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ИНТЕРВЮ ДЪЛГОВЕ

Кристина Петрова
за предимствата
на ген. Радев
в изборната битка 1 1

С 42% нараснало
средното
задължение
на домакинствата 7

За нас е очевидно, че Турция реке-
тира ЕС в момента и нашият министър-
председател е говорител на този ре-
кет, заяви вчера лидерът на БСП Кор-
нелия Нинова. Социалистите настояват

премиерът да се яви на изслушване в
парламента и да обясни защо е сменил
рязко и еднолично позицията по отпа-
дането на визите за Турция в ЕС. БСП
иска и свикване на КСНС по темата

Социалистите настояват за КСНС и изслушване
на премиера по споразумението Турция-ЕС

НАПРЕЖЕНИЕ

Вергов, Бахаров
и Карамазов
пак тръгват
на турне
в 29 града

“Споразумение Турция-ЕС - ролята на
България и защита на националния
интерес на България”. “Обвиняваме
Бойко Борисов в неадекватно поведе-
ние, несъобразено с предишни реше-

ния на правителството, без мандат от
парламент и МС за тези разговори.
Поставя България в унизителна пози-
ция да е куриер на една страна и да
предава мнения”, добави Нинова. 3
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БСП: Борисов е говорител
на турския рекет

Анкара постави
ултиматум
на сирийските
кюрди 9

6

Руският посланик в София Юрий Исаков бе удостоен с орден “Стара планина” първа степен по повод окончателното му
заминаване от страната. Най-висшето държавно отличие му бе връчено от президента Росен Плевнелиев

ОХ, ПАТЕ, ПАТЕНЦЕ...
Мигрантската заплаха е

факт. Приспивните мантри
само отдалечиха часа на
истината. Притисната, власт-
та мина в настъпление. Па-
нически, на два фронта.
Оказа се в патова ситуация,
защото ролята на посредни-
ка обикновено е най-оцапа-
ната. Затова управляващи-
те решиха да заложат на
обяснителния режим - мно-
го приказки без конкретика
и замазване. И вътрешната
министърка Румяна Бъчва-
рова бе изправена на амб-

разурата. “Златното пате” на
премиера се оплете между
васалническия манталитет и
вредните за държавата ни
евроатлантически пред-
разсъдъци (стр. 2).

Държавната немощ, по-
вяла от посещението на пре-
миера в Турция, и зяпнали-
те Му устенца към Меркел и
Брюксел не са мерките, на
които българите се надяват.
Необходим е план - после-
дователен и стабилен във
времето, твърд, дори жес-
ток, ако се наложи. Но най-

вече наш, български.
Борисов и компания

явно не разполагат с такъв.
Колкото по-бързо властта
признае, толкова по-добре.
Колкото по-бързо коригира
посоката на активните дей-
ствия, толкова повече има-
ме шанс да не берем душа
от мигрантския наплив.
Иначе след три месеца
Бъчварова пак ще конста-
тира, че опасенията им са
се сбъднали. Ние ли не раз-
бираме? Да не мислят, че
патки пасем.

Ина
МИХАЙЛОВА

НЯКОЛКО
ДУМИ

Снимка ПРЕССЕКРЕТАРИАТ НА ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

Задължават
осиновителите
да кажат истината
на детето
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Започнаха разследване
за хулиганство по
случая със Стоичков
Прокуратурата търси „неизвестен извършител”

айонната прокуратура в Етро-
поле образува досъдебно
производство за хулиганство,
което засега се води срещу

паркират автомобилите.
“Христо Стоичков се движеше

две коли зад нас. На задния пар-
кинг той съответно дойде малко зад
нас, отиде до църквата. Аз почнах
да вадя техниката, в същото време
Христо Стоичков се появи с негов
приятел доста остро и агресивно
заходи към колата. Помолих шофьо-
ра да заключи и почна да блъска
по стъклото и след това ни каза да
излезем от колата”, обясни Бори-
слав Трошев, фотограф на вестник
“България днес”.

Петър Симчев, шофьор на вест-

ника, твърди, че ударите му били
нанесени от Стоичков.

“Моята работа е да снимам и това
съм правил през цялото време, като
докато правихме маневрата, успях
да направя няколко кадъра от кола-
та поради простия факт, че нямаше
как да сляза отпред и да снимам,
защото имаше адски много хора на-
истина”, разказва още фотографът
Борислав Трошев.

За да избягат от конфликта, Петър
тръгнал назад с автомобила си и така
се ударил друга кола. “И искаше за-
писи, тръгна да ми взима ключовете

от колата. Борихме се, аз успях да
запаля колата, дадох на заден ход,
за да избягам, защото иначе сигурно
още щеше да ме бие, направих ПТП
и ми написаха акт”, разказа още шо-
фьорът Петър Симчев.

Полицията в Етрополе изяснява
обстоятелствата около случилото се.
Петър и Борислав вече са разпитани
от полицията. Късно в неделя вечер-
та шофьорът мина и през медицин-
ски преглед. Коментар от страна на
семейство Стоичкови засега няма. От
полицията, чиито служители са присъ-
ствали при спречкването, отказват да
дадат информация по случая.

Поредните два вест-
ника спряха да излизат
на пазара. Това са сед-
мичникът “Десант” и
всекидневникът “Всеки
ден”.

В последния брой на
седмичника “Десант”,
който се издаваше от
собственика на телеви-
зия “СКАТ” и председа-
тел на партия НФСБ
Валери Симеонов, се
съобщава, че издание-
то спира след 7-годиш-
но съществуване. Глав-
ният редактор Севдали-
на Пенева уточнява, че
страната ни няма усло-
вия за финансова из-
дръжка на вестници,
стъпили върху основата
на честна журналисти-
ка. От изданието посоч-
ват, че са принудени да
спрат хартиеното изда-
ние, защото години на-
ред само от СКАТ ТВ

Националният исторически музей
ще дари приходите си от билети,
продадени на 6 септември. Средст-
вата ще отидат за възстановяване на
щетите от земетресението в Италия,
съобщи директорът на музея Божи-
дар Димитров.

НИМ се присъединява към евроат-
лантическата солидарност, която за-
почна с акцията на италианските му-
зеи за отчисляване на приходите от
билети от изминалата неделя в полза

аналджия, за-
държан за тра-
фик на неле-
гални мигран-
ти, се размина

само с условна присъ-
да. До решението на
Районния съд в Бургас
за две години лишава-
не от свобода с 3 г.
изпитателен срок, бе
произнесено след спо-

Масово сбиване в бежан-
ския лагер в Харманли е има-
ло в късните часове в неделя
срещу понеделник. По първо-
начална информация в боя са
участвали афганистанци и
иракчани, които получили
подкрепление от сирийци.
Скандалите са избухнали
малко преди полунощ. Преди
мелето бежанци се били
събрали в едно от помеще-
нията, в което пиели и се ве-
селили, но купонът прерас-
нал в побой. Съобщава се за

Р
неизвестен извършител след инци-
дента с екипа на “България днес”.
Фотограф и шофьор на вестника
твърдят, че са били нападнати от
Христо Стоичков, когато се опитали
да снимат сватбата на дъщеря му в
Етрополския манастир.

Случката се разиграва пред ма-
настира, където била църковната
сватба. Заради големия брой гости
полиция се грижела за това къде да

Още две издания
спряха да излизат

ООД, са подкрепяли от-
печатването. Сега оба-
че имало “непреодоли-
ми икономически причи-
ни”, които възпрепятст-
ват “това да продължа-
ва”. Патриотичният вест-
ник ще премине изцяло
в онлайн издание.

В петък разпростра-
нителски фирми са полу-
чили уведомително пис-
мо, че приключва печа-
та и на “Всеки ден”. Все-
кидневникът излиза от
юли 2011 г. От уведом-
лението ставало ясно, че
се планира създаването
на седмичник.

По-рано тази година
спря да излиза вестник
“Новинар”, а всекиднев-
никът “Труд” вече не се
печата в неделя. През
лятото на м.г. своето
съществуване прекра-
тиха в. “Преса” и списа-
ние “Тема”.

Калдъръмът в Стария град в Пловдив се пренарежда, а фасадата на Етнографския музей се обновява
по повод предстоящата 12-та неформална среща на държавните глави на държавите членки на ЕС от
групата “Арайолуш”. На 14 и 16 септември в Пловдив ще гостуват президентите на Естония, Италия,

Латвия, Малта, Полша, Португалия, Словения, Унгария, Федерална република Германия и Финландия

Снимка  БГНЕС

НИМ ДАРЯВА НА ПОСТРАДАЛИ
ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ИТАЛИЯ

на пострадалите от земетресението в
областта Лацио. Музеят е избрал Де-
нят на Съединението на България,
защото тогава се очаква да има най-
много посетители.

Националният исторически музей
призовава и други български музеи
да се присъединят към тази акция. Бо-
жидар Димитров припомня, че всяка
разрушена сграда в пострадалите ита-
лиански села и градчета е паметник
на културата.

УСЛОВНА ПРИСЪДА
ЗА КАНАЛДЖИЯ НА МИГРАНТИ

разумение между
подсъдимия и държав-
ното обвинение. На Па-
найотов е наложена и
глоба от 5000 лева. Ре-
шението на магистрати-
те е окончателно и не
подлежи на обжалване.

35-годишният Петър
Панайотов е криминал-
но проявен. Той е зало-
вен на 18 октомври

2015 г. в улица без из-
ход в бургаския квар-
тал “Акациите”. На око-
ло 30 м преди мястото,
на което бил задържан,
мъжът свалил от авто-
мобила си 16 афганис-
танци. Чужденците са
открити в изоставена
съборена постройка,
разположена на ул.
“Китка”.

К

двама пострадали, които са
откарани в Бърза помощ.
Трети е прегледан на място
от лекарите.

Според очевидци около
полунощ в лагера спешно са
пристигнали кметът и секре-
тарят на община Харманли,
шефът на областната дирек-
ция на МВР в Хасково Ангел
Цанков, началникът на хар-
манлийското полицейско уп-
равление. В лагера са влезли
няколко патрулки и четири
коли с жандармерия. Външни

лица вътре не са били до-
пуснати. Пред портала е
имало граждани на Хар-
манли, но те са били от-
пратени. По информация
на очевидци една патрул-
ка е била потрошена при
безредиците. Това е по-
редното масово меле с ми-
гранти от лагера. Преди
седмица при сбиване на
група афганистанци бяха
наръгани с нож две 19-
годишни момчета, техни
сънародници.

