отдолу нагоре. Шанс, макар
и не равен, за всички.

В същото време, въпреки че
общата демократизация е двига-
тел на тази култура, по силата на
своята инерция и недотам видими
механизми, капитализмът “разгло-
бява” и обезсмисля демокрацията.
Това е сложен парадокс. Той озна-
чава, че всяка криза на капитализ-
ма е в същото време и криза на
демокрацията. Такива моменти
предлагат исторически избор - ко-
ригиране на системните дефекти
чрез средствата на демокрацията
или съхраняване на дефектиралото
цяло, което се представя във вида
на един тотален (и затова безал-
тернативен) ред. За сметка на сне-
мането на демокрацията до чисто
протоколна процедура и въвежда-
нето на постдемократични прави-
ла, обслужващи и поддържащи по-
добре този ред.

Парадоксът на практика е доб-
ре видим в т.нар. гръцка криза,
която е по същество европейска
криза. Наличието на обща моне-
тарна политика (обща валута и
централна европейска банка) в
отсъствието на обща фискална
стратегия (определяна от бюдже-
тите на националните правителст-
ва и гарантирана от правото им на
суверенитет) произвежда по дефи-
ниция неразрешими и ескалиращи
конфликти в еврозоната. Те бавно,
но необратимо противопоставят
национални и банкови интереси, не
оправдават очакванията на хората
и вместо да водят до общо благо-
денствие, създават атмосфера на
несигурност, заплаха и съмнения в
смисъла на този проект. Засега
Германия налага, без легитимно и
формално право, такава обща фи-
скална политика (на остеритет) с
цел да се избегне или отложи ко-
лапс в еврозоната и сриване на
еврото. Последният сценарий ще
означава и край на мита за нем-
ско-европейския просперитет, ка-
тастрофа за еврото като валута и

Разговорът
за Европа още
не е започнал
Гръцката криза е политическа криза
на Стария континент

ерозия на Европейския съюз като
цяло.

Това ще е нов исторически
провал за Германия с глобални
последствия и затова той трябва
да се избегне на всяка цена по
паническата логика на Меркел и
Шойбле. Въвеждането на институ-
ционализирана и централизирана
обща фискална политика обаче ще
обезсмисли националните прави-
телства, отнемайки фискалните им
правомощия и прехвърляйки ги към
Брюксел или Берлин, а по този
начин ще лиши от значение и де-
мократичните механизми, издига-

икономическа криза и олюляване
на еврото, тя е политическа криза
на Европа. Разкриване на фунда-
ментални дефекти и противоречия.
Тъкмо затова решението й не може
да се състои в серия от фискални
рестрикции и окуражаване на по-
литиката на безконечни заеми и
дългове, а изисква воля за полити-
чески реформи и ремонт на евро-
пейските институции и банкови
механизми. Но подобен ремонт ще
бъде заплатен от политическите
елити в Европа, от признанието за
техния провал, от неспособността
им да отговорят на историческата
ситуация, от задънената улица, в
която превърнаха Европа. Истори-
ята ще ги погребе.

Затова беше необходимо да се

Тодор П. Тодоров е доктор
по философия и доцент във
Философския факултет на

СУ “Св. Климент Охридски”.
Интересите му са в област-

та на история на философия-
та, философия и култура на
медиите и културна и соци-

ална теория и история на
фотографията.

Доц. д-р Тодор П. ТОДОРОВ

щи тези правителства. За моне-
тарния съюз демокрацията е из-
лишна. Представете си, че група
чиновници в Страсбург решава
колко да се харчи за образование,
колко за здравеопазване, какви
съкращения в кои сектори да се
правят, какви да са данъците и т.н.
Тогава министрите на държавите
членки ще се превърнат в бюро-
крати изпълнители и изборите ще
останат изцяло в регистъра на
отдавна досадилия телевизионен
спектакъл. Няма да има значение
дали на власт са ляво или дясно
центристки партии (освен в рето-
рическия детайл), тъй като всички
ще изпълняват общ протокол,
трансформиращ икономиките на
страните в протеза на европейски-
те институции и еврото. В такава
среда шанс имат само крайните
политически формации и евроскеп-
тиците, противопоставящи се на
статуквото и така единствено
съхраняващи някакъв политичес-
ки капитал. Но това означава кри-
за на легитимността и основанията
на политическия ред, центробежен,
но демократично обоснован наци-
онализъм, и в крайна сметка им-
плозия и фрагментация на евро-
пейския проект.

Такъв сценарий е неизбежен,
независимо дали формално съще-
ствува фискална централизация,
или тя се налага по други, по-
съмнителни пътища. Гръцкият сю-
жет е част от този сценарий. А
“решението” на ЕС е най евро-под-
ривния акт в историята на съюза.

Кризата в Гърция не е просто

отвори политически фронт в прего-
ворите с Гърция, да бъде компроме-
тирана и делегитимирана СИРИЗА,
преди да се е случило обратното.
Подобна реформаторска воля обаче
изисква огромен кураж, отговор-
ност и компетентност, каквито ни-
кой от европейските лидери не
демонстрира досега. По-лесно е
отговорността за евентуалния крах
да се прехвърли върху гърците и
“популисткото” им правителство от
леви полуидиоти (както ги вижда
европейската лумпен-интелиген-
ция), отколкото да се признае сис-
темна грешка, поставяща под
съмнение целия европейски проект.
Сега се наливат милиарди за смаз-
ването на една счупена, дефектна
машина, която ще се разпадне на
следващия по-остър завой, вместо
да се помисли за смяна на начина
на придвижване. В този смисъл
надеждата за промяна остава в
следващата катастрофа.

Всъщност разговорът за обеди-
нена Европа никога не е започвал
наистина. В този момент става
ясно, че тя съществува в името на
една монетарна и банкова систе-
ма, обслужваща определени при-
вилегировани икономики, елити и
класи и гарантираща тяхната поли-
тическа и икономическа домина-
ция с цената на загубата на вся-
какви демократични илюзии. Ста-
ва ясно, че европейският проект
не е това, което е, отвъд фасад-
ността дебне реалното. А то, уви,
принадлежи на миналото, не на
бъдещето.
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СРЕЩИ

БОЯН БАЛЕВ:

БСП да бъде партия
на действието
Партийните организации, които дават шанс
на младите хора, получават по-добри резултати, смята
организационният секретар на Младежкото обединение на БСП

БОЯН БАЛЕВ е роден през 1979 година в Белене.
Завършил е политология и макроикономика в СУ
“Св. Климент Охридски”, както и “Национална
сигурност и отбрана” във Военната академия “Г.
С. Раковски”. В момента е организационен секре-
тар на Младежкото обединение на БСП.

Интервю на Мария НИНОВА

 В навечерието на из-
борите социалистите
отново ще се качат на
Бузлуджа. Какво означава
този ден за млад човек
като вас?

- На Бузлуджа винаги се
качвам с идеята, че ще
видя много приятели и
даже няма да имам време
за всички. Настроението
винаги е много добро и не
се влияе от предизборната
обстановка. Весело беше и
през 2009 година след теж-
ката изборна загуба.

Разбира се, ще има и се-
риозни разговори за поли-
тика. Като членове на пар-
тия с почти 125-годишна
история винаги успяваме да
погледнем над злободневи-
ето, по-далеч от следващи-
те няколко месеца. Трябва
да мислим дългосрочно,
отвъд перспективата на
едни или други избори.
Младите хора в БСП трябва
да обсъждаме каква Бълга-
рия искаме да видим след
10 и дори 20 години и как
можем да я постигнем. Го-
лям проблем на българска-
та политика е, че много
неща се правят ден за ден,
с мисъл за оцеляване до
края на мандата. Това тряб-
ва да се промени.

 БСП от дълги години
е обвинявана, че не сти-
мулира развитието на
младите хора. Какво е ва-
шето мнение?

- Мнозинството от чле-
новете на БСП разглеждат
кадровата политика като ос-
новна слабост на последни-
те ни две участия в управ-
лението - Тройната коали-

ция и правителството на
Пламен Орешарски. Няма
как младите хора да са
извън тази обща картина.

Преди местните избори
обаче на преден план из-
лиза отношението към мла-
дите на равнище общински
организации. Във всяка об-
щина е различно. Партий-
ните организации, които
дават шанс на младите хора,
получават по-добри резул-
тати. За съжаление има
немалко местни структури,
които се насочват към мла-
ди хора едва след серия от
тежки изборни поражения.
В ход е процесът за издига-
не на кандидатите на БСП
за кметове и съветници. Ако
се развива, както досега,
очаквам повече членове на
Младежкото обединение да
са не само съветници, но и
кметове на общини.

 Какво трябва да се
промени в партията, за да
бъдат привлечени по-мла-
ди хора?

- Това е много голям
въпрос. Ние можем да ис-
каме промяна още в учеб-
ниците, които налагат на
младите хора манипулатив-
на, дори извратена пред-
става за историята за по-
следните 100 години. Мо-
жем да искаме промяна и в
медийната среда и куп дру-
ги неща, които не могат да
се случат поне засега.

От БСП обаче зависи
кои са личностите, които
отправят послания към мла-
дите хора, как ги отправят и
какви са посланията. Усили-
ята на ръководството на
партията да налага нови и
млади лица в медиите и
публичното пространство са
изключително важни и
трябва да продължат. За да
предизвикаме по-голям ин-

терес на БСП към младите,
трябва по-често да вижда-
ме в националния ефир по-
младите членове на Нацио-
налния съвет, Изпълнител-
ното бюро и парламентар-
ната група.

По отношение на по-
сланията към младите
хора няма нужда да се
открива топлата вода. Че-
тири групи въпроси са ос-
новни - образование, про-
фесионална реализация,
създаването на семейство
и свободното време.

В настоящата ситуация и
във връзка с демографската
криза БСП трябва силно да
акцентира върху младите
семейства и жилищната
политика. Това трябва да е
първата точка и основното
послание на следващата ни
предизборна платформа.
Още от ХIХ век жилищното
строителство е основен ан-
гажимент на левите партии
в цяла Европа и категорич-
но съм убеден, че трябва да
поставим жилищния въпрос
като приоритетен пред
данъчната политика. Не
само БСП, цяла България
трябва да осъзнае, че пре-
одоляването на негативни-
те демографски тенденции
е невъзможно без осигуря-
ване на първи дом за мла-
дите семейства.

Връзката между демо-
графските и икономически-
те процеси е изключително
сложна и не е еднопосоч-
на. Десницата в годините на
прехода, макар и негласно,
налага тезата, че България
не може да изхранва 9 ми-
лиона души население и
затова е бедна, но жизне-
ният стандарт ще се пови-
ши, ако останем 5 милиона,
защото тогава всички ще
можем да се издържаме от

туризъм и земеделие. Това
е политикономически идио-
тизъм. Както икономически-
ят спад влияе негативно
върху демографските тен-
денции, така и демограф-
ските тенденции влияят не-
гативно върху икономиката.
Не можем да имаме стаби-
лен, дългосрочен икономи-
чески растеж без растеж на
населението. Западна Ев-
ропа е идеалният лош при-
мер в това отношение. Сви-
ването на националния па-
зар прави равнището по-не-
ефективно, ниско произво-
дително, и затруднява ин-
вестициите. Намаляването
на населението ни превръ-
ща в икономическа перифе-
рия. Влошава цялостната
икономическа среда и на-
малява възможностите за
икономическа активност, за
намиране на работа.

Жилището и качестве-

ното работно място в бли-
зост до него са основата на
перспективата, която БСП
трябва да предлага на мла-
дите хора за оставането им
в България.

 Какво мислят млади-
те социалисти за предсто-
ящата изборна кампания?

- Мненията се различа-
ват в зависимост от пред-
варителните очаквания да
спечелим или загубим в
съответната община. В пуб-
личното пространство от-
ново се вещаят апокалип-
тични сценарии за резул-
татите на БСП. Като управ-
ляващи ГЕРБ отново ще
използват държавната ма-
шина в предизборната си
кампания. Не можем да им
отречем, че са много сил-
ни и в задкулисието на
предизборните битки.

Освен проблеми обаче
местните избори дават и
възможности. Имаме каче-
ствени кандидати за кмето-
ве. Левите стандарти, при-
ети на конгреса, са най-до-
брата основа за политика
и това личи от вече при-
етите платформи в повече
от 70 общини.

Напоследък съвсем дру-
ги фактори влияят силно
върху изборните резултати,
но БСП може да се бори за
победа в голямата част от
общините.

 Вие като организа-
ционен секретар на Мла-
дежкото обединение на
партията как ще се вклю-
чите в нея?

- Ще участвам в цялата
кампания на БСП, както и в
кампаниите на членовете
на Младежкото обедине-
ние, които са кандидати за
съветници и кметове. Осо-
бено важно е активистите
на МО, които не сме канди-

дати в тази кампания, да
застанем зад нашите дру-
гари, които ще се борят да
бъдат избрани.

 Какво трябва да
направи левицата, за да
успее да извлече макси-
мални резултати от ме-
стния вот?

- Както винаги на мест-
ните избори имаме шансо-
ве да спечелим на много
места. Не можем да решим
проблема с купения и кон-
тролиран вот, но ще постиг-
нем добри резултати, ако
преодолеем хроничната
слабост в правенето на
кампании.

Винаги давам пример с
кампанията за референду-
ма за АЕЦ “Белене” - по-
следната ни изборна побе-
да, защото най-важното е
да се поучим от нашия по-
ложителен опит. Събиране-
то на 700 хиляди подписа
стана след индивидуални
разговори с над 2 милиона
граждани. Негативната ме-
дийна среда не успя да
обърне нагласите, които
ние, социалистите, създа-
дохме в диалог с хората. Не
успяхме да стартираме про-
екта, защото и в предишния
парламент имаше мнозин-
ство от противници на ядре-
ната ни енергетика - ГЕРБ
и ДПС имаха над 130 депу-
тати и нямаше как да се
отмени решението за спи-
ране на “Белене”. Но наша-
та кампания за референду-
ма свали ГЕРБ от власт и
удвои представителството
ни в парламента през 2013
година, върна ни в управле-
нието. Индивидуалната ра-
бота с хората е пътят, по
който трябва да разширява-
ме влиянието си и да пече-
лим избори. В много от по-
малките общини такава кам-
пания се прави от години и
резултатите са видими. В
тази посока трябва да се
увеличат усилията в област-
ните центрове.

 Има ли различия в
БСП?

- БСП остана може би
последната демократична
партия на българския поли-
тически терен и това създа-
ва погрешното впечатле-
ние, че имаме по-тежки
вътрешни противоречия в
сравнение с другите партии.
Оставям настрана ролята на
медиите. В ГЕРБ и ДПС имат
по-тежки вътрешни пробле-
ми от нас, но те се потискат
от авторитарните ръковод-
ства на тези партии.

Не мисля, че проблемът
на БСП е в споровете по
един или друг въпрос. Спо-
ред мен по-важно е след
края на дискусията, като сме
взели някакво решение на
равнище ОПО, общински
съвет, конференция, нацио-
нален съвет или конгрес,
спазвайки устава, да се мо-
билизираме и да изпълним
това решение, да проведем
съответната кампания и да
постигнем желан резултат.
Аз съм бил свидетел на мно-
го силни и полезни диску-
сии и дебати на вътрешно-
партийни форуми. Мога да
кажа, че имаме прекрасни
оратори в партията. Казват
се много умни и важни
неща, но съответното засе-
дание приключва и до след-
ващото не се случва нищо.
Трябва да преодолеем тази
слабост. Познаваме добре
проблемите на партията и
на държавата, имаме идеи,
но реализирането им не
става само с приказки. Вся-
ко дори малко политическо
действие е по-важно от хи-
ляди речи и програми.

БСП трябва да бъде пар-
тия на действието.
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ЛРецепта на леля
Ваня ТОКАДЖИЕВА

ФАЗАН ПО
ОРЯХОВСКИ

Горска трапезаГорска трапезаГорска трапезаГорска трапезаГорска трапеза

БАШ АВДЖИЯ

Почистеният, опърлен,
измит и подсушен фазан,
който е бил окачен да виси
3-4 дни на кука на хладно
и проветливо място, се по-
ставя в тенджера, в която
са запържени в масло и
олио ситно нарязани 60 г
сланина, 50 г моркови, 50
г лук, 1 връзка магданоз,
1 стрък мащерка, 3 клон-
ки целина.

Фазанът се запържва
до порозовяване. Прибавят
се 200 мл сухо бяло вино,
100 мл бульон и ястието се
задушава на умерен огън
30 - 40 минути в похлупена
тенджера. Отделно в 500
мл прясно мляко се варят
500 г кестени с по една
щипка сол и захар. Пригот-
веното пюре след пасира-
не се изсипва в центъра на
голяма чиния, наоколо се
нареждат порциите фазан
и всичко се залива със
соса, получен при задуша-
ването на месото.

Ловецът трябва да е човек с чиста
съвест и примитивен инстинкт. Иначе не
може да се докоснеш до сърцето на при-
родата. Няма да имаш сили да достигнеш
навътре.

През месеците октомври и ноември, на
повечето излети почти всеки от дружинка-
та има среща с мечка. Излиза обикновено
на активните ловци, които се движат и
ловуват със сърце, а не на тези, които ос-
тават на място.

Сърцето ми цял живот е обърнато към
планината. Бил съм какво ли не. Целият ми
живот е преминал в природата, в гората. В
годините, в които имаме плодове в изоби-
лие - ябълки  и жълъди, имаме обилно
присъствие на мечки. Видях мечка мина-
лия сезон в салкъмите до Джанката, както
сме свикнали да й казваме Дзънката. На
това място много хора виждат мечки. Беше
огромен мечок - женски, както го преце-
них, на петнадесетина метра. Имаше голя-
ма глава и много ярко изразена гърбица
на холката - присъщи за старо животно.
Беше около 140 кг. Това, което ми помогна
да се държа спокоен, бе, че бях кацнал
над пътеките на десет-дванадесет метра,
на около 40-45 градуса над животното. Поч-
ти бе стигнало до мен и изведнъж счупи
рязко посоката. През всичкото време
плъзгах мушката по врата на животното.
Не исках да я убивам, но моят живот ми е
по-мил от нейния.

Мечката е изключително благородно
животно с изключително силно развита
интуиция. Ако не те чуе и не те види, тя
усеща присъствието ти. Това може да го
разбере само човек, който е бил близо до
планината. Много от колегите ми се пла-
шат от тези животни, но нямат право, спо-
ред мен. Мечката в определени моменти,
когато попадне в гонката, отвсякъде усеща
пазачи и кучета. В такива моменти интуи-
цията й изневерява. Чувства се подплаше-
на и не на мястото си. Но ако постовете са
по-нарядко и ако гоначите не я притискат,
животното буквално се провира между нас.
Усеща - къде с интуиция, слух и мирис, и
избира свободното място, за да се измъкне.
Можете да пишете спокойно, че всички ин-
циденти, случили се с този тип животни, са
предизвикани от двукраките. Дали от стра-
ха на хората или от невежество, или пък от
изстрели, човекът е започнал пръв да
дърпа дявола за опашката. Твърдя, че меч-

РАЦИ ПО
КАЛУГЕРСКИ

В 2 литра вода се по-
ставят 1 кг раци, 250 мл
бяло вино, 2 дафинови
листа, 12 зърна черен пи-
пер и нарязани: 50 г цели-
на и 50 г моркови. Сместа
се вари 30 минути, след
което се изваждат раците
от черупките и се нареж-
дат в чинии.

Готовото ястие се поръ-
сва със ситно нарязана
половин връзка магданоз.

НИКОЛА ИВАНОВ:

Сърцето ми
принадлежи
на планината
МЕЧКАТА Е СИМВОЛ ката е изключително благородно животно.

Тя е символ.
Срещал съм мечки в откритата плани-

на, в спокойно състояние, където човек поч-
ти не е заплашен. Освен, ако не попадне
на скален хребет. Тоест, на място, където
тя не може да те чуе, види и да те помири-
ше. Или на скални пътеки високо в плани-
ната при дивите кози - там шансовете са
много малки. Докато тук, поведението на
животното в гонка е съвсем различно от-
колкото в свободно състояние.

Сърцето ми винаги е принадлежало на
планината. Сливал съм се с нея. С хората
се сливам по-трудно. А човек, който не
може да се слее с природата, никога не
може да стане добър ловец. Има момчета,
които идват от градовете да воюват с при-
родата. Само че, ако природата не те до-
пуска до себе си, каквото и оръжие да
носиш и калибър, нямаш ли я вътрешната
енергия, никакво оръжие не може да ком-
пенсира липсата на смелост. Другото е
илюзия.

Има хора, които избиват комплексите
си с все по-мощно оръжие и по-мощни
коли. Идват с явното намерение да изливат
отрова през лова. Защото, докато трупат
пари, трупат и отрова. Това са новичките
момченца, които се появиха през послед-
ните години. Докато моят живот, целият е в
природата. И се гордея с това. Обичам да
потъвам в нея. Да сложа глава до еделвай-
са, да я прегърна и тя да ме прегърне.
Нещо, което тези момчета не усещат.

Не убива пушката и патронът дори. Уби-
ва човекът. Душата на човека може да даде
живот, но може и да отнеме. Ако можеш да
контролираш вътрешната си сила, може да
правиш неща, които остават непонятни за

хората, но пък са близо до планината. Не
се ли слееш с нея винаги си на позиции да
воюваш с нея. А хвърляш ли енергия срещу
природната сила, винаги ще си назад. Дори
да се смяташ за нещо голямо в случай, че
си убил много животни,  ловец никога няма
да станеш. Ловецът не е убиец. Много хора
убиват, но малко хора ловуват със сърце и
с душа.

Какво е ловецът? Да запазиш чисто
сърце. Това е да си ловец. Въпреки че по-
сягаш, да вземаш от природата по толкова,
колкото тя ти дава. Прекрачиш ли този праг,
ръцете почват да треперят, сърцето да хло-
па... Отговорът е труден. Всички истински
неща са трудни за обяснение с думи. Раз-
питват ме колеги какъв наклон давам на
пушката, какъв ъгъл, как стрелям ... Това са
неща, които се чувстват със сърце и душа.
Мога да кажа какво не е ловецът. Ловец не
е това, което идва напоследък с мощни
джипове, самочувствие и големи боепри-
паси. Такива оставят петно на фона на Бал-
кана и на историята.

Разказано от Никола ИВАНОВ

СЪВЕТИ

Грижи за телескопа
При телескопите е
много важно на място-
то, където отделните
части се притягат една
в друга, да няма
песъчинки или малки
камъчета, защото това
води до бързо износ-
ване и спукване.
Затова е добре тези
части след почистване
да се напръскат със
силикон.
Също така трябва да
внимавате да не ги
настъпвате все пак. И
като ги прибирате в
колата, да ги сгъвате
изцяло, за да не
остане върхът да
стърчи и да затворите
багажника.
Един съвет, в случай
че решите да си
сменяте водачите на
телескопа. Там, откъ-
дето ще ги купувате,
отидете с шублер или
направо с телескопа.
Защото един и същи
размер водачи на
витрината, ако хванете
да ги измерите, ще
видите, че има малки
различия.