Масов бой в бежанския
лагер в Харманли
Масов бой в бежанския
лагер в Харманли
Масов бой в бежанския
лагер в Харманли
Масов бой в бежанския
лагер в Харманли
Масов бой в бежанския
лагер в Харманли

С мили чувства от “нашата България” си тръгна руският посланик в
София Юрий Исаков, който получи най-висшето държавно отличие
орден “Стара планина първа степен” от президента Росен Плевне-
лиев вчера. Според него това отличие било както за неговите профе-
сионални качества, така и ясен знак за значимостта и важния характер,
който българската държава отдава на двустранния диалог с Русия.

Отношенията между Република България и Руската федерация
винаги са били в центъра на общественото и политическо внимание и
интерес в страната, заяви Плевнелиев. Те имат своя здрав фундамент,
характерен за държавите с дългогодишни исторически традиции в
своите контакти, допълни той. Президентът си спомни своето посеще-
ние в Сочи, когато е разговарял с Путин и Медведев за добрата орга-
низация на олимпиадата. Плевнелиев отчете приноса на посланик
Исаков за увеличения стокообмен между двете държави. На свой ред
руският дипломат сподели своето вълнение. Той отчете у нас своите
най-трудни, но и най-хубави години. Живеем в сложен свят, смята Исаков.

СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ
СИЛАТА, НИ ПРИПОМНИ
РУСКИЯТ ПОСЛАНИК ИСАКОВ

Коментар на стр. 12
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РЕПЛИКА НА РАДАН КЪНЕВ КЪМ ГЕРБ
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Куриерската роля на премиера
Бойко Борисов и рязката смяна на мне-
нието му по темата за отпадането на
визите за турски граждани за ЕС е при-
чината БСП да иска изслушването му
в Народното събрание. Социалистите
настояват президентът да свика и Кон-
султативния съвет за национална си-
гурност по темата “Споразумение Тур-
ция-ЕС - ролята на България и защита
на националния интерес на България”.
Това обяви лидерът на БСП Корнелия
Нинова.

“Кое наложи така рязко и еднолич-
но, без мандат нито от НС, нито с ре-
шение на МС, да смени позицията на
България, която през март 2016 г. по
неговите думи в НС бе “отпадане на
визите на държавите на ЕС за турски
граждани - желанието ни е това да се
извърши, когато се види, че Турция
действително изпълнява ангажимента
за реадмисия. Освен това Турция след-
ва да изпълни показателите от пътна-
та карта за визова либерализация с
ЕС”. Турция не изпълнява тези условия
и въпреки това от името на България
министър-председателят еднолично
променя позицията и се явява куриер
и говорител на Ердоган. С чий мандат
той пое тази роля? За нас е очевидно,
че Турция рекетира в момента ЕС и
нашият министър-председател е гово-
рител на този рекет”, възмути се ли-
дерът на социалистите. Нинова доба-
ви, че в КСНС трябва да се изгради
отговорна национална позиция и да
се защити националният интерес, за-
щото покрай совалките на Борисов
никъде не е застъпен българският ин-
терес. “Обвиняваме Бойко Борисов в
неадекватно поведение, несъобразе-
но с предишни решения на правител-
ството, без мандат от парламент и МС
за тези разговори. Поставя България в

Пълен провал на правителството е забавянето и оскъпяването на строежа на
оградата по границата ни с Турция. Тази оценка направи вчера бившият
военен министър Ангел Найденов. Депутатът от БСП припомни, че за година
и половина има 4 пъти по-висока цена на линеен километър. “Необяснимо е
забавянето и оскъпяването. Това е провал на правителството. Сред непо-
средствените задачи от гледна точка на укрепването на българските грани-
ци е доизграждането и завършването на оградата по границата с Турция”,
категоричен бе той. Найденов добави, че всички законови промени, поиска-
ни от управляващите към парламента и съответните комисии, са били осъ-
ществени с пълната подкрепа на парламентарните групи, но резултати все
оше няма. Ангелов смята, че пред интересите на България има 2 непосред-
ствени предизвикателства. “Първото е опасността от бежанския поток, което
е в най-пряка връзка с рисковете за дестабилизация на страната. Второто е
невъзможността на ЕС да намери общо решение на този проблем, включи-
телно всичко свързано с поведението и позициите на турския президент”,
обобщи той. Според него това предизвикателство е свързано с отслабването
на ЕС и рискът всяка страна да търси собствено решение на тези проблеми.

БСП иска Борисов да
се обясни в НС за Турция
Социалистите настояват за КСНС за позициите на България спрямо бежанската вълна
Павлета ДАВИДОВА не трябва да участват в общото квотно

разпределение. Тя смята, че тези
държави трябва да получават допълни-
телно финансиране и експертна по-
мощ. Дъблинският текст за първа тери-
тория на влизане и задължително убе-
жище да отпадне, добави евродепу-
татът.

Евродепутатът изрази опасенията
си, че България се превръща в санита-
рен кордон, буферна зона, в която
може би няма да ни залее голяма
мигрантска опасност, но ще има по-
стоянно движение на хора. Йотова
попита и какво е променило позиция-
та на Борисов, който само преди ня-
колко дни каза, че отива в Берлин с
ясната и категорична позиция да по-
лучи съгласието за нашето влизане в
Шенген. Нищо подобно обаче не се чу
след визитата му при немския канц-
лер, а премиерът дори намекна, че
влизането ни в Шенген вече не е тол-
кова изгодно.

унизителна позиция да е куриер на
едната страна и да предава мнения”,
уточни Нинова.

Евродепутатът Илияна Йотова под-
черта, че отпадане на визи за турски
граждани може да има само когато са
изпълнени всички 72 критерия от
пътната карта за отпадането им. Бълга-
рия трябва да бъде част от всички стра-
ни членки, които поставят изпълнени-
ето на тези критерии като необходимо
условие за отпадането на визите, до-
бави тя. Турция все още не е изпълни-
ла редица условия, а тепърва българ-
ските институции трябва да отговорят
дали е сигурна страна - това е и при-
чината социалистите да настояват за
дебат по темата в НС и КСНС.

Йотова смята, че заедно с гранич-
ните страни като Гърция, Италия и
Малта нашият статут може да бъде “из-
ваден пред скоби” като страни, които

Борисов поставя България в унизителна позиция да е куриер на една страна и
да предава мнения, категорични са социалистите

Забавянето на граничната ограда -
провал на правителството

Лидерът на “Движение
21” Татяна Дончева
влиза в кандидатпрези-
дентската битка. Това
обяви самата тя вчера.
От думите й се разбра,
че тяще се кандидатира
за президент, но не
обяви кой ще е канди-
дат-вицепрезидентът. До
десетина дни ще обявим
формата, в който ще се
състезаваме, съобщи
Дончева.
Кандидатът на ГЕРБ за
президент вече е извес-

бщинските съветници от
БСП и коалиция предлагат
да бъдат намалени възнаг-
ражденията на общинските
съветници, кмета на общи-
ната и кметовете на насе-
лени места. “На вчерашна-
та извънредна сесия на
общинския съвет подкре-
пихме предложението на
колегите от АБВ то да бъде
намалено не с 2%, както
предлага кметът, а с 10%.
Това предложение за
съжаление не получи под-
крепа от мнозинството”, за-
яви общинският лидер на
пернишките социалисти и
председател на групата Ки-
рил Леонов. По думите му

Нека да прекратим
пожарникарските
действия и да се
опитаме да направим
така, че да не зависим
само от една държава,
призова членът на ИБ
на БСП Крум Зарков.

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

КРУМ ЗАРКОВ:

Да спрем с пожарникарските действия
Той припомни, че
опасенията на Бойко
Борисов, че ни залива
бежанска вълна, са от
август, а БСП е алар-
мирала за това още
през 2013 г.
“Изведнъж спокойст-

вието беше заместено
от паника и хаотични
действия в междуна-
роден аспект, които ни
карат да изглеждаме
слаби и неподготвени.
Още на 25 септември
2015 г., по времето на

това правителство, ПГ
на БСП излезе с
декларация, с която
предлагаше 5 ясни
стъпки, около които да
се обединим и да
направим план”,
обясни Зарков. Той

добави, че се е състо-
ял КСНС, на който
правителството е било
задължено да подгот-
ви стратегия в случай
на наплив. Вместо
това ни приспиваха в
продължение на 2 г. и

сега изведнъж ми-
нистър-председателят
прави маршрути
между Анкара и
Берлин, които не
можем да разберем
за какво служат,
възмути се Зарков.

Татяна Дончева ще става
кандидат-президент

тен, но името му ще
бъде обявено до 2 ок-
томври, стана ясно от
думите на зам.-предсе-
дателя на партията
Цветан Цветанов. По
думите му структурите
на ГЕРБ били готови и
приемат решението,
което ще бъде взето
окончателно от Изпълни-
телната комисия. Въпре-
ки заявяваното досега
намерение управляваща-
та партия да обяви
кандидата си в средата
на септември, вчера
Цветанов каза, че това
ще се случи от 20-22-ри
септември до 2 октом-
ври.

БСП в Перник настоява общинарите
да получават минималната заплата

ООООО
предлаганото намаление е
символично и смешно, а
спестените пари за година
са в размер на 15 хил. лева.

Не взимайте парите на
хората, а търсете инвести-
тори, призова градоначал-
ника Леонов. Според
предложения документ от
кмета Церовска и нейния
екип част от мерките за оз-
дравяване на задлъжняла-
та пернишка община са
въвеждане на синя зона в
града, увеличаване на ре-
дица данъци и такси на
перничани, сред които и
данъкът при закупуване на
имущество. Леонов е кате-
горичен, че мерките са

абсурдни, тъй като дори и
в момента събираемостта
на данъците е малко над
60%. “Увеличаването им
ще доведе със сигурност до
по-ниска събираемост, ко-
ето е в противоречие с
т.нар. план. Общината раз-
чита само на това, че уве-
личаването на данъците
ще доведе до финансово
оздравяване, което е
повърхностно разглеждане
на сериозния проблем”,
подчерта Леонов.

Съветниците от БСП и
коалиция поискаха от кме-
та на всяко тримесечие да
дава отчет за изпълнените
мерки от плана.
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Столични полицаи за-
държаха извършител на теле-
фонна измама. На 28 август
на домашния телефон на 67-
годишна жена се обадил не-
познат. Той казал, че синът й
е блъснал с автомобила си
човек и за да бъде оневинен,
трябва да плати 11 000 лв.
Непознатият определил мяс-
тото на предаване на парите.
В момента, когато жената
тръгнала да ги носи, се при-
брал внукът й, който сигнали-
зирал полицията. Извършите-
лят Ф.С., на 35 години, от
София бил задържан.