ФОТОЛОВ
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Концернът Fiat Chrysler
Automobiles (FCA) е глобен от
Националното управление по
пътна безопасност на Щатите
със $105 милиона за наруше-
ния при провеждането на сер-

конкурент на
Koenigsegg и Pagani

Игор Ермилин, главният конструктор
на руските суперколи Marussia и съвет-
ник на президента на Руската автомо-
билна федерация е разработил модел
с работно название „Волк“ (Вълк). В
интервю за вестник “Известия” той по-
ясни, че вижда новата си рожба като
съперник на продукцията на известна-
та западна фирма за суперколи
Koenigsegg. За разлика от провалилия
се проект Marussia, който предполага-
ше ежегодно производство на стотици
и дори хиляди машини, суперкарът
“Волк” трябва да се произвежда в бук-
вално единични екземпляри.

Сегашният проект, който виждаме
на изображенията, не е окончателния
вариант, а само една от фантазиите
по темата. Всъщност по думите на Ер-
милин дизайнът на суперкара вече е
готов, като авторът го определя като
кола за всеки ден, супербърза, но и
много комфортна.

Ермилин сподели, че най-активно се
е занимавал с проектиране в периода
1975-а – 1984-та година. Тогава е пре-
работвал москвичите на АЗЛК в „бой-
ни“ пистови и рали машини, участвал е
в разработката на състезателни форму-
ли като МАДИ-0213. По-късно основна-
та му работа е била организирането на
състезания и тяхното провеждане.
Създаденият от Игор и негови колеги в
средата на 2000-те години спортен про-
тотип Fenix всъщност става и катализа-
тор за създаването на проекта Marussia.

Ермилин предполага, че за превръ-
щането на проекта му в реалност и
метал ще са необходими много по-мал-
ко средства, отколкото навремето вло-

жи шоуменът Николай Фоменка в про-
екта Маруся. Според Игор този проект
би могъл да върне инвестициите за
около пет години и да стане печеливш.
Но като за всяко ново начало са нужни
инвеститори, с търсенето на които в
момента се занимава инженерът. При
наличието на достатъчно средства
превръщането на идеята в работещ
прототип или концепт може да стане за
половин година, твърди Ермилин.

„Това е кола от съвършено друго
ниво. Докато Marussia В1 се правеше в

стотина коли годишно, то този проект
предполага още по-уникална и скъпа
машина. Планираната цена за този
суперкар е от един до два милиона евро.
Това ще са единични бройки, които
няма да надхвърлят две десетки годиш-
но. Новата ми машина е с изключител-
но ръчна изработка, много съвършен,
много бърз, много красив и много ком-
фортен автомобил“ - сподели Ермилин.

Докато разработката е в предвари-
телен стадий, конструкторът не споде-
ля дори и приблизителни характерис-

тики на автомобила, но заявява, че по
мощност и динамика няма да отстъпва
на суперкарите на Koenigsegg и Pagani.

„Koenigsegg и Pagani са именно
моделите от нишата, в която се целим.
Тя няма пряка връзка с бизнеса, там
за собственика на машина от която и
да е от двете марки работата е раз-
влечение за душата, което пък от своя
страна също може да носи приход.
Това не са доходите на голям автомо-
билен производител, събиращ милио-
ни долари като печалба от голям брой
произведени коли. Нашият случай е
единични коли, които създаваме с
душа“ - пояснява Ермилин.

И твърди, че “Волк” без проблеми
може да избегне участта на Marussia
поради в пъти по-ниските инвестиции.
Компанията Marussia Motors, произ-
веждала суперколите B1 и B2, пре-
крати съществуването си през април
2014-а година. Месец след това стана
ясно, че дълговете на компанията са
надвишили 100 милиона рубли (три
милиона лева). В средата на този юни
руски блогъри пуснаха снимки, на
които се виждат захвърлени в произ-
водствената площадка на фалирала-
та фирма започнати и недовършени
суперколи Marussia.

Fiat-Chrysler глобен с доста милиончета в зелено
визно-отзивни кампании. Тази
глоба е рекордна за FCA, но
не е най-голямата в история-
та на американската автомо-
билна промишленост. Мина-
лата година например Мини-

стерството на правосъдието
на САЩ задължи корпораци-
ята Toyota да плати глоба от
$1,2 милиарда. Причината
тогава за глобата беше, че
според магистратите японци-
те са заблуждавали собстве-
ниците на закупени от тях ав-
томобили и умишлено са кри-
ели информация за техничес-
ките им неизправности не
само от потребителите, но
дори и от членовете на Кон-
греса на САЩ. Управлението
NHTSA е открило нарушения
в 23 отзивни кампании на
концерна Fiat Chrysler, в които
са участвали над 11 милиона
автомобили Jeep и Dodge с де-
фекти на контактния ключ, не-
изправности на водещите мос-
тове и електрооборудването.
Компанията е обвинена, че не
е информирала клиентите си
своевременно за отзивите, ба-
вила е ремонтите или ги пра-
вила неправилно. От общата
сума на глобата $70 милиона
е чистата сума на самото на-
казание, други $20 милиона
концернът ще трябва да похар-
чи за отстраняване на пропу-

ските, допуснати при ремонти-
те. Ако автопроизводителят не
отстрани нарушенията, то го
чака глоба от още $15 милио-
на. В рамките на сделката с
регулатора FCA се е задължи-
ла в редица по-тежки случаи
да изкупи обратно дефектните
автомобили. А те съвсем не са
малко – над половин милион
коли с дефектни елементи на
окачването.

Буквално преди дни пък
стана известно, че новите ав-
томобили на FCA, снабдени

със системата за свързаност с
Интернет Uconnect, са уязви-
ми за хакерски атаки отвън.
Хакери са демонстрирали
възможност за преодоляване
на защитата на системата
Uconnect и са успели да полу-
чат достъп до системите за
управление и функциониране
на автомобила.  Предупреде-
ният от тях производител е
предложил на клиентите си да
обновят програмното си обез-
печение с нова добавка при
официалните си дилъри.
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НИКОЛАЙ МАНОЛОВ С 2 ПРИЗА
ОТ МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ

Патрулни полицаи звънят на
колеги, извикани по спешност.

- Какво имаме?
- Опит за убийство на битова

основа. Жертвата е мъж на 38 годи-
ни. Жена му го ударила с тиган по
главата 7 пъти, понеже стъпил на
мокрия току-що измит под. Мъжът
е в болница.

- Задържахте ли извършителка-
та?

- Не! Подът е още мокър!

БОЖИДАР ИСКРЕНОВ-ГИБОНА,
футболна легенда
ДИМИТЪР МИТОВСКИ, сценарист,
режисьор, продуцент
Доц. ИГОР ДАМЯНОВ,
историк, политик
ЕЛДОРА ТРАЙКОВА,
кинодокументалистка
ЕЛЕОНОРА МАНЧЕВА,
“Мисис България 2006”
ЛЮБОМИР КОТЕВ, белетрист
МЕТОДИ ЯНКОВ, лекар
РУШЕН РИЗА,
народен представител
ХРИСТИЯН НОЧЕВ, режисьор
ЯНИСЛАВ ЯНКОВ, поет

2. 08. 2015

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ,
член на ОПКК на БСП
Проф. д-р ДРАГАН БОБЕВ,
педиатър, зав. клиника
по детска онкохематология
ИРИНА САРДАРЕВА, дизайнерка
Акад. КАМЕН КУМАНОВ,
биохимик
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† 9-а Неделя след Петдесетница. Пре-

насяне мощите на св. архидякон Стефан

Националната селекция за
„Детската Евровизия 2015”
ще превземе ефира на bTV

рителите на bTV от средата на август ще имат възможност да проследят
националната селекция за “Детската Евровизия 2015”, на която се явиха
стотици талантливи деца от цялата страна. В последния етап от избора
публиката ще гласува за своите фаворити в интернет, а финалистът, събрал
най-голяма подкрепа, ще е новият представител на България в конкурса.

З
За втора поредна година Българската национална телевизия, bTV и про-

дуцентска компания “Седем осми” обединяват усилия в избора на талантлив
млад изпълнител, който ще участва от името на страната ни на “Детската
Евровизия 2015”. 13-ото издание на песенната надпревара ще се проведе на
21 ноември в зала “Арена Армеец” в София и ще се излъчи на живо по БНТ.

България получи покана да организира събитието благодарение на триум-
фа на Крисия, Хасан и Ибрахим на конкурса в Малта през 2014 г.

Мотото на тазгодишното издание на “Детската Евровизия” е #discover (#от-
кривай). Милиони зрители от цял свят ще наблюдават впечатляващо шоу и ще
имат възможността да открият България като страна на древна култура, кра-
сива природа и богата история.

В шестото си издание
“София диша” ще продължи
мисията да развива град-
ския живот през лятото,
предоставяйки сцена за
различни изкуства. Заедно
с тях ще бъдат представени
социални каузи и образо-
вателни инициативи. Тради-
ционно е и предимството,
което фестивалът дава на
нови артисти, млади пред-
приемачи и хора с инова-
тивни бизнес начинания да
срещнат многобройна и
разнородна аудитория.

Фестивалът за градска
култура ще промени лятото
в града през всички недели
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Фестивалът за градска култура затваря улиците за движение
и ги отваря за срещи и празник през всички недели на август

Първата в България “Рабо-
тилница за дигитално моде-
лиране и производство в ар-
хитектурата АРХ+” завърши
своето пето поредно издание
с дизайнерска, параметрично
моделирана и дигитално про-
изведена чешмичка с еле-
гантното име M!KA.

С тегло от близо 200 кг,
излята от специален бетон,
монтирана в близост до шад-
раваните пред общината, тя
събра за броени часове сто-
тици жадни почитатели. Уни-
калният й силует, изготвен
изцяло компютърно с преци-
зен детайл, вече се превърна
в нова градска атракция. Лю-
бопитни са асоциациите, с
които варненци свързват
М!КА: някои я оприличават на
бална рокля, други - на мор-
ска вълна, трети - на рибар-
ска мрежа.

Разработката за пореден
път доказва, че иновативните
начини за моделиране интри-
гуват публиката и обогатяват
дизайна на околната среда,
убедени са инициаторите за
създаването на работилница-
та арх. Христо Топчиев (Топчи-
ев Архитекти) и арх. Емил Бу-
рулянов (Decor Design Архитек-
ти Бурулянови), както и асис-
тентите им арх. Йоана Атана-
сова и арх. Иван Палазов.

на август. Пет централни
столични улици ще бъдат
включени в проявата в те-
матични събития, посветени
на екологията, визуалните
изкуства, литературата,
спорта, музиката и танца.

Малките Петте кьошета,
улиците “Ангел Кънчев”,
“Пиротска”, “Цар Иван Шиш-
ман” и “Оборище” ще са
тазгодишните свободни
зони за срещи и култура на
най-големия открит фести-
вал в българската столица.

Поради големия интерес
на участници от България и
Европа “София диша” ще
проведе мащабно социоло-

гическо проучване, целящо
да даде посоката на разви-
тие и разширяване на съби-
тието през 2016 г., както и
да улови всички очаквания
и нужди на посетителите на
проявите.

Началото на фестивала
т.г. е на 2 август, от 16 до
 22 ч., в района на улиците
около малките Петте кьоше-
та, а основната тема ще
бъде екологията. В рамките
на първата неделя от “Со-
фия диша” ще вземат учас-
тие български производите-
ли на натурални продукти,
сред които биоферми, про-
изводители на мед и пчелни

продукти, както и на пред-
мети и играчки от естестве-
ни материали. Голямата част
от участниците са малки се-
мейни компании, които ще
представят екологични бъл-
гарски продукти с ново от-
ношение към природата
или произведени чрез тра-
диционни или забравени
технологии и занаяти. Ще
има и работилници - вклю-
чително и за деца, като тази
за направата на играчки от
натурално зърнено нишесте.

Информация за следва-
щите фестивални дни може
да се намери на http://
sofiadisha.com.

Дизайнерска чешмичка
разхлажда във Варна

Елегантният силует на М!КА

62-ГОДИШЕН
ВЗЕ ПЪРВАТА СИ
ЛИЧНА КАРТА

ървата си лична карта
получи 62-годишният
Пиетро, жител на италиан-
ския град Генуа, съобщи

ППППП
TheLocal.it. Както отбелязва
изданието, през целия си живот
досега мъжът бил “невидим” за
държавата. Единственото офици-
ално доказателство за съществу-
ването му се оказва удостовере-
нието за раждане, което се
пазело в болницата от 1953 г.
Когато Пиетро се появява на бял
свят, майка му решава, че не
може да се грижи за него и го
дава в приют, управляван от
монахини. След завършването
на училище в Реджо Емилия се
премества в по-голям град,
където си намира работа без
договор и плаща наема кеш.
Проблеми със закона Пиетро не
е имал, нито веднъж не му се е
налагало да напуска страната,
както и да си открие сметка в
банката. Лична карта потрябвала
на мъжа съвсем наскоро, когато
се подложил на медицински
преглед.
“Първоначално помислихме, че
това не е истина”, разкри Вилма
Виаренго, специалистка в отде-
ла, издаващ подобни документи.
Търсенето на удостоверението
за раждане продължило доста
време, но в крайна сметка било
намерено. И Пиетро станал
щастлив притежател на редовна
лична карта.

Победителката във втория сезон на
“X Factor” ще излезе на 3 август,

понеделник, на сцената на Bedroom
Beach, като това е първото участие

на изпълнителката в култовия морски
клуб. По време на изявата си Жана

Бергендорф ще бъде погрявана от
диджей Gorro. Феновете на певицата

ще имат възможност да чуят на
живо нейните парчета “Самурай”,

“Невъзможни сме сами”, “Играем с
теб”. Жана ще изпълни и кавъри от
репертоара на Бионсе, Риана и Адел
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Жителите на мегаполиси губят
около 6 месеца от живота
си в очакване на зеления цвят

Международният ден на светофара се отбелязва
всяка година на 5 август. Празникът е посветен на
събитие, случило се преди 101 години. В американ-
ския град Кливланд на 5 август 1914-а се появява
първият предшественик на днешните устройства за
светлинна сигнализация, служеща за регулиране
на шосейното и уличното движение. Светофарът в
САЩ имал червен и зелен фенер, а при превключ-
ването издавал и звуков сигнал.

Смята се, че автор на това
изобретение е британецът
Джей Найт, на когото идеята
му хрумва още през ХIХ век.
Апаратът, създаден преди
близо век и половина, е уста-
новен край сградата на пар-
ламента в Лондон. Близо
13 месеца по-късно - на 2 яну-
ари 1869 г., фенерът избухва
и ранява полицейски служи-
тел. Заради тази нелепа случ-
ка светофарът тъне в забрава
почти пет десетилетия.

Първото автоматично уст-
ройство за регулиране на
движението на автомобили и
хора се разработва и патен-
това през 1910 г. Но в нача-
лото на миналия век то
продължава да е само с два
цвята. Светофари с червено,
жълто и зелено, приличащи
на съвременните модели, се
появяват на улиците на Дет-
ройт и Ню Йорк през 1920 г.
С времето светлинната сиг-
нализация става неизменна
част от улиците на Америка и
Европа.

Свръхсъвременните свето-
фари в различни страни по
света постепенно претърпяват
определени модификации:
оранжевият цвят замества
жълтия; появява се допълни-
телен сигнал - зелена мига-
ща и статична стрелка или
контур; звуково съобщение,
разрешаващо или забранява-
що движението на пешеход-
ците; възможност както за вер-
тикално, така и за хоризон-
тално разполагане на конст-
рукцията; въведени са и мул-
типрограмни режими на рабо-
та, чиято интензивност зависи
от това дали е ден или нощ,
както и от потока на автомо-
били, и т.н.

Светофарите излъчват
обикновено три вида светли-

на: червена - забраняваща
движението, зелена - разре-
шаваща, и жълта - преду-
преждаваща.

Но съществуват и доста не-
обичайни видове устройства
за светлинна сигнализация.
В Лондон например е издиг-
нат паметник на светофара,
който изглежда като голямо
цветно дърво. В Русия също
има скулптурна композиция,
посветена на устройството за
регулиране на движението по
пътищата: монумент на поли-
цай, козируващ пред светофа-
ра, краси Новосибирск.

Любопитен е и фактът, че
преди време в Япония вместо
зеления цвят се използва си-
ният. Но тази практика се ко-
ригира, след като многоброй-
ни изследвания сочат, че чо-
вешкото око реагира на него
доста неадекватно, когато ста-
ва дума за светлините на пътя.

Тъй като се смята, че в Рио
де Жанейро криминогенната
обстановка е изключително
неблагоприятна, водачите
имат правото да минават на
червено от 22 ч. до 5 сутрин-
та, за да избегнат евентуа-
лен грабеж.

Експертите установили
също, че жителите на мега-
полиси губят около 6 месеца
от живота си в очакване на
зелената светлина на свето-
фара.

В столицата на КНДР до-
преди няколко години изоб-
що не е имало такива устрой-
ства за улесняване на авто-
мобилното движение. Функци-
ите им се изпълнявали от кра-
сиви девойки-регулировчици,
които дълго време присъстват
в класациите за най-големите
забележителности на Пхенян.

В Прага пък съществува
светофар само с два цвята. Той
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е предназначен за пешеход-
ците и е разположен на доста
необичайно място - на уникал-
но тясна уличка. Тъй като по
нея е невъзможно да се раз-
минат двама души, устройст-
вото регулира потока на пре-
минаващите от двата й края.

Не се учудвайте, ако в Бер-
лин се натъкнете на устройст-
во с 13 сигнала. За непосве-
тените изобщо не е лесно от
раз да разберат правилата,
по които работи този свето-
фар. На светлинните уреди,
регулиращи движението на
пътя в германската столица,
може да видите човече с
шапка. То не само си има име
- Ампелман, но е и част от
градския дух. В доста магази-
ни за сувенири може да се
намерят чаши, ключодържате-
ли и какво ли още не с негово
изображение. Когато след

обединението на Германия се
сменят светофарите, према-
хват и Ампелман. Но жители-
те на Берлин настояват чове-
чето да се върне и дори фор-
мират истински комитет за
спасяването на светлинния ге-
рой. Властите се отнасят с
разбиране към исканията на
гражданите и не само възста-
новяват прочутия светофарен
образ, но в Дрезден дори го
даряват с приятелка - момиче
с плитки.

В същия град се намира и
съоръжение за регулиране на
движението, което от 28 годи-
ни свети само червено. Све-
тофарът е разположен на
кръстовището на “Цигелщра-
се” с три други улици. Вода-
чите от 1987 г. имат право да
завиват надясно, след като
спрат, но не и да продължат
направо. Жълтата и зелената
светлина не са включвани,
въпреки че поддържащите
светофара служители редов-
но сменят крушките. Властите
обясняват, че светофарите се
поставят според получените
насоки от Научния институт за
уличен транспорт. И правил-

никът изисква на това място
да има светофар. Светлинно-
то устройство на “Цигелщра-
се” не може да бъде замене-
но със знак “Стоп”, защото
“той не съответства на систе-
мата на светофарите и не се
подчинява на същите прави-
ла”, се посочва в изявлението
на властите в Дрезден.

В американския град Си-
ракюз, щата Ню Йорк, в квар-
тала Типерери хил, населен
предимно от потомци на ир-
ландски имигранти, се нами-
ра единственият в света све-
тофар, където зеленият цвят е
отгоре, а червеният - отдолу.
Когато през 1925 г. светлин-
ното устройство се монтира
там за първи път, децата не
спират да чупят стъклата му,
защото не могат да приемат
за нормално зеленият, симво-
лизиращ Ирландия, да е под
британското червено. След
3 години вандалски прояви
над светофара властите вди-
гат ръце и решават завинаги
да фиксират обратното раз-
положение на светлинните
знаци в този квартал.

Екип на “Ферари” през

2008 г. използва светофар
вместо табелките за подава-
не на сигнали на автомобил-
ния състезател. Системата
действа напълно автоматич-
но, но по време на Гран при в
Сингапур се налага да се
управлява ръчно. Механикът
погрешка пуска зелено още
преди маркучът за зарежда-
не на колата да бъде изва-
ден, което води до инцидент.
След това екипът на болида
решава да се върне към тра-
диционните табелки.

Стойността на един све-
тофарен обект, в зависимост
от техническото осигуряване
и сложността на пътния
участък, варира от 30 до
80 хил. долара.

Надали обаче цената на
поддръжката на тези устрой-
ства за регулиране на пътно-
то движение е причината в
Кайро през 2008 г. да има
само 9 светофара. Още пове-
че, че в столицата на Египет
живеят 8 млн. души. Явно е
въпрос на приоритети.

Въпреки че 5 август е обя-
вен за Международен ден на
светофара, не съществуват ня-
какви специални традиции, ко-
ито се спазват при чествания-
та на това необичайно съби-
тие. Но е хубаво за него поне
да се напомни. Защото във
всяка държава или отделен
град, където властите отговор-
но се отнасят към пътната бе-
зопасност на гражданите, това
е само повод да се обърне по-
специално внимание на регу-
лирането на движението на
хора и автомобили.

Страницата подготви
Альона НЕЙКОВА
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нес ще преобладава слънчево време.
По-значителни увеличения на облачност-
та ще има в Източна България, а след
обяд и над планинските райони, където

на места ще превали. Вятърът ще бъде слаб, в
до умерен. Дневните температури ще се пони-
жат още и максималните ще са между 28-33
градуса. Над планините ще се развива купесто-
дъждовна облачност, на места ще превали и
прегърми. По-интензивни и на повече места ще
са валежите в Рило-Родопската област. По Чер-
номорието ще преобладава слънчево време с
временни увеличения на облачността, по-значи-
телни в южната част. Ще духа до умерен севе-
роизточен вятър.

В неделя и понеделник ще бъде слънчево. ВВ неделя и понеделник ще бъде слънчево. ВВ неделя и понеделник ще бъде слънчево. ВВ неделя и понеделник ще бъде слънчево. ВВ неделя и понеделник ще бъде слънчево. В
следобедните часове над планините ще сеследобедните часове над планините ще сеследобедните часове над планините ще сеследобедните часове над планините ще сеследобедните часове над планините ще се
развива купеста облачност, но вероятносттаразвива купеста облачност, но вероятносттаразвива купеста облачност, но вероятносттаразвива купеста облачност, но вероятносттаразвива купеста облачност, но вероятността
за валежи ще бъде малка.за валежи ще бъде малка.за валежи ще бъде малка.за валежи ще бъде малка.за валежи ще бъде малка.
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“≈À≈÷
—ÎÂ‰‚‡ÈÍË ÔË-
Ó‰‡Ú‡ ÒË, ÌˇÏ‡
‰‡ ÔÂÌÂ·Â„‚‡-
ÚÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡

Œ¬≈Õ
‘ËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÚÓ ‚Ë
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ˜ÂÒÚÓ
‚Ë ÔËÚÂÒÌˇ‚‡,
ÌÓ ÌÂ Á‡·‡‚ˇÈ-

21 Ï‡Ú - 20 ‡ÔËÎ

21 ‡ÔËÎ - 21 Ï‡È

¡À»«Õ¿÷»
ƒÌÂÒ Ò ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÈÚÂ ÔË
‡·ÓÚ‡ Ò Ô‡Ë.
ÕÂ ‰‡‚‡ÈÚÂ Ò

22 Ï‡È - 21 ˛ÌË

–¿ 
‘ËÁË˜ÂÒÍÓÚÓ ‚Ë
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ÒÂ
ÌÛÊ‰‡Â ÓÚ Ó·ÌÓ-
‚ˇ‚‡ÌÂ, ‰ÌÂÒ