58-годишен мъж е за-
гинал при пожар в столич-
ния кв. “Левски”, съобщи-
ха от пресцентъра на МВР
вчера. Инцидентът е ста-
нал минути след 2 часа в
понеделник.

Пристигналите на мяс-
то огнеборци са открили
в тежко състояние 47-го-
дишна жена, по всяка ве-
роятност съпруга на заги-
налия. Тя е настанена в
болница с опасност за
живота. Причините за по-
жара все още не са изве-
стни, като вероятно се
касае за битов инцидент.

Огромен пожар лумна
в Кресненското дефиле в

Регионални инспектори в Главна дирекция “Инспек-
торат за опазване на културното наследство” в Мини-
стерството на културата ще извършат проверка на
място заради случая с рухването на част от купола на
сградата, намираща се на ъгъла на улиците “Антим ²”
и “Лейди Странгфорд”в Пловдив. Сградата е архитек-
турен паметник на културата. Проверката ще бъде
извършена съвместно с компетентните органи на об-
щина Пловдив. Ще бъде изготвен констативен прото-
кол и ще бъдат дадени конкретни указания и предпи-
сания за последващи действия.  Най-вероятно ще се
препоръча на кмета на община Пловдив да назначи
комисия, която да установи състоянието на недвижи-
мата културна ценност, както и вида и обема на необ-
ходимите укрепителни и консервационно-реставраци-
онни и ремонтни работи.

СССССС
едем вагона, натоварени с въглища, дерайлираха меж-
ду гарите Костинброд и Петърч в неделя през нощта.
Отменени бяха влаковете по линията София-Драгоман,
както и по международната линия до Сърбия заради

Седем вагона излязоха от
релсите край Констинброд

инцидента, при който няма пострадали. За всички пътуващи по
тази линия бяха осигурени автобуси.

Разчистването на участъка продължи през цялата нощ и
вчера. На мястото беше докаран и кран, който премести ваго-
ните от линията. Цялата композиция е тежала 930 тона. Заради
инцидента са разрушени 200 метра от релсовия път. Според
експерти причината за инцидента е техническа.

От Националната компания “Железопътна инфраструктура”
съобщиха, че е започнало възстановяване на железния път.
Предстои полагане на около 200 метра нови релси, регулиране
на контактната мрежа и възстановяване на движението на вла-
ковете.  Назначена е комисия, която разследва причините за
инцидента и оценява щетите по инфраструктурата.

Задържаха извършител
на телефонна измама

Експертите съветват по
никакъв повод не се дават
пари на непознати, независи-
мо от предлога. “Не се дове-
рявайте на непознати хора.
Не предоставяйте лични дан-
ни и данни за свои близки по
телефона. Запазите самооб-
ладание при получаване на
обаждане от човек, който се
представя за Ваш роднина,
изпаднал в беда. Опитайте да
се свържете с него чрез свой
съсед или познат, по възмож-
ност от телефон, различен от
този, на който сте получили
обаждането. Добре е да му

зададете въпрос, отговора на
който не би трябвало да е из-
вестен на непознати - напри-
мер рождена дата, населено
място и т.н. Ако спрямо Вас
бъде осъществен опит за те-
лефонна измама, незабавно
подайте сигнал на тел. 112
или в полицията. Необходимо
е хората, които имат възраст-
ни близки, непрекъснато да
им напомнят как случайно
може да станат жертви, както
и основните правила, които
трябва да спазват, ако попад-
нат в подобна ситуация”, на-
помнят от МВР.

Îìáóäñìàíúò èñêà íèñêè ëèõâè
çà çàåìè íà ñòóäåíòè è äîêòîðàíòè
Трябва да се сложат юзди на монополните дружества и банките,
които злоупотребяват с длъжниците си, заяви Мая Манолова

мбудсманът Мая Манолова
предлага чрез промени в За-
кона за кредитирането лихвите
за студенти и докторанти даОООООО Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

413 жалби
до момента
са постъпили
при мен срещу
частните
съдебни
изпълнители,
обяви
омбудсманът

станат максимум 3,5% или изобщо ли-
хвите да отпаднат. Тя представи на
брифинг вчера изменения в седем за-
кона. Със старта на новата парламен-
тарна сесия Манолова ще употреби
правото си на косвена законодателна
инициатива и ще предложи на депута-
тите промени в 7 законопроекта. Това
са ГПК, чрез който се предлагат изме-
нения за частните съдебни изпълните-
ли, за кредитирането на студенти и
докторанти,за управление на средства-
та от европейските структурни и инве-
стиционни фондове,  за енергетиката,
за храните, за доброволчеството и в
Семейния кодекс. Омбудсманът ще вне-
се и специален доклад за правата на
непридружените малолетни и непълно-
летни деца-бежанци.

С промени в Закона за енергетиката
предлагаме да има договори на потре-
бителите с фирмите за дялово разпре-
деление, да отпаднат таксите при смяна
на топлинен счетоводител и забраната
за демонтаж на радиатори, както и
справедливо заплащане на такса “сград-
на инсталация”, подчерта Манолова. Тя
посочи, че предлага и законови проме-
ни, касаещи отпадане на ДДС върху
дарените храни и регламент за храни-
телното банкиране.

Манолова е категорична, че трябва
да се сложат юзди на частните съдебни
изпълнители, монополните дружества и
банките, които злоупотребяват с
длъжниците си. Първият кръг от проме-
ни са свързани с банките и са за защита
на гражданите срещу облекчената
съдебна процедура, която трезорите
ползват. “Предлагаме отпадане на
възможността монополни дружества,
държавни и местни органи да искат в

съдебен процес от длъжника да плаща
юрисконсултски възнаграждения на тех-
ните юристи. Ще настояваме длъжникът
да има възможност да обжалва оценки-
те на недвижимите имоти, които се из-
насят на публична продан. Предлагаме
да се актуализира текст, който да регла-
ментира парите на длъжника, които му
се оставят да преживява, плащайки

задълженията си. Предлагаме при за-
пориране на сметки на общини да не се
налагат запори върху парите за детски-
те градини, училищата, социално под-
помагане, здравеопазване”, уточни Ма-
нолова.

413 жалби до момента са постъпили
при мен срещу частните съдебни
изпълнители, обяви омбудсманът. “Има

продадени имоти на безценица и съси-
пани човешки съдби и семейства, много
отчаяни хора. Нямам приемна, в която
да не дойдат хора, които да не се оп-
лакват от действията на ЧСИ”, заяви
Манолова. Тя посочи, че кметът на Ста-
ра Загора й се е обадил за това, че
сметките на общината са запорирани
при внесено пълно обезпечение.

ПРОВЕРЯВАТ
РУХВАНЕТО НА ЧАСТ
ОТ ПАМЕТНИК НА
КУЛТУРАТА В ПЛОВДИВ

Снимка  БГНЕС

МЪЖ ЗАГИНА ПРИ ПОЖАР В СТОЛИЦАТА

неделя през нощта, мал-
ко преди тунела на Крес-
ненското ханче в посока
Сандански. Заради инци-
дента беше спряно освет-
лението на тунела при

389-и км меж-
ду Симитли и
отклонението
за село Стара
Кресна.

П о ж а р ъ т
горя в трудно-
достъпна ме-
стност. Той
беше овладян
вчера в късния
следобед. По-
жарникарите
продължават

близост до жп гарата на
спирка Стара Кресна.
Обхванал е площ около
40 декара гора, сухи тре-
ви и храсти. Засегнати са
около 20 декара петдесет-
годишна гора от черен
бор. Тъй като местността
е стръмна и трудно-
достъпна, потушаването
на огъня ставало с лопати
и пръскачки. Макар че
огънят е горял далече от
Стара Кресна, местните
хора сериозно се притес-
нили. Служители на гор-
ските стопанства и пожар-
никари продължават да
правят просеки по пери-
ферията на пожара.

да работят по потушава-
нето на отделни тлеещи
огнища. Най-вероятно
огънят е тръгнал от повре-
ден трафопост.

Огънят е пламнал в
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Снимка БГНЕС

Процедурата
по осиновяването
ще се облекчи
чрез създаване
на Съвет
за национално
осиновяване,
категорични
са Захариева
и Русинова

Задължават осиновителите
да кажат истината
на детето

Д
С промените в Семейния
кодекс отпада възможността
за разсиновяване

Държавата задължава оси-
новителите на възможно най-
ранен етап да информират де-
цата си, че са осиновени. Това
стана ясно вчера по време на
съвместна пресконференция на
правосъдното и социалното
министерства, на която бяха
обявени изготвените промени в
Семейния кодекс. Според ми-
нистър Екатерина Захариева
промяната ще защити интере-
сите на децата. По думите й
малчуганите разбират за това
най-често от някой “доброже-
лателен” съсед или роднина.
Правосъдният министър отбеля-
за, че с измененията се улесня-
ва процедурата по разкриване
на тайната на осиновяването.
“При сега действащото законо-
дателство това става само при
изключителни обстоятелства.
Почти винаги, когато има таки-
ва дела, има отказ от страна на
съда за разкриването на тай-
ната на осиновяването”, обяс-
ни Захариева.

Ще има съвет към Минис-
терството на правосъдието,
който ще бъде за разкриване
на произход. Той ще се ръково-
ди от зам.-министъра на пра-
восъдието и от представители

на други ведомства. Отказът от
разкриване на произход отно-
во ще подлежи на обжалване.
Пълно разкриване на данните
ще става едва след съгласие
на биологичните родители.
При отказ за предоставяне на
информация от страна на био-
логичните родители ще се
представя информация за
здравословното състояние на
детето и дали осиновяването е
било инициирано от биологич-
ните родители или от Агенция
“Закрила на детето”.

“Осиновителите ще ползват
социална подкрепа и помощ.
За първи път при развод се
дава възможност и родителски-
те права да се упражняват и от
двамата родители”, подчерта
Захариева. Съдът ще опреде-
ля мерки за родителски права
само по искане на единия ро-
дител. Когато няма такова ис-
кане, правата ще се упражня-
ват и от двамата родители. В
решението за развод ще се
определят и мерките за пъту-
ване на детето в чужбина,
включват още промените. С тях
отпада възможността за разси-
новяване. “Това не е дете наза-
ем. Още на ранен етап Агенци-

ята за социално подпомагане
и прокуратурата ще могат да
искат спиране на припознава-
нето на детето, а не когато то
се е случило, да се оспорва”,
поясни министърът на правосъ-
дието.

С измененията в Семейния
кодекс се въвежда и максимал-
на разлика между осиновител
и осиновен от 50 години, при
досегашната действаща мини-
мална разлика от 15 години.

Това няма да важи, когато еди-
ният съпруг иска да осинови
детето на другия.

Процедурата по осиновява-
нето ще се облекчи чрез
създаване на единен колекти-
вен орган на национално ниво,
който ще се нарича Съвет за
национално осиновяване,
съобщи социалният министър
Зорница Русинова. Неговата
функция ще бъде да се опре-
делят кандидат-осиновители за

съответното дете, уточни тя. “До
момента кандидатите подават
документи до всички регионал-
ни съвети за осиновяване.
Структурата ще бъде предсе-
дателствана от зам.-министър
на труда и социалната полити-
ка. Освен чрез съвета, облек-
чаването на процедурата ще
се случва и чрез облекчаване
на документацията”, допълни
Русинова.

ртопеди от Университетската
болница “Д-р Георги Странс-
ки” в Плевен са извършили
уникална реконструкция на

Инициативен комитет за набиране на
средства за възстановяване на паметни-
ка на Шести артилерийски полк е създа-
ден в Сливен. В него влизат журналис-
ти, експерти, общественици, потомци на
участници във войните на България.

На първата среща на инициаторите
са обсъдени две възможности за кон-
сервиране на паметника и търсене на
трайно решение за цялостна реставра-
ция и неговото възстановяване. Сред
предложенията на комитета е предста-
вителите на бизнеса, които имат дого-
ворни отношения с общината, да правят

6 учебника по история и цивилизация за 5 клас
представиха вчера от МОН. Учебните пособия са по-
лучили над 90% одобрение от учителите, които за
първи път ще преподават по новата програма, похва-
ли се министърът на образованието Меглена Кунева.
На представянето присъстваха и представители на
издателствата, които са подготвили учебниците - “Ану-
бис”, “Булвест 2000”, “Просвета плюс”, “Свети Георги
Победоносец” и др. Министърът подчерта, че времето
е малко, и помоли издателствата да направят всичко
възможно учебниците да са на чиновете на учениците
на 15 септември, когато започва новата учебна годи-
на. Зам.-министърът на образованието Диян Стаматов
уточни, че учебниците са оценявани от 1942 учители
от общо 2139 и това се прави за първи път. По думите
му, на издателствата им предстои тежък период,
защото тепърва трябва да се събират заявки кои
учители по какъв учебник искат да преподават, да
се сключват договори и чак тогава да се пристъпи
към отпечатване на съответния учебник. На въпрос
защо трябва да има повече от един учебник по даден
предмет, Стаматов отговори, че в страната ни имало
свобода, плурализъм и училищата могат да изберат
най-подходящия за тях вариант на учебници. Истори-
ята е една, но има много исторически разсъждения
по един въпрос, добави зам.-министърът.

ОООООО

Плевенски ортопеди спасиха крак
чрез уникална операция

бедрена кост, с което са спасили от
ампутация крака на 65-годишна жена,
съобщиха от лечебното заведение.
Подобна интервенция се прави за
първи път у нас.

След счупване на бедрената кост
жената получила тежка инфекция.
Последвали две операции, но за
съжаление инфекцията продължила
и се наложила ампутация на крака.

Като алтернатива плевенските орто-
педи начело с проф. д-р Вихър Кова-
чев предлагат резекция на 2/3 от бе-
дрената кост заедно с колянната ста-
ва и след това се прилага фиксатор.
Това е единственият начин да се
спре тежката инфекция. След 5 месе-
ца инфекцията вече е преодоляна и
пациентката е била подложена на
тежка 5-часова операция, в която
екипът на проф. Ковачев успява да
направи реконструкция на бедрена-
та кост по уникален за момента в
България метод.

Събират пари за паметник
на Шести артилерийски полк

дарения в полза на местната общност,
да се включат наследниците на участ-
ниците във войните на България и воен-
но-патриотичните организации. Свои
средства биха могли да дарят и предиз-
борните щабове на политическите пар-
тии.

На безплатната прожекция на авто-
кино на 6 септември ще се поставят
кутии за дарения от зрителите. От ини-
циативния комитет предлагат да се по-
ставят дарителски урни в търговските
вериги, както и в залите на всяка пуб-
лична проява.

МЪЖ
ПОТРОШИ
ЛИНЕЙКА В
ЛЮБИМЕЦ С
ТРОТОАРНА
ПЛОЧКА

Пиян мъж потроши
линейка в Любимец.
Инцидентът станал в
неделя. Около 6,30 часа
е получен сигнал от
ЦСМП в града за лице в
безпомощно състояние
до бензиностанция в
града. Медиците са го
откарали в отделението,
където мъжът е дошъл в
съзнание, но е станал
агресивен. Той започнал
да буйства и с парче
тротоарна плочка счу-
пил фара на линейката,
а с ръце и крака е на-
несъл щети на колата.
Мъжът е задържан до 24
часа по образуваното
бързо производство.

МОН представи 6 учебника
по история за 5 клас

Дълговете на дър-жав-
ните и общинските болни-
ци продължават да нара-
стват и към средата на
годината вече надхвърлят
500 млн. лева, като близо
200 млн. лева от тях са
просрочени. Най-сериоз-
ни са задълженията на ле-
чебните заведения към
доставчици на медика-
менти и консумативи. Това
сочи справка на Минис-
терството на здравеопаз-
ването, цитирана от Ме-
диапул. Задълженията на
държавните болници към
30 юни са в размер на
406,8 млн. лева, а на об-
щинските – 95,4 млн. лева.
Спрямо същия период на
миналата година дългове-
те на държавните болни-
ци са се увеличили с 33,9
млн. лева. Общият размер
на просрочените задъл-
жения на държавните и

ДЪЛГОВЕТЕ НА БОЛНИЦИТЕ
ДОСТИГНАХА ПОЛОВИН МИЛИАРД ЛЕВА

общинските лечебни за-
ведения е 194,4 млн. лева,
като просрочията на
държавните болници са за
149,6 млн. лева, а на об-
щинските – 44,7 млн. лева.
Спрямо същия период на
миналата година просро-
чените задължения на
държавните болници са
нараснали с 12,9 млн.
лева. В края на миналата
година здравният ми-
нистър Петър Москов от-
чете намаление на бол-
ничните задължения с 25
млн. лева спрямо същия
период на 2014 година,
отричайки, че фиксирани-
те бюджети, които болни-
ците нямат право да
надхвърлят, ги водят към
задлъжнялост. Картината
към средата на тази годи-
на обаче показва задъл-
бочаване на проблема с
болничните дългове и оп-

ровергава оптимистична-
та прогноза, че тенденци-
ята е обърната. Лечебни-
те заведения с най-голе-
ми задължения са плов-
дивската университетска
болница ”Свети Георги”,
Александровска болница,
варненската университет-
ска ”Света Марина”, бол-
ницата в Стара Загора
“Проф. д-р Ст. Киркович“,
Институтът за спешна
медицинска помощ “Пиро-
гов“, Специализираната
болница за активно лече-
ние на хематологични за-
болявания, Специализи-
раната болница по онко-
логия в София и универ-
ситетската болница “Ца-
рица Йоанна“ – ИСУЛ.
Част от тези лечебни за-
ведения са и с най-голе-
ми просрочени задълже-
ния заедно с болниците в
Бургас и Враца.
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Договорът със сегаш-
ния доставчик на гориво
на АЕЦ “Козлодуй” руска-
та корпорация ТВЕЛ из-
тича през 2020 година.
Централата обаче била
започнала анализи дали
е възможно да смени
доставчика си. Това ста-
на ясно вчера от думите
на директора на центра-
лата Иван Андреев пред
БНР. “Готвим едно из-
следване, което да ни
покаже как стоят нещата
с въпросите за безопас-
ността и техникоикономи-
ческите показатели на
бъдещото гориво, което
смятаме да ползваме. На
база на този анализ съот-
ветно ще бъде разрабо-
тено техническо задание
за диверсификация. Ще
бъдат проведени съответ-
ните процедури и няма
как да продължим авто-
матично договора, което
означава, че след 2020
година са възможни ня-
колко варианта за дивер-
сификация на горивото на
база на проведените про-
цедури”, обясни Андреев.

Във връзка с новото
усъвършенствано руско
ядрено гориво, с което
предстои да заработи АЕЦ
“Козлодуй”, Андреев каза,
че то ще е по-евтино от
сегашното. Атомната еле-
ктроцентрала ще започне
да го използва едва след

те относно нова мощност
в централата са стрували
между 8 и 10 млн. лева.
Ръководството на АЕЦ
“Козлодуй” подаде искане
до АЯР за обследване на
площадката за нова мощ-
ност през 2015 година.

НЕК дължи на АЕЦ
“Козлодуй” почти 90 млн.
лева, съобщи още Андре-
ев. “Затова, за да има
достатъчно средства за
удължаване на работата
на двата блока, АЕЦ “Коз-
лодуй” няма да плати
дължимия от нея диви-

В АЕЦ-а правели анализ може
ли да се смени доставчикът
Усъвършенстваното руско гориво, с което предстои да заработи „Козлодуй”
от есента, ще е по-евтино от сегашното, каза директорът й Иван Андреев

като получи разрешение
за това от АЯР, която в
момента разглежда доку-
ментацията. Преди някол-
ко месеца по време на
Осмия международен фо-
рум “Атомекспо 2016” в
Москва стана известно,
че шести блок ще бъде
зареден през септември
тази година с усъвършен-
ствано ядрено гориво от
Русия. Очаква се догоди-
на то да бъде заредено и
на пети блок на АЕЦ “Коз-
лодуй”.

През юни пък журна-
листката Весела Ванева
оповести писмо от дирек-
тора на Агенцията по до-
ставките на европейската
организация “Евратом”
Стаматиос Цалас до на-
шата АЕЦ. Висшият чи-
новник в писмото си бук-
вално изисква от АЕЦ-а
ни да се откаже от въвеж-
дането на усъвършенст-
ваното руско ядрено гори-
во TBCA-12 и да осигури
при търга за доставчик
достъп за касетите на “Уе-
стингхаус”. Доколкото
обаче американското го-
риво не е изпробвано за
съвместимост с руски
реактори от типа на наши-
те, “Козлодуй” трябва да
направи експерименти с
това гориво.