22 ˛ÌË - 23 ˛ÎË

À⁄¬
”ÒËÎËˇÚ‡ ‚Ë ‰ÌÂÒ
˘Â ÒÂ ‚˙ÁÌ‡„‡-
‰ˇÚ. flÒÌÓ ˘Â
‚ËÊ‰‡ÚÂ ·˙‰Â-

23 ˛ÎË - 23 ‡‚„ÛÒÚ

ƒ≈¬¿
¬‡¯ ÔÓÂÍÚ ˘Â
ÔË‚ÎÂ˜Â ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂÚÓ Ì‡ ˜ÛÊ‰Â-
ÒÚ‡ÌÌË Ô‡ÚÌ¸-

24 ‡‚„ÛÒÚ - 23 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë

¬≈«Õ»
¬Â˜Â Á‡ÔÓ˜Ì‡ÚË
Á‡‰‡˜Ë ˘Â ÔË-
ÍÎ˛˜‡Ú ÂÁÛÎ-
Ú‡ÚÌÓ Ë Ò Úˇı ˘Â

24 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë - 23 ÓÍÚÓÏ‚Ë

— Œ–œ»ŒÕ
ƒÌÂÒ Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊ-
ÌË ·ËÁÌÂÒ Ô˙ÚÛ-
‚‡ÌËˇ ÒÂ˘Ë Ò
Ô‡ÚÌ¸ÓË Ë

24 ÓÍÚÓÏ‚Ë - 22 ÌÓÂÏ‚Ë

—“–≈À≈÷
ƒÂÌˇÚ Â ÔÓ‰ıÓ-
‰ˇ˘ Á‡ Á‡ÔÓ˜‚‡-
ÌÂ Ì‡ Ì‡˜ËÌ‡ÌËˇ
Ë ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ Ì‡

23 ÌÓÂÏ‚Ë - 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë

22 ‰ÂÍÂÏ‚Ë - 20 ˇÌÛ‡Ë

21 ˇÌÛ‡Ë - 19 ÙÂ‚Û‡Ë

–»¡»
¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ì‡-
ÔÂÊÂÌËÂÚÓ ‚
‰ÂÎÓ‚‡Ú‡ ÒÙÂ‡
‰‡ ÒÂ ÓÚ‡ÁË

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú

ÔÓÏËÒÎÂÚÂ Á‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë
ÓÁ‰‡‚ËÚÂÎÌË ÔÓˆÂ‰ÛË.

˘ÂÚÓ ÒË, Ì‡ ÍÓÂÚÓ ‚˙ÁÎ‡„‡ÚÂ
„ÓÎÂÏË Ì‡‰ÂÊ‰Ë.

ÔÓÎÓÊËÚÂ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ Ò‚Óˇ
ÌÓ‚ ÛÒÔÂ¯ÂÌ ÔÂËÓ‰.

ÔÂ„Ó‚ÓË Á‡ ÒÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡
‰Ó„Ó‚ÓË.

ÓË Ë ˘Â Ò˙Á‰‡‰Â ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡
‰Ó·Ó ‚Î‡„‡ÌÂ Ì‡ Ô‡Ë.

¬ŒƒŒÀ≈…
ƒËÌ‡ÏË˜ÌÓ ˘Â
ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡Ú
Ò˙·ËÚËˇÚ‡, Â‰ÌË
ÓÚ ‚‡Ò ˘Â

Ú˙„Ì‡Ú Ì‡ Ô˙Ú, ‰Û„Ë ˘Â
Ì‡·ÎÂ„Ì‡Ú Ì‡ ·ËÁÌÂÒ‡ ÒË.

 Œ«»–Œ√
ƒÌÂÒ ËÁˇÒÌˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÒÔÓÂÌ ‚˙Ô-
ÓÒ Ò Ó‰ÌËÌ‡ ˘Â
·Î‡„ÓÔËˇÚÒÚ‚‡

ÒË ÔÂˆÂÌÍ‡ Ë ˘Â ÒÔÂ˜ÂÎËÚÂ
‚ ÒÔÓÌ‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ.

ÔÓÂÍÚË. —ÍÓÓ ˘Â ËÏ‡ÚÂ Ë
Ô˙‚ËÚÂ ÂÁÛÎÚ‡ÚË.

‰ÓÒÚ‡ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ ‰ÌÂÒ Ì‡
ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡ ‚Ë Ò ÓÍÓÎÌËÚÂ.

ÚÂ, ˜Â ËÏ‡ Í˙Ï ÍÓ„Ó ‰‡ ÒÂ
Ó·˙ÌÂÚÂ.

ÎÂÍ‡ ˙Í‡ Á‡ÂÏË Ë ÌÂ ÔÓ‰-
ÔËÒ‚‡ÈÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË.

ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ ‡‰ÓÒÚÌË Ù‡-
ÏËÎÌË Ò˙·ËÚËˇ.

Д Изгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи за

06.10 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò
¡ÓÈÍÓ ¬‡ÒË-
ÎÂ‚ /Ô/

07.30 ÃËÎËÓÌ Ë ‰‚Â
ÛÒÏË‚ÍË /Ô/

08.55 ¿Ì„ÂÎË ÔËˇÚÂ-
ÎË ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ

09.25 œËÍÎ˛˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ œËÌÓ-
ÍËÓ - ÙËÎÏ ÓÚ ÔÓÂÍÚ‡
ìƒÂÚÒÍÓ ÎˇÚÌÓ ÍËÌÓ Ò
¡Õ“1î

11.00 ŒÚ·ÎËÁÓ Ò ÃË‡
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.30 »Á·‡ÌÓ ÓÚ ì¡‡Á‰Ëî
13.00 œÓ„‡Ï‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡

ÒÂÎÒÍËÚÂ ‡ÈÓÌË
13.10 »‰Â Ì‡¯ÂÌÒÍ‡Ú‡ ÏÛÁËÍ‡
14.05 œÓ ÒÎÂ‰ËÚÂ Ì‡ Í‡ÔËÚ‡Ì √‡ÌÚ

- ÙËÎÏ ÓÚ ÔÓÂÍÚ‡ ìƒÂÚ-
ÒÍÓ ÎˇÚÌÓ ÍËÌÓ Ò ¡Õ“1î

15.10 ŒÚ ÏÓ¯ÂÌËÍ Ì‡„ÓÂ - Ë„‡-
ÎÂÌ ÙËÎÏ ÓÚ ÔÓÂÍÚ‡ ìÀˇÚ-
ÌÓ ÍËÌÓ Ò ¡Õ“î

17.00 10 „Ó‰ËÌË ì¬ˇ‡ Ë Ó·˘Â-
ÒÚ‚Óî Ò √Ó‡Ì ¡Î‡„ÓÂ‚

18.00 ΔË‚ÓÚ˙Ú Â ‚ÍÛÒÂÌ /Ô/
19.00 ƒËÒÍ‡‚˙Ë: œÓÂÍÚ ì«ÂÏˇî

9-ÒÂËÂÌ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ /—¿Ÿ, 2008„./, 1
ÂÔËÁÓ‰

19.45 ÀÂÍ‡ ÌÓ ,̆ ‰Âˆ‡!: ¡Î‡„ÛÌËÚÂ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 ÿÓÛÚÓ Ì‡  ‡Ì‡Î‡
21.45 —Â„‡ Ë Á‡‚ËÌ‡„Ë - Ë„‡ÎÂÌ

ÙËÎÏ ÓÚ ÔÓÂÍÚ‡ ìÀˇÚÌÓ
ÍËÌÓ Ò ¡Õ“î /—¿Ÿ,
1994„.„./, ÂÊËÒ¸Ó
–Ó‰Ê˙ ƒÓÌ‡Î‰Ò˙Ì, ‚ Ó-
ÎËÚÂ: ¿ÎÂÍ ¡ÓÎ‰ÛËÌ,  ËÏ
¡ÂÈÒËÌ„˙, Ã‡ÈÍ˙Î Ã‡‰-
ÒÂÌ, ƒÊÂÈÏÒ ”‰Ò Ë ‰.

23.40 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.45 “ÂÚÓ ÔÓÎÛ‚ÂÏÂ
00.15 œË‡ÌÓ ≈ÍÒÚ‡‚‡„‡Ìˆ‡: Ã‡-

ËÓ —Ú‡Ì˜Â‚ Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰‡ Ò
ÔË‡ÌÓÚÓ ÒË /Ô/

01.15 ÃÓÌ„ÓÎ Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /Ô/
03.25 ƒÌÂÒ Ë ÛÚÂ /Ô/
04.10 ŒÚ ÏÓ¯ÂÌËÍ Ì‡„ÓÂ Ë„‡-

ÎÂÌ ÙËÎÏ /Ô/

06.00 ìƒ˙„
ƒÓ‰Ê˙Òî
- ‡ÌËÏ.
ÒÂË‡Î

06.30 ì¿„ÓÙÓÛÏî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
07.00 ìÕÂ ‚ˇ‚‡È Ì‡ ÍÛ˜Í‡Ú‡ ÓÚ

‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ 23î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 1

07.30 ìÃˇÒÚÓÚÓ BGî - ËÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÌ‡ Í‡ÏÔ‡ÌË  ̌ Ì‡ ÃË-
ÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÚÛËÁÏ‡

08.00 Õ‡È-‰Ó·ÓÚÓ ÓÚ ì“‡ÁË Ò˙·Ó-
Ú‡î - ‡ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ò Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡,
ΔÂÌË Ã‡˜Â‚‡ Ë ƒË‡Ì‡
À˛·ÂÌÓ‚‡

11.00 ìCool Tî - Î‡ÈÙÒÚ‡ÈÎ ÔÂ-
‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘‡ œÂÚˇ
ƒËÍÓ‚‡

12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ

12.30 ì¿Î‡ÏËÌÛÚ: ƒÓ·Â ‰Ó¯ÎË ‚
¡˙Î„‡Ëˇî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ

13.00 ìÀÛ‰ ÔÓ ÚÂ·î - ÍÓÏÂ‰Ë ,̌ ,
, —¿Ÿ, 1999„.

15.00 ìÃ‡Ï‡Î‡‰î - ‡Á‚ÎÂÍ‡-
ÚÂÎÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â-
˘Ë –‡‰ÓÒÚ ƒ‡„‡ÌÓ‚‡ Ë
ƒËÏËÚ˙ œ‡‚ÎÓ‚

16.30 ìœÂ‰‡È Ì‡Ú‡Ú˙Íî /Ô./ -
ÒÓˆË‡ÎÂÌ ÔÓÂÍÚ Ò ‚Ó‰Â˘
Õ‡Ú‡ÎË  ̌ —ËÏÂÓÌÓ‚‡

18.30 ì¡ËÌ„Ó ÏËÎËÓÌËî - ÚÂÎÂ‚Ë-
ÁËÓÌÌ‡ ÎÓÚ‡Ëˇ

19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ

19.30 bTV –ÂÔÓÚÂËÚÂ - ÔÂ‰‡-
‚‡ÌÂ Á‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍË
‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌË  ̌ Ë ÙËÎÏË

20.00 ìÕÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ú‚ÓÈî - ‰‡-
Ï‡, —¿Ÿ, 2003„.

22.30 ì ÓÏËˆËÚÂî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ
¯ÓÛ

23.30 ìœ˙‚Ë˜ÌÓî - ‰‡Ï‡, —¿Ÿ,
2003„.

01.30 ì¬Â˘ËˆËÚÂ ÓÚ »ÈÒÚÛËÍî -
ÍÓÏÂ‰Ëˇ, —¿Ÿ, 1987„.,
ÂÊËÒ¸Ó: ƒÊÓ‰Ê ÃËÎ˙,
‚ ÓÎËÚÂ: —˛Á˙Ì —‡‡Ì‰˙Ì,
ÿÂ, –Ë˜‡‰ ƒÊÂÌÍËÌÒ,
ÃË¯ÂÎ œÙ‡ÈÙ˙, ¬ÂÓ-
ÌËÍ‡  ‡Ú‡ÈÚ, ƒÊ‡Í
ÕËÍ˙ÎÒ˙Ì Ë ‰.