За да се промени го-
ривото в 5 и 6 блок на
АЕЦ “Козлодуй”, центра-

лата трябва да иска раз-
решение и експлоатация-
та му да съответства на
международните изисква-
ния за безопасност, как-
то е и за всяка друга
промяна, заяви по повод
това писмо пред ДУМА
председателят на агенци-
ята за ядрено регулиране
(АЯР) доц. Лъчезар Кос-
тов. АЯР не се интересу-
ва от вида на горивото в
централата, за нас е важ-
но единствено да са спа-
зени всички правила за
ядрена безопасност, обяс-
ни Костов. Всяко измене-
ние на одобреното гориво
подлежи на лицензиране,
ако има диверсифициране
на доставките, също се
получава лиценз. “Козло-
дуй” вече два пъти иска
разрешение за експлоа-
тация с усъвършенствано-
то гориво TBCA-12 - през
2015 г., и сега през април
т.г. Нас ни интересува да
е осигурена безопасност-
та, а не кой е достав-
чикът, повтори Костов.

Шефът на централата
обясни вчера, че анализи-
те на АЯР досега показ-
ват, че площадката на АЕЦ
“Козлодуй” е подходяща да
бъде изграден нов блок,
има достатъчно запаси от
мощности в разпредели-
телната уредба и до-
статъчно запаси от вода.
Обследванията и анализи-

дент в размер на близо
40 млн. лева. Тази сума е
била приспадната от
задълженията на НЕК
към централата”, обясни
той.

“Мерките по удължа-
ване на срока на експло-
атация на 5-и и 6-и блок,
както и тези за повиша-
ването на мощността на
реакторите ще струват
на централата около 300
млн. евро. За да продъл-
жи живота на двата си
блока, АЕЦ “Козлодуй” е
дала вече близо 75 млн.

евро”, каза Иван Андре-
ев. По отношение на 5-и
блок са изпълнени към
85% от дейностите. Ние
трябва да предадем през
октомври документация-
та в Агенцията за ядрено
регулиране (АЯР), а ли-
цензията изтича в нача-
лото на ноември догоди-
на. Дейностите по 6-и
блок обаче са в самото
начало, тъй като негови-
ят лиценз за работа е за
още три години.

През юни 2016 г. спрямо месец май намалява
производството на твърди горива - с 6,1% до
1934 хил. т, на дизелово гориво - с 9,5% до 237
хил. т, на природен газ - с 14,3% до 6 млн. куб.
м. Това показват данните на Националния ста-
тистически институт. Производството на пропан-
бутан е нараснало през юни спрямо предходния
месец с 12,5% до 9 хил. т. Производството на
безоловен бензин е нараснало с 0,6% до 159 хил.
т, а на електроенергия - с 10,8% до 3427 ГВтч.

Спрямо година по-рано през юни се увели-
чава производството на безоловен бензин - с
3,2%, на дизелово гориво - с 31,7%. За година
намалява производството на твърди горива - с
10,9%, на електроенергия - с 9%. Производст-
вото на пропан-бутан и природен газ няма из-
менение.

През юни 2016 г. спрямо май 2016 г. нара-
стват доставките на дизелово гориво - с 1,3%
до 156 хил. т. Същевременно намаляват достав-
ките на твърди горива - с 5,5% до 2002 хил. т,
на пропан-бутан - с 15,9% до 37 хил. т, на

Над 14% пада производството
на газ през юни

През август съставният показател бизнес климат в строител-
ството се понижава с 3 на сто, което се дължи на влошените
оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес
състоянието на предприятията, показват данните на НСИ. Мне-
нията на заетите в бранша за строителната активност през
последните три месеца, както и очакванията им за следващите
три месеца са неблагоприятни. Факторите, затрудняващи в най-
голяма степен дейността на предприятията, остават несигурната
икономическа среда и конкуренцията, а анкетата на НСИ реги-
стрира засилване на негативното им влияние. По отношение на
продажните цени в строителството очакванията на мениджърите
са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Оценката за състоянието на бизнес климата в търговията на
дребно също е негативна и за месец юли тази година намале-
нието е с 1.9 на сто спрямо юли предходната година. Причината
е в резултат на изместване на мнението на търговците на дребно
за настоящото бизнес състояние на предприятията от “добро”
към “задоволително”. В сектора обаче се отчита оптимизъм в
очакванията за следващите три месеца. Основните пречки за
развитието на бизнеса продължават да бъдат свързани с неси-
гурната икономическа среда и недостатъчното търсене от стра-
ната, посочени съответно от 47.3 на сто и 25.5% от предприя-
тията. През август подобрение на стопанската конюнктура има
в промишлеността и в сектора на услугите, показват още
статистическите данни. Съставният показател “бизнес климат в
промишлеността” се повишава с 0.7 на сто в сравнение с
предходния месец. Покачването е в резултат на по-благоприят-
ните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за
бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им обаче за
следващите три месеца са резервирани. Заетите в търговията
на дребно, както и в промишлеността не прогнозират покачване
на цените в двата сектора.

През август съставният показател “бизнес климат в сектора
на услугите” нараства с 1.3 на сто, което се дължи на подоб-
рените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на
предприятията през следващите шест месеца. Мненията им по
отношение на настоящото търсене на услуги, както и очаквани-
ята им за следващите три месеца, обаче са скептични. Основ-
ните фактори, затрудняващи дейността на предприятията, оста-
ват конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда.
За продажните цени преобладаващите очаквания на мениджъ-
рите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Българската банка за раз-
витие (ББР) усвои договорени-
те с Европейския инвестицио-
нен фонд 5 млн. евро по Евро-
пейския механизъм за микро-
финансиране “Прогрес” на ЕК,
съобщиха от банката. Средст-
вата са предназначени за ми-
крокредити и микролизинги и
ще достигнат до бизнеса чрез
он-лендинг програма на ББР в
партньорство с търговски бан-
ки и лизингови дружества.
Партньори по програмата са Д
лизинг, TBI bank, БЛ лизинг,
Транслизинг, както и дъщерна-
та на ББР Микрофинансираща

Несигурната среда
и слабите поръчки
спъвали бизнеса

ББР ПОЛУЧИ 5 МЛН. ЕВРО ЗА
КРЕДИТИРАНЕ НА ДРЕБНИЯ БИЗНЕС

институция “Джобс”.
Целта на заема е да увели-

чи достъпа до микрофинансира-
не в подкрепа на малкия биз-
нес в България. За финансира-
не могат да кандидатстват ми-
кропредприятия с персонал до
10 души и годишен оборот до 2
млн. евро, както и самонаети
лица, желаещи да развиват
бизнес. Максималният размер
на предоставяното микрофинан-
сиране е до левовата равно-
стойност на 25 000 евро, а
банките и лизингови дружест-
ва-партньори на ББР имат
възможност да ползват ресур-

са и по отношение на допусти-
ми микрокредити и микролизин-
ги, отпуснати след юли 2015 г.
Поради големия интерес беше
създаден и допълнителен про-
дукт, специално за индиректно
финансиране на МСП - лизинго-
получатели, чрез посредничест-
вото на лизингови компании,
който позволява достъп до по-
голям ресурс за малкия и сре-
ден бизнес, при максимален
годишен процент на разходите -
6,5 на сто. Срокът за кандидат-
стване за микрокредит с гаран-
ция по Програма “Прогрес” изти-
ча през януари 2017 година.

безоловен бензин - с 50% до 22 хил. т, на
природен газ - с 13% до 200 млн. куб. м и на
електроенергия - с 1,3% до 2 388 ГВтч.

През юни 2016 г. спрямо юни 2015 г. нараст-
ват доставките на пропан-бутан - с 12,1%, на
природен газ - с 1%, на електроенергия - с 2,6%.
Намаляват доставките на твърди горива - с 10,9%,
на безоловен бензин - с 53,2%. Доставките на
дизелово гориво нямат изменение.

Коментар
на стр. 12
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Агенция “Пътна инфраструктура”

(АПИ) обяви търг за технически проекти
и строителство на 16,3 км от автомагис-
трала “Хемус”. Това е участъкът от пътен
възел “Белокопитово” до пътен възел
“Буховци” в посока Търговище. Прогноз-
ната стойност на обществената поръчка
е 133 млн. лв. без ДДС, съобщиха от
пътната агенция. Отсечката ще бъде с
по две ленти за движение в посока, две
ленти за спиране, средна разделителна
ивица, водещи ивици и банкети. Про-
ектът включва шест виадукта, пътен
възел за връзка с пътя Мировец - Певец,
нова връзка с пътя Шумен - Търговище
при “Белокопитово”, мост и 11 пресича-
ния със селскостопански пътища.

Това е втората тръжна процедура за
строителството на участък от “Хемус”,
която АПИ обяви в рамките на послед-
ните два месеца. На 7 юли бе обявена
обществената поръчка за проектиране-
то и изграждането на близо 10 км от
автомагистрала “Хемус” - между Ябла-
ница и Боаза в посока Велико Търново,
а на 23 август бяха отворени офертите
на 11 кандидати. На 22 юли бе открита
и тръжната процедура по проектиране-
то на 50 км от автомагистралата в участъ-
ка от Боаза до връзката с пътя Плевен
- Ловеч.

Обявената вчера обществена
поръчка е за изготвяне на технически

АПИ търси строител
за още 16 км от „Хемус”

Строежът на 16 км от пътен възел „Белокопитово”
към Търговище ще струва 133 млн. лв.

проект и строителство (инженеринг) на
магистрала “Хемус”, участък от км
310+940 до км 327+260. Кандидатите
могат да подават оферти до 10 октомври
2016 г. Те ще бъдат отворени на 11
октомври. Срокът за изпълнение на про-
екта е 910 дни.

Строителството на близо 24-киломе-
тровия участък от Кресна до Сандански
от автомагистрала “Струма” започва
днес, съобщиха още от АПИ. Проектът
се финансира от програма “Транспорт и
транспортна инфраструктура” 2014-2020
г. Общата дължина на лот 3.3 от аутоба-
на е 23,6 км. В участъка между Кресна
и Сандански ще бъдат изградени два
пътни възела - “Струмяни” и “Сандан-
ски”, 25 големи съоръжения - мостове,
надлез над жп линията София - Кулата,
селскостопански подлези и надлези.
Изпълнител е Консорциум “Струма Лот
3.3”, в който участват: “ГБС инфраструк-
турно строителство” АД, “Пътстрой 92”
АД, “Главболгарстрой” АД и “Геострой”
АД. Стойността на договора е 234 млн.
лв. без ДДС. Строителният надзор ще
осъществява “Пътинвестинженеринг”
ЕООД. Техният договор е за 2,9 млн. лв.
без ДДС.

Карта АПИ

През 2015-2016 годи-
на средният размер на
задълженията на дома-
кинствата у нас е 1104
лева, което представлява
ръст от 42 на сто спрямо
2014-2015 година. Това
каза пред бТВ директорът
на Асоциацията на колек-
торските фирми Райна
Миткова. През миналата
година задълженията са

се формирали основно от
сметките за комунални ус-
луги, но сега наблюдения-
та на колекторите сочат,
че физическите лица са
започнали отново да тег-
лят кредити. През 2014-
2015 година около 50-
60% от просрочените
задължения на домакинст-
вата са били към мобил-
ните оператори, а сега

процентът е същият, но
вече лошите задължения
са към банките, каза Мит-
кова.  Най-честата причи-
на за теглене на бърз кре-
дит е покупката на моби-
лен телефон или домакин-
ска техника. Често бързи-
те кредити се взимат и за
плащане на почивка. Про-
учване на асоциацията по-
казва, че най-често бързи

кредити теглят мъже на
възраст между 18 и 30 го-
дини, със средно образо-
вание, често
сменящи ра-
ботното си
място. Има
значител-
на промя-
на спрямо
последни-
те години - тогава

най-често бърз кредит са
теглили мъже на възраст
над 40 години с добро об-
разование и на средни

управленски пози-
ции или със
с о б с т в е н
б и з н е с ,
обясни Мит-
кова. Повече-
то теглещи

кредити - и бързи, и

ипотечни, са мъже, сочи
още статистиката. Те са
по-рисково настроени, чув-
стват се по-сигурни, а же-
ните са малко по-консер-
вативни за харченето на
пари, смята Миткова и
допълни, че не само у нас,
но и на Запад жените по-
лучават по-ниски заплати,
което също ограничава
тегленето на заеми.

С 42% е нараснало средното задължение на домакинствата

ътуванията на бълга-
ри в чужбина през
юли 2016 година са
нараснали с 9,2% до
577,2 хиляди спрямо

юли 2015-а, достигайки най-ви-
соко ниво от 2008-а година до-
сега, показа справка на Нацио-
налния статистически институт
(НСИ). Най-голям ръст на пъту-
ванията на българи зад граница
е отчетен за Чешката републи-
ка, където увеличението е със
132,9%, следвана от Румъния -
със 103,8 на сто, и Испания - с
40,7%. През юли 2016 година
пътуванията за Обединеното
кралство са били с 22,1% пове-
че, за Австрия - със 17,8%, а за
Италия - с 16,6 на сто. Към Тур-
ция, Украйна и Руската федера-
ция пътуванията за месеца от-
читат спад съответно със 17,0%,

Институтът по земеделие в Русе е разрабо-
тил два нови сорта винено грозде, които са ус-
тойчиви на болести. Това улеснява до голяма
степен отглеждането им, тъй като няма да е
необходимо стопаните да пръскат против мана.
Лозарите ще могат да се снабдят с новите сор-
тове от догодина, след като приключи анализът
и опитите с тях и получат сертификат, обясни
пред БНТ Галина Дякова, селекционер в Инсти-
тута “Образцов чифлик”. “Новите сортове са бели
мискетови. За първи път разработваме нещо по-
добно. Нашите сортове са продиктувани от това
да бъдем в помощ на лозари и това те да избег-

Tазгодишната реколта от
лавандула е сравнително
добра като количество.
Това каза вчера Веселина
Ралчева, член на УС на
Българската асоциация
“Биопродукти”, цитирана от
“Фокус”. По думите й
количеството произведен
лавандулов цвят и лаван-
дулово масло е много по-
голямо от предходни
години и по-голямо от това,
което може да поеме
пазарът. “Това ще е причи-
ната пазарът да отсее този
път висококачественото
лавандулово масло от това,
което не отговаря като
показатели на стандартите
и търсенето”, коментира
Ралчева. По отношение на
средния добив на лаванду-
ла за страната Веселина

Над 9% повече българи
са пътували в чужбина през юли

с 16,3 на сто и с 9,1%. НСИ
регистрира и увеличение на
посещенията на чужденци у нас,
като за юли 2016 г. то е с 14,7%
спрямо юли 2015 година. Достиг-
нати са рекордните 1,8724 ми-
лиона, като най-голям брой чуж-
денци, посетили България, са
били гражданите от Европей-
ския съюз - 61,3%. Намаление е
регистрирано при посещенията
в страната ни на граждани от
Португалия - понижение с 13,0
на сто, Словения - със 7,8 на сто,
и Словакия - с 0,8%. В същото
време се увеличават посещени-
ята на поданици на Чешката ре-
публика - ръст със 73,3%, на
Полша - с 26,0 на сто, и на
Франция - с 31,1%.

Според разчетите на гер-
манския туроператор TUI Group
за летния сезон България ще

посрещне общо над 220 хил.
чуждестранни туристи. Данните
бяха обявени на среща между
министъра на туризма Николи-
на Ангелкова и изпълнителния
директор на компанията за
България Пламен Кацаров. “TUI
- България” отчита ръст през
2016 г. при повечето големи
пазари за българския туризъм,
като за Германия е 20%, за
Полша - 100 на сто, за Велико-
британия - 28%, за Холандия -
13 на сто, за Белгия - 53% и за
Русия - 15 на сто. За лято 2017
очакваме туристи от Франция,
както и разширяване на про-
грамата на Нордик и Холандия
в регион Варна, поясни Пламен
Кацаров. Той допълни, че с
много добри темпове се движи
и договарянето за предстоящия
зимен сезон.

РАЗРАБОТИХА 2 НОВИ СОРТА ГРОЗДЕ,
УСТОЙЧИВИ НА БОЛЕСТИ

П

нат унищожаването на реколтата им от маната”,
каза специалистът.

Досега в института са разработени и вече се
отглеждат от стопаните 12 сорта десертно гроз-
де, които са частично устойчиви на болести. До-
бре познати сред тях са “Приста”, “Русенски ми-
скет”, “Велика”, “Сиана”. Към тях има огромен
интерес, включително и от румънци.  Новите сор-
тове се казват “Кристал” и мискет “Викинг”. Те
били с прекрасни качества за вино. “Смятам, че
ще бъдат много подходящи, тъй като ще се спе-
стят тези пръскания и трудността при справянето
с маната”, разказа Дякова.

Ралчева обясни, че разли-
ката в добивите в различ-
ните региони е голяма -
около десет пъти. “Има
разлика между Северна
България - Добруджа,
където има плодородни
земи, и традиционните
планински райони за
лавандулата, каквито са
Казанлък, Карлово, Стрел-
ча и Панагюрище, където
почвите са по-бедни, а
терените по-трудни за
работа, но пък там се
получава висококачествено
лавандулово масло”,
обясни Ралчева. По думите
й именно заради тези
разлики трудно може да се
каже какъв е средният
добив за страната - количе-
ствата варират от 150 до
1500 кг.

Десет пъти била разликата
в добивите на лавандула
в различните региони
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Крайнодесните сили имат
преднина в президентската
надпревара в Австрия. Това
показват последните социо-
логически допитвания, кои-
то прогнозират победа за
кандидата на Партията на
свободата Норберт Хофер.
Ако той спечели вота, това
би било повратен момент за
популистите в цяла Европа,
които извличат изгода от
кризата с мигрантите, ко-
ментира Ройтерс.

Малко повече от месец
преди президентските избо-
ри, насрочени за 2 октом-
ври, Хофер води пред Алек-
сандер ван дер Белен, който
с минимална преднина побе-
ди на балотажа на касира-
ния впоследствие вот през
май.

Тревоги относно сигур-
ността и националната иден-
тичност, както и недоволст-
вото от традиционните, по-
умерени партии, подхраниха
подкрепата за Партията на
свободата, както и за “Наци-
оналния фронт” във Франция
и “Алтернатива за Германия”,
отбелязва Ройтерс.

Социологически сондаж,
в който са участвали 600
души, показва, че подкрепа-

Бившият френски президент Нико-
ла Саркози призова лагерът за бежан-
ци в Кале, известен с прякора си “Джун-
глата”, да бъде преместен на британ-
ска територия, тъй като Великобрита-
ния трябва да се справя с бежанците
на своя собствена почва.

“Настоявам за отваряне на център
във Великобритания, за да може тя да
се справя с търсещите убежище”, каза
десноцентристкият политик, цитиран от
в. “Индипендънт”. “Джунглата” не тряб-
ва да бъде в Кале или където и да е
било другаде, защото това е републи-
ка и тези, които нямат право да са тук,
трябва да се върнат в родината си”,
допълни той.

Саркози направи изказванията си
по време на политическо мероприятие

Близо 71 процента от гражда-
ните на Швейцария са за въвеж-
дане на забрана за носенето на
бурки, показва проучване на
общественото мнение на вестни-
ците “Зонтаг цайтунг” и “Матен
диманш”, предаде Ройтерс. За
подобна забрана се обявяват
както мъжете, така и жените.

В анкетата, проведена на 22-23
август, са участвали 15 824 души,
които е трябвало да отговорят на
въпроса дали биха гласували за
забрана на носенето на бурки.

Няма почти никаква разлика в
мненията на жителите на немское-
зичните и френскоезичните канто-
ни, показват данните от проучва-
нето.

Хофер представи предизборната си програма, чието основно
послание е “Австрия се нуждае от сигурност”

Хофер изпреварва
Ван дер Белен
Кандидатът на
крайнодесните
има по-големи
шансове да
спечели
президентския
вот в Австрия,
сочат
проучвания

та за Хофер е около 53%, с
едно на сто по-висока в срав-
нение с предишно допитва-
не в края на юли, докато в
подкрепа на независимия
Ван дер Белен, който е бивш
председател на Зелената
партия, са се обявили 47 на
сто от анкетираните.

Друго социологическо
проучване, публикувано във
в. “Куриер”, показва, че 38%
смятат, че Хофер би спече-
лил, докато 34% очакват Ван
дер Белен да победи.

В допитванията за пар-
ламентарните избори, насро-
чени за 2018 г., Партията на

свободата редовно привли-
ча повече от 33 процента,
като води пред двете управ-
ляващи центристки партии.