03.30 ìÃ‡Ï‡Î‡‰î/Ô./ - ‡Á‚ÎÂ-
Í‡ÚÂÎÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó-
‰Â˘Ë –‡‰ÓÒÚ ƒ‡„‡ÌÓ‚‡ Ë
ƒËÏËÚ˙ œ‡‚ÎÓ‚

06.30 ì¬ËÓÎÂÚ‡î -
Ò Â  Ë Â Ì
ÙËÎÏ

07.30 ì—˙·Û‰Ë
ÒÂ...î -
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

06.00 ÕÓ‚ËÌË
06.10 »„‡ÎÂÌ

Ù Ë Î Ï :
ì   Ó Ú Â Ì -
ˆÂî

Ì‡ Õ“¬
10.00 ìƒÓÏ˙Ú Ì‡ ‚Ó‰ÌËÚÂ ÎË-

ÎËËî - Ò Û˜. Ì‡ À‡‡
ƒÊÓÈ  ¸ÓÌÂ, ’‡ÈÍÓ
–ÛÔÂıÚ, ƒË‡Ì‡  ¸ÓÌÂ,
 Î‡Û‰Ëˇ –Ë¯ÂÎ Ë ‰.

12.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
12.30 “ÂÏ‡Ú‡ Ì‡ ÕÓ‚‡
12.50 ì¡‡ÚˇÚ‡ ÚË„Ëî - Ò Û˜.

Ì‡ √‡È œË˙Ò, Δ‡Ì- ÎÓ‰
ƒ‡ÈÙÛÒ, ‘Â‰Ë ’‡È-
ÏÓ, Œ‡Ì Õ„ÛÂÌ Ë ‰.

15.00 ì—˙ˆÂÚÓ Ì‡ ‰‡ÍÓÌ‡î -
Ò Û˜. Ì‡ ƒÂÌËÒ  ÛÂÈ‰,
ƒÊÛÎË  ËÒÚË, ƒÂÈ‚Ë‰
“˛ÎËÒ, œËÈÚ œÓÒÚ˙ÎÛÂÈÚ,
ƒÂÈÌ‡ Ã‡ÈÂ Ë ‰.

17.00 ì—˙‰·Ë Ì‡ Í˙ÒÚÓÔ˙Úî -
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Õ“¬

18.00 ìÕË˜Ëˇ ÁÂÏˇî - ÔÂ‰‡-
‚‡ÌÂ Ì‡ ÕÓ‚‡ ÚÂÎÂ‚ËÁËˇ

19.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡ -
ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ

19.30 Õ¿÷»ŒÕ¿ÀÕ¿ ÀŒ“¿–»fl
20.00 ì¿„ÂÌÚ ’’Lî - Ò Û˜. Ì‡

Ã‡ÚËÌ ÀÓ˙ÌÒ, ÕË‡
ÀÓÌ„, œÓÎ ƒÊ‡Ï‡ÚË,
ƒÊÂÒËÍ‡ ”Ó¯ËÌ„Ú˙Ì,
¿ÌÚ˙ÌË ¿Ì‰ÂÒ˙Ì Ë ‰.

22.00 ì’ÂÏ ·ÓÎË, ıÂÏ Ò˙·Ëî
- Ò Û˜. Ì‡ ¡ÂÌ —ÚËÎ˙,
Ã‡ÎËÌ ¿ÍÂÏ‡Ì, ÃË¯ÂÎ
ÃÓÌ‡ı‡Ì, ƒÊÂË —ÚË-
Î˙, –Ó·  Ó‰Ë,  ‡ÎÓÒ
ÃÂÌÒËˇ Ë ‰.

00.20 ì—˙ˆÂÚÓ Ì‡ ‰‡ÍÓÌ‡î -
Ò Û˜. Ì‡ ƒÂÌËÒ  ÛÂÈ‰,
ƒÊÛÎË  ËÒÚË, ƒÂÈ‚Ë‰
“˛ÎËÒ, œËÈÚ œÓÒÚ˙ÎÛÂÈÚ,
ƒÂÈÌ‡ Ã‡ÈÂ Ë ‰.. /Ô/

02.50 ì¡‡ÚˇÚ‡ ÚË„Ëî - Ò Û˜.
√‡È œË˙Ò, Δ‡Ì- ÎÓ‰
ƒ‡ÈÙÛÒ, ‘Â‰Ë ’‡È-
ÏÓ, Œ‡Ì Õ„ÛÂÌ Ë ‰.

04.30 ìƒÓÏ˙Ú Ì‡ ‚Ó‰ÌËÚÂ ÎË-
ÎËËî - Ò Û˜. Ì‡ À‡‡
ƒÊÓÈ  ¸ÓÌÂ, ’‡ÈÍÓ
–ÛÔÂıÚ, ƒË‡Ì‡  ¸ÓÌÂ,
 Î‡Û‰Ëˇ –Ë¯ÂÎ Ë ‰.

07.30 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì—Û‚Â-
ÌË Á‡ ÔÓÍÛÓ‡î

09.05 ì—‚ËË, ı‡ÏÓÌËÍÓ
Î˛·ËÏ‡!î

09.40 ì—ÎÓ‚Ó Ì‡ Ô‡ÒÚË‡î
10.00 ÕÓ‚ËÌË
10.15 ì¬ÍÛÒÌÓî
10.50 ìÀÂÓÌË‰ flÍÛ·Ó‚Ë˜.

‘Ë„Û‡ ÓÚ ‚ËÒ¯Ëˇ ÔË-
ÎÓÚ‡Êî

11.45 ì—ÏÂ¯‡ËÍË. ÕÓ‚ËÚÂ
ÔËÍÎ˛˜ÂÌËˇî

12.00 ÕÓ‚ËÌË
12.15 ì»‰Â‡ÎÌËˇÚ ÂÏÓÌÚî
13.25 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ìÃÂ‰ÂÌ

ÏÂÒÂˆî
15.00 ÕÓ‚ËÌË
15.10 —ÂË‡Î: ìÀË˜ÌËˇÚ ÊË-

‚ÓÚ Ì‡ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎˇ
—‡‚ÂÎËÂ‚î

18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË
18.15 —ÂË‡Î: ìÀË˜ÌËˇÚ ÊË-

‚ÓÚ Ì‡ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎˇ
—‡‚ÂÎËÂ‚î

18.50 ìŒÚ„‡ÚÌË ÏÂÎÓ‰ËˇÚ‡î
19.20 ìƒŒÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ –≈ÔÛ·-

ÎËÍ‡Ú‡:  ÓÒÚ‡ÌÚËÌ ÃÂ-
Î‡‰ÁÂî

21.00 ¬ÂÏÂ
21.20 ì“‡ÁË ‚Â˜Âî Ò ¿Ì‰ÂÈ

Ã‡Î‡ıÓ‚
22.50 ì ¬Õî. œÂÏËÂ ÎË„‡
00.10 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ìœÂÚ

‚Â˜ÂËî
01.55 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì¡ÛÏ·‡-

‡¯î
04.05 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ìÃ‡ÎÍË

Ú‡„Â‰ËËî

ÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíà
30

ÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñ
30
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От семейството

 ÏÅ×ÀËÁÈ ÎÒ
ÒÈÐÀÆ ¹61

6 от 49
Числа: 1, 5, 13, 19, 31, 44
I гр. (6) 1 от 1 183 987,80 лв.
II гр. (5) 14 по 2173,10 лв.
III гр. (4) 916 по 33,20 лв.
IV гр. (3) 13 946 по 3,10 лв.

6 от 42
Числа: 8, 20, 21, 23, 24, 33
I гр. (6) няма
II гр. (5) 11 по 818,20 лв.
III гр. (4) 288 по 31,30 лв.
IV гр. (3) 4943 по 2,60 лв.
ДЖАКПОТ: 43 057,50 лв.

5 от 35
I ТЕГЛЕНЕ:
Числа: 17, 18, 22, 30, 32
I гр. (5) няма
II гр. (4) 230 по 147,90 лв.
III гр. (3) 7103 по 5,90 лв.
II ТЕГЛЕНЕ:
Числа: 4, 6, 10, 17, 21
I гр. (5) 3 по 7561,50 лв.
II гр. (4) 351 по 64,60 лв.
III гр. (3) 8254 по 3,70 лв.

ЗОДИАК
Числа: 12, 15, 16, 31, 42 + 2
(Телец)
I гр. (5+1) няма
II гр. (5) няма
III гр. (4+1) няма
IV гр. (4) 3 по 500 лв.
V гр. (3+1) 28 по 100 лв.
VI гр. (3) 341 по 10 лв.
VII гр. (2+1) 357 по 5 лв.
VIII гр. (1+1) 2258 по 1 лв.
ДЖАКПОТ: 3 488 792,11 лв.

ТОТО ДЖОКЕР
Позиция: 5, 6, 8
Цифра: 0, 6, 6
I гр. (3) 9 по 1748,60 лв.
II гр. (2) 1719 по 9,20 лв.

Вутов с гол
и асистенция
за Козенца

Българският младежки нацио-
нал Антонио Вутов се отличи с
гол и асистенция при победата на
Козенца с 9:0 над аматьорския
Саувуто е Гарибалдина в контрол-
на среща. Вутов започна като
титуляр и игра до почивката. Той
е преотстъпен под наем от елит-
ния Удинезе в Козенца през новия
сезон.

Изминаха 20 ГОДИНИ
без

ДА СИ СПОМНИМ ЗА НЕЯ
С ОБИЧ И

ПРИЗНАТЕЛНОСТ!

ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ

Нa 31 юли 2015 г. се навършват пет години
от смъртта на нашия любим и незабравим

баща, дядо и прадядо

»ÌÊ. œ≈“⁄–

Õ» ŒÀŒ¬

—“¿“≈¬

От семейството

1914 - 2010

Безкрайно честен, убеден социалист,
ти не жалеше здраве и сили и работеше
всеотдайно за България. Ти беше наша

опора и наш съветник, който ни
подкрепяше безрезервно във всичките ни

начинания и вярваше в нас.
Толкова ни липсваш!

ОБИЧАМЕ ТЕ И ВИНАГИ
ЩЕ ТЕ ПОМНИМ И ГОРДЕЕМ С ТЕБ!

гледайте

ФУТБОЛ

ПО ДИЕМА СПОРТ
18.30 Ботев Пд -

Локомотив Пд
21.00 Лудогорец -

Левски
ПО КАНАЛ 3

20.20 “Спорт в обектива”,
след Ботев Пд - Локо Пд

22.50 “Спорт в обектива”,
след Лудогорец - Левски

EВРОКОМ
0.30 Бразилейро

УТРЕ

ПО ДИЕМА СПОРТ
17.00 Арсенал - Челси, мач за

трофея ФА Къмюнити Шилд,
19.30 Головете

на сезон 2014/2015
в английската Висша Лига

21.00 Берое - Пирин
ПО ДИЕМА

18.30 Славия - Черно море
ПО ЕВРОСПОРТ 2

21.30 Волфсбург - Байерн
за Суперкупата на Германия

ПО ЕВРОКОМ
22.00, 0.30 Бразилейро

кратки

тото

Пекин спечели домакин-
ството на Зимната олимпиа-
да през 2022 година и стана
първият град, организирал
летни и зимни олимпийски
игри. Китайската столица бе
предпочетена пред другия
кандидат - бившата столица
на Казахстан Алмати, по
време на тайно гласуване на
128-ата сесия на МОК в
Куала Лумпур.

Пекин бе домакин на
Лятната олимпиада през
2008 г. При гласуването ки-
тайците надвиха казахстан-
ците с 44:40 гласа.

Първоначално делегатите
трябваше да гласуват елек-
тронно, но заради повреда в
системата бяха принудени
да дадат своя таен вот с
бюлетини.