Норберт Хофер, чиято
партия се съпротивляваше
на присъединяването към Ев-
ропейския съюз в референ-
дума за членство през 1994
г., заяви, че австрийците
трябва да проведат всена-
родно допитване за напус-
кане на ЕС, ако Турция се
присъедини към общността,
или пък ако значително по-
вече политическа власт бъде
прехвърлена в ръцете на
Брюксел.

Партията на свободата
оспори резултатите от бало-
тажа на президентските из-
бори, които бяха спечелени
от Александер Ван дер Бе-
лен само с 31 хил. гласа.
Конституционният съд реши
изборите да бъдат касирани
и да бъдат проведени отново
заради небрежности в пре-
брояването на бюлетините,
получени по пощата.

Въпреки че президентът
в Австрия има до голяма
степен церемониална роля,
той може при определени
обстоятелства да разпуска
правителството.

Европейската комисия
заяви, че търговските прего-
вори със САЩ продължават,
отхвърляйки изказването на
германския вицеканцлер, че
непреодолимите различия
между Брюксел и Вашинг-
тон са блокирали постигане-
то на споразумение, съоб-
щава АФП.

“Нещата се задвижват в
момента. Комисията прави
стабилен прогрес”, заяви го-

САРКОЗИ:

Лагерът за бежанци „Джунглата”
да бъде преместен на Острова

Швейцарците
се обединяват
срещу бурките

в град Льо Туке. Там през 2003 г. е
подписано споразумението между Лон-
дон и Париж, позволяващо британски
власти да извършват проверки на доку-
менти на френска територия и обратно-
то. Според мнозина десни политици дву-
странната спогодба е причина за голе-
мия брой мигранти, струпани в Кале.

Официално спогодбата остава в
сила дори и след излизането на Вели-
кобритания от ЕС, но според източни-
ци от Париж има малка вероятност то
да продължи да се осъществява като
досега.

Според последни данни на няколко
неправителствени организации в
“Джунглата” живеят 9106 мигранти,
което е увеличение с 29% в сравнение
с предишния месец.

ЕК: Търговските преговори със САЩ продължават
ворителят на ЕК Маргаритис
Схинас на въпрос относно ко-
ментара на Зигмар Габриел,
който в неделя посочи, че
преговорите по Трансатлан-
тическо партньорство за
търговия и инвестиции (ТТИП)
са се провалили, но “никой не
го признава”. По думите на
Схинас “разговорите сега на-
истина навлизат в решаващ
етап, но... ако условията са
подходящи, комисията е го-

това да сключи споразумени-
ето до края на годината”.

Попитан дали ТПТИ може
да бъде постигнато без одо-
брението на Германия – най-
голямата икономика в ЕС,
Схинас посочи, че Юнкер е
получил подкрепа за прего-
ворите от всички лидери в
блока по време на срещата
на върха през юли.

“По време на последната
среща на върха най-вече за-

ради навлизането в този чув-
ствителен и сложен етап,
председателят Юнкер се
обърна към своите колеги,
проверявайки дали има по-
литическа подкрепа за
завършване на споразуме-
нието до края на годината”,
допълни говорителят. “Ние не
чувстваме липса на подкре-
па... ние получихме мандат
за завършване на тези пре-
говори”, допълни още той.

Снимка  БГНЕС

Путин няма
да участва
в ОС на ООН

Президентът на Русия Влади-
мир Путин тази година няма да
участва в работата на Общото
събрания на ООН, съобщи пред
журналисти прессекретарят на
държавния глава Дмитрий Пес-
ков, предаде “Интерфакс”. По
време на 71-та сесия на Общото
събрание руската делегация ще
бъде оглавена от министъра на
външните работи на страната
Сергей Лавров.

Естонският
парламент не успя
да избере президент

Парламентът на Естония не е
успял да избере нов президент на
страната при вчерашното си
гласуване, предаде РИА “Новости”.
На състоялото се извънредно
заседание нито един от тримата
регистрирани кандидати не е
получил поне две трети от гла-
совете на депутатите. Втори и
трети кръг от гласуването ще
се проведат на 30 август.

Чехия дари 25
автомобила на
македонската
гранична полиция

Чехия е дарила в понеделник 25
нови автомобила с марка Skoda
Yeti на граничната полиция на
Македония, предава Independent.mk.
Дарението е значително за гра-
ничната полиция, която се бори с
мигрантската криза, заяви ми-
нистърът на вътрешните работи
Митко Чавков. Според него даре-
нието ще помогне на полицията
в справянето с криминалните
банди, които се възползват от
трудностите пред бежанците.

Египет ликвидира
22-ма терористи
в Синай

По време на антитерористич-
на операция, проведена в различни
части на Северен Синай, силите
за сигурност на Египет са лик-
видирали 22-ма терористи, преда-
де “Азертадж”. По време на опе-
рацията са били задържани 37
екстремисти, а също така е бил
нанесен значителен удар по бази-
те им. Унищожена е техниката,
с чиято помощ са се подготвяли
да извършат нападения срещу си-
лите за сигурност на Египет в
региона.

Терористичен
акт в Йемен
погуби 60 души

Най-малко 60 души са загинали
при взрив на самоубийствена
кола-бомба в тренировъчен лагер
на Йеменската армия край град
Аден. Лекарите от болницата “Ал
Уали” в града съобщават за това,
че десетки от ранените при на-
падението са починали от раните
си в болницата. Първоначално се
съобщаваше за 11 загинали.
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илите на сирийски-
те кюрди ще се
превърнат в цели
на операцията на
турските въоръже-

ни сили в Северна Сирия, ако
не се изтеглят на изток от
река Ефрат. Това заплаши
турският външен министър
Мевлют Чавушоглу, цитиран
от руски медии. Той отбеляза,
че основната цел на опера-
цията в сирийския пограничен
град Джараблус била да се
прочисти районът от терорис-
тичната групировка “Ислямска
държава”.

“Да бъде победена “Ис-
лямска държава” с помощта
на въздушни атаки е
невъзможно, ние можем да го
направим с помощта на на-
земна операция. В операция-
та, подкрепяна от Турция,
участват местни жители. На
тази земя трябва да се
завърнат тези, които винаги
са живели там. Но целта на
сирийските кюрдски сили за
самоотбрана не е такава: те
принуждават хората да напус-
нат домовете си, занимават
се с етническо прочистване.
Заради това, както по-рано
заявиха САЩ и самите сирий-
ски кюрди, те трябва да се

Президентът на Узбекистан
Ислам Каримов е претърпял
инсулт и се намира в реани-
мацията в стабилно състояние.
Това е съобщила дъщерята на
президента Лола Каримова-
Тиляева на страницата си в
Instagram, предават РИА Но-
вости и ТАСС. “За да бъдат
избегнати всякакви помисли,
искам да ви разкажа за пе-
чалните събития в нашето се-
мейство, които се случиха с
моя баща през уикенда. Пора-
ди мозъчен кръвоизлив, който
се случи в събота сутринта, той
е в болницата и се намира в
реанимацията. Състоянието му

метът на италианския град Аматриче, по-
страдал от земетресението в сряда -
Серджо Пироци, обеща неговите съграж-
дани, останали без подслон, да прекарат
в палатки не повече от месец. В най-ско-
ро време ще бъде отпуснат безопасен
терен за строеж на дървени къщи за вре-
менното им настаняване, увери той, цити-
ран от италианските медии.

Временно отстранената от
длъжност президент на Бра-
зилия Дилма Русеф заяви в за-
щитната си реч пред Сената,
че не е извършила престъпле-
ние.

“Не съм извършила
престъпленията, в които съм
несправедливо обвинена”,
каза 68-годишната Русеф в
обръщението си към сенато-
рите, повтаряйки твърдението
си, че процесът по отстраня-
ването й от длъжност е “пре-
врат” срещу нея. “Ще се боря
за своя мандат не от суета, а
заради демокрацията и спра-
ведливостта”, заяви Русеф. “Не
очаквайте от мен да си

Турция ще продължи
да удря сирийски кюрди
Неприемливи са сблъсъците между турската армия и кюрдите, заявиха от Вашингтон

Междувременно официа-
лен представител от Вашинг-
тон определи като неприем-
ливи сблъсъците между сили
на турската армия и части,
свързани с подкрепяните от
САЩ кюрди в Сирия. По думи-
те на американския пратеник
в коалицията срещу “Ислям-
ска държава” Брет Макгурк и
двете страни в конфликта
трябва да успокоят напреже-
нието помежду си. В профила
си в туитър той написа още,
че Пентагонът осъжда
сблъсъците, които се провеж-
дат южно от сирийския град
Джараблус, допълвайки, че
американски сили не участват
в сраженията.

На 24 август турската ар-
мия започна операция
“Щитът на Ефрат” срещу “Ис-
лямска държава” в Джараб-
лу. В операцията също така
участват сили на сирийската
опозиция и бойна авиация на
международната коалиция
срещу ислямистите. Режимът
в Дамаск определи действи-
ята на Анкара като наруша-
ване на сирийския суверени-
тет. Още в същия ден кон-
тролът върху Джараблус
беше поет от Свободната
сирийска армия.

Сто и петдесет хиляди пенсионери
в Гърция в петък ще получат по-
малко пари, тъй като получаваните
от тях допълнителни пенсии ще
бъдат орязани до 38 на сто, съоб-
щава в. “Та неа”.
Това е втора група пенсионери със
съкратени допълнителни пенсии.
Ножицата за тях варира от 60 до
70 евро, а в крайни случаи е
възможно да достигне и до 140
евро. Припомняме, че неотдавна

С

Сирийската армия продължава настъплението срещу формирования на сирийските кюрди

изтеглят на изток от Ефрат, в
противен случай ще станат
цел на операцията”, коменти-
ра Чавушоглу на пресконфе-
ренция в Анкара.

По-рано кюрдите обявиха,
че артилерия и военна авиа-

ция на Турция са обстреляли
две села близо до Джараб-
лус, северно от Алепо, като
броят на загиналите е достиг-
нал 30 души. Анкара обаче
отрече информацията, че на-
нася удари по цивилни.

Турция иска да води борба
с еднаква решимост и срещу
кюрдските бойци, и срещу
джихадистката групировка
“Ислямска държава”, заяви по-
рано президентът Реджеп
Ердоган в реч в Газиантеп.