Контролата между ЦСКА и израелския Ашдод ще се играе в
неделя от 20 часа на стадион „Българска армия“, информираха
от клуба. Първоначално мачът трябваше да се състои в Правец
от 18 часа, но това предизвика негодувание от страна на фено-
вете. В крайна сметка ръководствата на двата тима се  разбраха
да бъдат променени мястото и часа на проверката и това ще
улесни привържениците на „червените“, който желаят да посетят
двубоя. Мачът с Ашдод е последен за ЦСКА преди началото на
първенството в Югозападната “В” група. Те стартират следващата
неделя на “Българска армия” срещу Струмска слава (Радомир).

ЦСКА измести мач
с израелци

À»ÀflÕ¿
’–»—“Œ¬¿

 ”‘¿–ƒΔ»≈¬¿
30.10.1924 г. - 01.08.1995 г.

Състезанията в китайска-
та Зимна олимпиада са пла-
нирани да се проведат на три
места: в центъра на Пекин
(церемония по откриване,
фигурно пързаляне, шорттрек,
хокей, кърлинг и бързо пърза-
ляне с кънки), в северозапад-
ната провинция Янцин (алпий-
ски ски, бобслей и скелетон)
и в град Чжанцзякоу (ски
бягане, ски скокове, биатлон,
фрийстайл и сноуборд).

Китайската столица победи с
44:40 гласа Алмати за домакин
на Зимната олимпиада

На 128-ата сесия на МОК в
Куала Лумпур президентът
на най-могъщата спортна
организация Томас Бах
успокоява премиер-
министъра на Казахстан
Карим Масинов за неуспеха
на Алмати при избора на
домакин на ЗОИ 2022

лятната олимпиада, и въпре-
ки че предишната Зимна
олимпиада през 2018 г. ще
бъде също в Азия - в южно-
корейския град Пьонгчанг.

Президентът на МОК
Томас Бах каза, че изборът
на Пекин е “безопасно и
историческо решение”.

“Това е безопасен и исто-
рически избор. Безопасен е,
защото Пекин има отличен
опит в провеждането на състе-
зания от най-високо ниво. А
исторически, защото Пекин е
първият град, който ще при-
еме летни и зимни олимпий-
ски игри, и то само с разлика
от 14 години”, каза Бах.

Хиляди хора се събраха
в олимпийското село в Пе-
кин, очаквайки решението на
МОК, а след избора в Китай
започнаха масови празнен-
ства.

Премиерът на Казахстан
Карим Масимов намекна, че
страната може да кандидат-
ства отново за домакинство
на олимпийски игри. “Всеки
неуспех е нова възможност.
Сега имаме много добър опит
за участие в друга кандида-
тура в бъдеще. Следващия
път ще се подготвим по-до-
бре”, коментира Максимов.

Китай за пръв път ще
приеме зимни олимпийски
игри, след като през 2008
година Пекин организира

Китайци се радват пред огромен тв екран, след
като стана ясно че Пекин печели домакинството

на Зимната олимпиада през 2022 г.

Преди гласуването за
домакин на Зимната
олимпиада 2022 члено-
вете на МОК предпоче-
тоха швейцарския град
Лозана за домакин на
Зимната младежка
олимпиада през 2020
година пред румънския
претендент Брашов.

Казахстан не се отказваКазахстан не се отказваКазахстан не се отказваКазахстан не се отказваКазахстан не се отказваСнимки БГНЕС

Ïåêèí âçå
Èãðèòå 2022
Ïåêèí âçå
Èãðèòå 2022
Ïåêèí âçå
Èãðèòå 2022
Ïåêèí âçå
Èãðèòå 2022
Ïåêèí âçå
Èãðèòå 2022
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Т
Третата българска телекомуникаци-

онната компания “Виваком” ще бъде
новият официален спонсор на ПФК
Левски. Управителният съвет на телеко-
ма единодушно реши да подкрепи ве-
ковния отбор в рамките на следващата
календарна година. “Сините“ ще изля-
зат с логото на компанията на тениските
още довечера в дербито на 3-и кръг с
шампиона Лудогорец.

Решението за спонсорство на ПФК
Левски е част от дългосрочната поли-
тиката на телекома активно да подкре-
пя българския спорт. С футболния клуб
предвиждаме да реализираме съв-
местно редица интересни активности за
феновете на най-обичания спорт в
България. Като част от партньорството
ни ще бъдат осъществени общи проек-
ти във и извън рамките на терена, с
фокус върху ползите от спорта и пози-
тивните емоции, които той носи. Разви-
тието на младежта и спорта е една от
основните посоки в  социално-отговор-
ната политика на “Виваком” през по-
следните години. Спортните достижения
са едни от най-вълнуващите поводи за
национална гордост и “Виваком” като
единствения изцяло български телеком
и занапред ще продължава да подкре-
пя българския спорт – както в името на
спортните победи и достижения, така и
за развитието на младежите и децата в
България.

Левски с нов спонсор
„Сините” смениха „Мтел” с „Виваком”

Александър Грънчаров, заместник-председател на Управителния съвет и главен
маркетинг директор на “Виваком”, получи фланелка с емблемата на телекома

от изпълнителния директор а Левски Константин Баждеков

Собственикът на Лудогорец
Кирил Домусчиев призна
пред БНТ, че смяната на
треньора Георги Дерменд-
жиев е дошла твърде късно,
което доведе и до кошмар-
ното представяне на тима в
Европа през този сезон.
4-кратните шампиони отпад-
наха срамно след 2 загуби
от молдовския първенец
Милсами още във II предва-
рителен кръг на Шампион-
ската лига.
„Във футбола в световен
мащаб, дори и в клубовете
от Испания, Италия или
Англия, винаги има циклич-
ност. Не е нормално един
клуб да върви само нагоре,
нагоре
и нагоре, защото в един
момент ще надскочи себе
си, дори и държавата.
Въпреки всичко Лудогорец
продължава да се развива.
Правим едно голямо обнов-
ление в състава. Смятам, че
се изчерпахме в последните
години след толкова много

Владимир НИКОЛОВ

Старши треньорът на Лудо-
горец Бруно Рибейро очаква
победа срещу Левски в дерби-
то на III кръг довечера от 21.00
ч. Двубоят ще бъде предаван
по платения канал Диема
Спорт.

“Успехът във Варна ни
вдъхна самочувствие. Имахме
нужда от една победа след
неуспешните мачове срещу
Милсами и отпадането от Шам-
пионската лига”, заяви португа-
лецът. “Знам, че мачът с Левски
ще е тежък. Това е добър отбор,
който има традиции в българ-
ския футбол. Ще разчитам на
Михаил Александров. Той игра
силно за Лудогорец II. Тренира
много добре и ще бъде в група-
та. Не мога да кажа обаче дали
ще започне мача или ще оста-
не резерва”, призна португа-
лецът. Той не се притеснява от
факта, че треньорът на Левски
Стойчо Стоев е работил в Лу-
догорец. “Това не е проблем.
Все пак отборът сега е разли-
чен. Дойдоха доста нови футбо-
листи. Други си тръгнаха. Аз

Аз съм изключително щастлив, че
“Виваком” ще подкрепи един от най-
обичаните български клубове. Фут-
болът събира хората, обединява ги,
дава им повод да общуват помежду си
чрез споделените преживявания. Така-
ва е и мисията на нашата компания –
да осигуряваме възможност за комуни-
кация, но чрез технологиите.  Ето защо
вярваме, че съвместното партньорство
ще е полезно и за двете страни, ще ни
обогати и развие и ще ни даде шанс
заедно да реализираме интересни ини-
циативи за всички почитатели на спор-
та“, заяви Александър Грънчаров, за-
местник-председател на Управителния
съвет и главен маркетинг директор на
телекома.

„За нас е чест, че “Виваком” става
партньор на ПФК „Левски” в изпълнение
на амбициозната ни програма да пре-
следваме върха и да върнем позициите
си на най-популярен и успешен клуб в
последното десетилетие. Надявам се, че
с нашето партньорство ще издигнем ав-
торитета и на двете страни, така че да
покорим всяка поставена пред нас цел и
задача. Вярвам, че успехът ще е водещ
в нашето партньорство”, заяви от своя
страна изпълнителният директор на ПФК
Левски АД Константин Баждеков. С но-
вия спонсорски договор се слага край на
партньорството на “сините” с първия те-
леком у нас “Мтел”, който беше основен
спонсор на клуба от началото на новото
хилядолетие.

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ:

Закъсняхме със смяната
на треньора

също имам представа какъв от-
бор е Левски”, заяви още Бруно
Рибейро. Той бе категоричен,
че от ден на ден отборът му
влиза във форма. “Сега сме мно-
го по-добре и във физическо от-
ношение, и в тактическо. Лип-
сата на време ни попречи да
направим добра подготовка, но
сега компенсираме. Отборът ще
става все по-добър и по-добър,”
закани се Рибейро и призна, че
няма да разчита на двете най-
нови и скъпи попълнения - бра-
зилците Кафу и Натанаел. “Те

Рибейро разчита
на Мишо Александров
за дербито

са много добри футболисти.
Трябва им обаче малко време
за адаптация”.

От клуба призоваха при-
вържениците си да се възполз-
ват от предварителната про-
дажба на входни талони, за да
се избегнат струпвания по ка-
сите предвид големия интерес.
Днес в 12,00 ч. отваря касата
на сектор “В” на “Лудогорец
Арена”, а в 17,00 ч. - всички ос-
танали гишета. За феновете на
Левски ПФК Лудогорец е при-
готвил 650 билета.

Снимка LUDOGORETS.COM

Футболистите на Ботев и Локомотив (Плов-
див) ще подкрепят кампанията за набиране
на средства за лечението на привърженика
на “жълто-черните” Димитър Йовов, който
страда от левкемия. Играчите от двата отбора
ще се появят на терена преди началото на
двубоя с фланелки с лика на Митко и DMS
номера на дарителската кампания. През юни
тази година на Димитър Йовов от Пловдив е

Ботев Пловдив продължава със
селекцията, съобщиха от клуба.
Очаква се “жълто-черните” да се
подсилят с бразилския вратар Вик-
тор Голас. Той вече пристигна на
базата в Коматево и преговаря с
ръководителите на “канарчетата”
за договора си. Виктор Голас бе на
път да премине в Ботев още преди
старта на първенството на “А” гру-

Бразилската футболна конфедера-
ция (КБФ) подкрепи бившия бра-
зилски играч Зико за президент на
ФИФА и той ще може да се канди-
датира на изборите, ако получи
подкрепата поне на още 4 нацио-
нални федерации според регламен-
та. Това предаде агенция Франс
прес от Рио де Жанейро.

“Зико има нашата подкрепа. Ако той
получи още 4 подписа, КБФ ще го
подкрепи на изборите” заяви прези-
дентът на КБФ Марко Поло Дел
Неро в комюнике.
Съгласно регламента на ФИФА
кандидатите за участие в изборите
за президент на ФИФА трябва да
подадат своите заявки до 26 октом-

ври тази година. Извънредните
избори за президент на ФИФА ще
се проведат на 26 февруари 2016
година, а дотогава Йозеф Блатер ще
изпълнява функциите на президент.
В момента Зико е старши треньор
на индийския отбор Гоа. Преди това
той е бил треньор на ЦСКА Москва,
Фенербахче, Олимпиакос, както и

селекционер на националния отбор
на Япония.
Като футболист Зико има 72 мача с
фланелката на бразилския национа-
лен отбор, в които е вкарал 52 гола.
Участник е на финалите на три
световни първенства - през 1978 г. в
Аржентина, през 1982 г. в Испания и
през 1986 г. в Мексико.

Бразилия подкрепя Зико за шеф на ФИФА

ИГРАЧИ АПЕЛИРАТ ЗА ПОМОЩ
ПРЕДИ БИТКАТА ЗА ПЛОВДИВ

установена остра миелоидна левкемия - М4.
Димитър вече е подал заявление в Комиси-
ята за лечение в чужбина към Министерство-
то на здравеопазването за финансиране на
трансплантация в Германия, но едновремен-
но с това започва и дарителска кампания,
тъй като офертата от клиника “Хелиос” във
Висбаден е на стойност 164 000 евро и сума-
та трябва да бъде събрана.

Ботев Пд взима бразилски вратар
па, но до трансфер не се стигна.
Той е роден на 27 декември 1990
г. в Арапонгас, Бразилия. С футбол
започва да се занимава в тима на
Америка от щата Сао Пауло. През
2009 година подписва договор с
португалския гранд Спортинг (Ли-
сабон), но грандът го преотстъпва
под наем на Боавища и Пеняфи-
рял и за последно в Брага.

успехи. Самите играчи губят
мотивация, голяма част от
тях искат да сменят обста-
новката“, коментира Кирил
Домусчиев. „Когато един
треньор не може да мотиви-
ра играчите и не може да
предложи решения на
проблемите, то той трябва
да бъде сменен. Друг
момент е какво решение ще
вземе клубът и дали това
решение няма да бъде
закъсняло. Мисля, че
закъсняхме със смяната
на треньора, защото новият
дойде много късно, когато
вече всички решения бяха
взети. Отборът не беше
готов за Европа, както и за
българското първенство по
ред причини. Закъсня и
селекцията. В крайна смет-
ка да се надяваме, че след
няколко месеца ще бъдем
по-силни. Надявам се и
догодина да се върнем в
Европа“, завърши бизнес-
менът и собственик на
клуба от Разград.
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Левски
смени
Мтел
с „Виваком”

Стр. 39

гледайте

ПО ДИЕМА СПОРТ
БОКС

11.30 Галавечер в
Манчестър

15.00 Галавечер в
Хале

23.30 Галавечер в Хъл
ФИЛМ+
ТЕНИС

14.00 Турнир на АТП в Хамбург
19.00 Турнир в Гщаад

23.00 Турнир в Атланта
ПО ЕВРОСПОРТ

СКОКОВЕ ВЪВ ВОДА
9.30, 14.00 СП, 3 м (мъже)

10.00, 18.30 СП, 10 м (мъже)
19.30 СП, 3 м (жени)

СКИ СКОКОВЕ
13.00  Лятна “Гран При”

във Висла (п)
КОЛОЕЗДЕНЕ

15.30 “Тур дьо Франс” (Обзор)
16.30 “Класика Сан Себастиян”

БОЙНИ СПОРТОВЕ
23.00 “Боен клуб”
“Суперкомбат”I”
ПО ЕВРОСПОРТ 2

СУПЕРБАЙК
10.00, 2.30 Гран При на Малайзия

(квалификация)
СНУКЪР

10.45, 15.00 Европейски тур Рига
КОЛОЕЗДЕНЕ

20.00 “Райд Лондон” (жени)
СТРЕЛБА С ЛЪК

0.30 Световно първенство

утре
ПО БНТ HD

ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ
10.00 ЕП в Клагенфурт

(финал, жени)
11.00 ЕП в Клагенфурт

(мъже, полуфинал)
15.45 ЕП в Клагенфурт

(мъже, финал)
РАЛИ

13.00 Световен шампионат, Рали
Финландия (финален Мотокрос

14.00 Световен шампионат клас
МХ2, Гран при на Белгия,

ПО ЕВРОСПОРТ
СУПЕРСПОРТ

13.30 Гран При на Малайзия
СУПЕРБАЙК

14.00 Гран При на Малайзия
СКОКОВЕ ВЪВ ВОДА

15.00 СП в Казан, 3 м синхронно
19.30 10 м (мъже, финали)

ПЛУВАНЕ
17.15 СП в Казан (Финали

СКИ СКОКОВЕ
21.00 Лятна “Гран При”

в Закопане
КОЛОЕЗДЕНЕ

23.00 Обиколка на Полша,
Варшава - Варшава (I етап)

4.00 “Класика Сан Себастиян”
ПО ЕВРОСПОРТ 2

КОЛОЕЗДЕНЕ
19.00 “Лондон Съри класик”

СНУКЪР
20.30 Европейски тур Рига

(финал)
СТРЕЛБА С ЛЪК

0.00 Световно първенство
ПО ФИЛМ+

ТЕНИС
10.00 Турнир в Баку (жени, финал)

12.30 Турнир в Хамбург
(мъже, полуфинал)

14.00 Турнир в Хамбург (финал)
17.00 Турнир в Атланта

(мъже, полуфинали)
22.00 Турнир в Атланта  (финал)

кратки

Кайрат (Каз) - Абърдийн (Шот) 2:1; Елфсборг (Шв) - Од
Гренланд (Нор) 2:1; АИК (Шв) - Атромитос (Гър) 1:3; Аполон
(Кип) - Габала (Азерб) 1:1; ФК Краснодар (Рус) - Слован
(Слвк) 2:0; Либерец (Чех) - Ирони Кирят Шмона (Изр) 2:1;
ПАОК (Гър) - Спартак Търнава (Слвк) 1:0; Райндорф (Ав) -
Витория Гимараеш (Пор) 2:1; Щурм (Ав) - Рубин Казан (Рус)
2:3; АЗ Алкмаар (Хол) - Башакшехир (Тур) 2:0; Тун
(Швейц) - Вадуц (Лихт) 0:0; ФК Цюрих (Швейц) - Динамо
Минск (Блрс) 0:1; Жилина (Слвк) - Ворскла Полтава (Укр)
2:0; Търгу Муреш (Рум) - Сент Етиен (Фр) 0:3; Брьондби
(Дан) - Омония (Кип) 0:0; Дебрецен (Унг) - Розенборг
(Нор) 2:3; Кукеси (Алб) - Легия Варшава (Пол) 1:2 (прекратен в 52-а мин.);
Работнички (Мак) - Трабзонспор (Тур) 1:0; Бордо (Фр) - АЕК Ларнака (Кип) 3:0;
Шарлероа (Бел) - Заря Луганск (Укр) 0:2; Стандард Лиеж (Бел) - Железничар
(БиХ) 2:1; Атлетик Билбао (Исп) - Интер Баку (Азерб) 2:0; Уест Хем (Анг) - Астра
Плоещ (Рум) 2:2; Беленензес (Пор) - ИФК Гьотеборг (Шв) 2:1; Хайдук (Хърв) -
Стрьомсгодсет (Нор) 2:0; Сампдория (Ит) - Войводина (Сърб) 0:4; Саутхемптън
(Анг) - Витес (Хол) 3:0; Волфсбергер (Ав) - Борусия Д (Гер) 0:1; Яблонец (Чех)
- ФК Копенхаген (Дан) 0:1. Реваншите са на 7 август.

Благой Георгиев
резерва в Рубин
Прекратиха мач
от Лига Европа
в Албания заради
уцелен с камък играч

Халфът на Легия Варшава Онжей Дуда е изнесен на носилка, след
като бе ударен с камък по време на тържествата за втория гол

на тима си срещу Кукеси в Тирана. Заради инцидента мачът от III
предварителен кръг на Лига Европа бе прекратен в 52-рата мин.

Снимка GOL.BG

Бившият национал Благой Георги-
ев се появи в игра през второто полу-
време при победата на своя Рубин
Казан с 3:2 като гост на Щурм в Грац
в първи мач от III квалификационен
кръг на Лига Европа. Това бе първи
мач за българския полузащитник след
скандала в Рим, при който бе заловен
да драска инициалите си на Колизеу-
ма. Георгиев влезе веднага след по-
чивката при резултат 2:1 за своя тим.
Канунников и Карадениз от дузпа вка-
раха през първото полувреме, а Порт-
нягин вкара третия гол за Рубин през
втората част. За домакините се разпи-
саха Донис Афдияй и Пизингер.

“През първото полувреме не зна-
ехме какво да очакваме от съперни-
ка и играхме по-предпазливо. Но
през втората част показахме нашата
игра. Подавахме си, контролирахме
топката. Добър мач се получи. Може-
ше да вкараме и още един гол, но и
така резултатът е добър. Сега ни
предстои важен мач срещу Спартак
и всичките ни мисли са в Москва.
Физически се чувствам добре, подго-
товката премина успешно”, коменти-
ра Благо Джизъса.

Другият български играч, достиг-
нал тази фаза на турнира - Мирослав

III КВАЛИФИКАЦИОНЕН
КРЪГ, ПЪРВИ СРЕЩИ

и имат отлични шансове да отстранят
швейцарците. Черногорецът Бечирай
(63) донесе успех на Динамо от дузпа.

Датският Брьондби, който елими-
нира другия български представител -
Берое, завърши 0:0 у дома срещу
кипърския Омония. За Омония играха
бившите играчи на Левски Кристовао
Рамос, и на ЦСКА - Килиън Шеридън.

Нулевото равенство за Брьодби у
дома е второ поредно в турнира, след
като при този резултат завърши и
мачът с Берое. Старозагорци отпад-
нахо обаче заради загубата в първия
мач с 0:1.

Една от големите изненади подне-
се сръбският Войводина (Нови Сад),
воден от бившия български национал
Златимир Загорчич, който разгроми с
4:0 италианския Сампдория като гост.

Мачът в Тирана между местния
Кукеси и Легия Варшава бе прекра-
тен в 52-рата мин. при 2:1 за поляци-
те, след като халфът им Онжей Дуда
бе ударен с камък, докато празнува-
ше втория гол за тима си. Дуда се
свлече на земята, а медицинските
екипи трябваше да влизат на тере-
на, за да му окажат помощ и да го
изнесат на носилка. Срещата бе пре-
кратена от главния съдия Степан
Клоснер. По всяка вероятност УЕФА
ще присъди служебна загуба на ал-
банците и ще ги изхвърли от турнира
Лига Европа.

Манолов, претърпя тежка загуба със
своя Търгу Муреш с 0:3 в Румъния от
френския Сент Етиен. Манолов влезе
в игра в 79-ата минута при резултат
0:2 и не успя да помогне на тима си.
2 гола за гостите вкара Ромен Хаму-
ма, а веднъж се разписа Диоманд.

Динамо Минск, който отстрани
Черно море в предишния кръг,
продължава успешното си представя-
не в турнира. Беларусите спечелиха с
1:0 като гости на фаворита ФК Цюрих

лия Стаматова спечели титлата
на двойки на турнира по тенис на
твърди кортове в Истанбул (на-
граден фонд $10 000). На финала
тя и Анете Мунозова (Швеция),
поставени под №1 в схемата,
победиха дует №4 Клаудия
Уилямс (Нова Зеландия) и Ники
Лутихуйс (Холандия) с 6:4, 6:3.
За българката това е шеста титла
в кариерата на двойки от турни-
рите от ITF.
По-рано вчера Стаматова отпадна
на полуфиналите на сингъл. Тя бе
поставена под №4, но спечели
само 5 гейма срещу №2 в схема-
та Мелис Сезер (Тур) и напусна
турнира след 2:6, 3:6. 22-годиш-
ната левичарка заработи 6 т. за
световната ранглиста и $490.

Световният рали шампион за 2014 г. Себастиан Ожие
лети във въздуха със своя Фолксваген Поло R WRC по

време на шейкдауна на рали Финландия в Юваскила

Стаматова
с титла на двойки
в Истанбул
ю

Наш талант на
еврофинал в Тбилиси

Адриан Андреев се класира за
финала в турнира по тенис на
Европейския младежки фестивал
в Тбилиси. Поставеният под №4
български талант отстрани на
полуфинала Тибо Колсон (Бел) с
6:1, 5:7, 6:1. В спора за титлата
днес Андреев ще излезе срещу
№1 в схемата Ишай Олиел (Изр).

Снимка БГНЕС