Ново орязване на пенсиите на 150 хиляди души в Гърция
бяха орязани допълнителните
доходи на 67 хиляди пенсионери,
а трето съкращение предстои през
октомври.
Съкращенията в петък ще засегнат
806 хиляди допълнителни пенсии,
плащани от някогашни шест
осигурителни фонда, чиито средст-
ва бяха прехвърлени в нов фонд.
От началото на септември ще
бъдат орязани допълнителните
пенсии на бивши служители на

морски и туристически агенции,
бивши търговци и пенсионери от
някогашната гръцка Кредитна
банка, чиито основни пенсии
надхвърлят тавана от 1300 евро.
Орязани ще са и пенсиите на
хиляди пенсионери, получаващи
доходите си от бившия фонд за
допълнително осигуряване към
държавния осигурителен фонд
ИКА.
В края на септември 280 хиляди

ще получат и намалени дивиденти
от притежаваните от тях ценни
книжа в акционерния фонд на
цивилните държавни служители.
Дивидентите са орязани до 34 на
сто.
Орязването на доходите на пенси-
онерите е в съответствие с услови-
ята, договорени от гръцкото прави-
телство с кредиторите на страната
в рамките на третия спасителен
пакет финансова помощ.

Кметът на Аматриче обеща дървени къщи
за всички пострадали от земетресението

ККККК
 “Настоявам дървените къщи да

бъдат сглобени недалеч от града. Хора-
та трябва да останат близо до домовете
си, на своя земя”, подчерта Пироци.

По изчисления на в. “Кориере дела
сера” дървените къщи с площ 40 кв.
метра струват по около 55 хил. евро, а
общо се предвижда да бъдат монтирани
700 къщи за 35 млн. евро.

Дилма Русеф отхвърли
всички обвинения

се оценява като стабилно”, по-
сочва тя.

78-годишният Каримов бе
опитен партиен ръководител
по времето на СССР и стана
държавен глава на Узбекска-
та съветска социалистическа
република през 1989 година.
Той успя да се задържи на
власт до независимостта на
републиката през 1991 годи-
на и бе избран за неин прези-
дент.

Според руски медии при-
емникът на Каримов вече е на-
мерен и в момента трябва да
се подготвят гражданите на
Узбекистан.

Инсулт покоси президента
на Узбекистан

замълча страхливо”, добави
тя.

Русеф обвини противници-
те си, че дестабилизират по-
литическото и икономическо-
то положение на Бразилия в
името на смяна на властта.
“Избирането ми за президент
беше силен удар срещу кон-
сервативния елит в Бразилия”,
подчерта Русеф. Тя заяви, че
представителите на опозици-
ята са направили всичко
възможно да дестабилизират
правителството и са се ръко-
водили от принципа “колкото
по-зле, толкова по-добре”.

За оставката на Русеф са
нужни гласовете на поне две

трети от сенаторите (54 гла-
са). Според публикувани в
неделя резултати от допитва-
не сред сенаторите, проведе-
но от в. “Глобу”, 53 сенатори
вече са заявили, че подкре-
пят импийчмънта, 18 са били
против. 10 сенатори са отка-
зали да кажат какво решение
са взели.

Дилма Русеф отиде на пле-
нарното заседание в Сената
заедно със свои привържени-
ци и политически съюзници.
С нея са експрезидентът на
Бразилия Луис Игнасиу Лула
да Силва и един от най-изве-
стните в страната музиканти
Шику Буарки.
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Ìåðêåë: Òðÿáâà äà
ïðîäúëæèì äèàëîãà ñ Àíêàðà
Гражданите от турски произход да не пренасят в Германия конфликтите в Турция

Европейският съюз трябва
да продължи диалога с Тур-
ция, заяви канцлерът на Гер-
мания Ангела Меркел в интер-
вю за обществената телеви-
зия АРД. “Трябва да под-
държаме диалога, ръководей-
ки се от нашите представи за
демокрация”, заяви тя.

В отговор на въпрос за
ситуацията с демокрацията в
Турция Меркел заяви: “Не
искам да давам оценки, но
отново и отново отбелязва-
ме дефицит.” “Сблъскваме се
с различни тенденции в Тур-
ция”, добави тя. По думите й
е било правилно и важно да
се осъди пучът, “което очак-
ваше от нас турската стра-
на”. Германският канцлер
каза също, че е необходимо
“да говорим един с друг, а
не един за друг, което често
не води в дипломацията до
добри резултати”.

Меркел призова гражда-
ните от турски произход да
не пренасят в Германия кон-
фликтите в Турция. “Вместо
това онези, които живеят тук
от години и вероятно имат и
германско гражданство,
нека участват в развитието
на страната и ако го искат,
ние бихме ги приветствали
за това”, призова германски-
ят канцлер.

В същото време Ангела
Меркел разкритикува стра-
ните в Европа, които казват,
че няма да приемат мюсюл-
мански бежанци. Тя изрази
надежда, че страните от ЕС

Може би изненадващо, но във
време, когато ООН е под натиск да
постави за първи път на върха си
жена и да се съобрази с принципа
на регионалната ротация, давайки
предимство на кандидат от Източна
Европа, на челната позиция не е
нито жена, нито източноевропеец.

Първи е Антонио Гутериш, бивши-
ят премиер на Португалия, който
приключи миналата година втория си
мандат като Върховен комисар на
ООН за бежанците. В гласуването на
21 юли, 12 от 15-те държави членки
на Съвета за сигурност “насърчиха”
кандидатурата му и нито един не
беше против. Във втория кръг две
седмици по-късно, 11 останаха на
същото мнение, но двама членове
гласуваха вече срещу него. При
обикновени избори тези цифри биха
били достатъчни, за да направят
Гутериш безспорния фаворит, особе-
но след като подкрепата за най-
близкия до него съперник спадна
рязко на втория тур. Но това не са
нормални избори и има основания
да се смята, че в крайна сметка
постът може да бъде зает от друг.

Самият дизайн на т.нар. строупол
(буквално “теглене на сламки”) е из-
мислен така, че да скъсява списъка
на кандидатите и да отсява най-сла-
бите от тях - затова не бива да се
бърка със самия избор. Специално
внимание трябва да се обърне и на
5-те постоянни членки на Съвета за
сигурност. Защото взаимодействие-

ще постигнат съгласие по
най-трудните въпроси,
свързани с мигрантската
криза, един от които е как
по-справедливо да бъдат
разпределени кандидатите
за убежище сред 28-те чле-
нове на съюза.

Меркел каза, че всяка
страна трябва да даде своя
принос и не изключи въз-
можността на някои от тях да
бъде позволено да приемат
по-малко имигранти, ако
имат по-голям финансов при-
нос. “Как точно ще се балан-

сират нещата остава да ви-
дим”, каза германският канц-
лер.

“Онова, което продължа-
вам да мисля, че е грешно,
е, че някои казват: Не жела-
ем мюсюлмани в страната си
независимо дали са в хума-

нитарна нужда или не. Ще
продължим да обсъждаме
това”, добави Меркел.

В същото време Чехия
обяви, че няма да приеме
през 2016 г. нито един бежа-
нец, който в момента е в
Турция, заради ситуацията в
страната след проваления
опит за държавен преврат,
заяви министърът на вътреш-
ните работи Милан Хованец.
“Няма да приемем никого до
края на годината, тъй като
контролът по сигурността е
много втвърден”, изтъкна ми-
нистърът на кръгла маса,
излъчен от обществената те-
левизия ЧТ. “Не знаем какво
точно е станало в Турция,
дали е било държавен пре-
врат или контрадържавен
преврат”, допълни той.

По силата на споразуме-
нието между ЕС и Турция
Чехия трябваше да приеме от
октомври 80 сирийци, нами-
ращи се в момента в бежан-
ски лагери в Турция.

“Опасявам се, че Турция
не действа в подкрепа на
хората в Сирия, а се опитва
да реши конфликта си с кюр-
дите”, посочи чешкият ми-
нистър. Той предупреди в
този контекст за опасност от
“дестабилизация на Турция”.

“Ако споразумението
между ЕС и Турция се про-
вали, можем да очакваме
тази година по-слаба мигра-
ционна вълна, а догодина -
много по-голяма, през про-
летта”, прогнозира Хованец.

Могат ли Русия и САЩ до стигнат до компромис кой да води ООН?
то между техните конкурентни пред-
почитания ще определи изхода. Ки-
тай игра ключова роля при предния
избор и използва дипломатическите
си “мускули”, налагайки генерален
секретар от Азия. Франция и Вели-
кобритания е малко вероятно да
наложат сега вето на някой канди-
дат, събрал подкрепа. Остават Русия
и САЩ - две страни с коренно раз-
лични виждания за световния ред,
вкопчени в горчиво съперничество в
Сирия и Украйна.

Както във времената на Студена-
та война, в момента най-голямото
предизвикателство пред ООН е да
намери някой, способен да се из-
дигне над атмосферата на взаимно
подозрение между Вашингтон и
Москва. Русия е неотстъпчива за
това, че позицията трябва да се
заеме от Източна Европа - единст-
веният регион, който никога досега
не е имал свой представител наче-
ло на организацията.

Предпочитаният от Москва канди-
дат е Вук Йеремич, бившият сръбски
външен министър, който председа-
телстваше Общото събрание на ООН
през 2012-13 г. Той се класира вто-
ри в последното гласуване с 8
“насърчавания” и 4 “обезкуражава-
ния”. Основна пречка пред него е
опозицията от страна на САЩ. Йере-
мич продължава да е против неза-
висимостта на Косово и се изказва
враждебно към НАТО. По време на
мандата му в Общото събрание САЩ
осъдиха форум, организиран от него
след края на конфликта, като “неба-
лансиран и подстрекателски”. Там
той даде думата за изказване на
президента на Сърбия, но отказа
тази възможност на семействата на
убитите в Сребреница.

Смята се, че САЩ са използвали

своя глас, за да обезкуражат канди-
датурата на Йеремич в двете гласу-
вания досега. Кандидатът на САЩ е
Сузана Малкора, външен министър
на Аржентина и бивш началник на
кабинета на Бан Ки-мун. Тя стигна
третото място във втората анкета - с
8 “насърчавания” и 6 “обезкуража-
вания”. Подкрепата на САЩ отчасти
е и лична, защото Малкора се полз-
ва с уважението на администрация-
та на Обама, въпреки публичните
критики към изявите й като старши
администратор в ООН. Тази подкре-
па е в унисон и със силното предпо-
читание на Вашингтон жена да по-
еме за първи път висшия пост в ООН.
В контекста на президентските из-
бори в САЩ, които ще се състоят
малко след назначаването на гене-
рален секретар на ООН, се подраз-
бира, че Белият дом координира
позицията си с Хилъри Клинтън. Ако
социологическите прогнози са вер-
ни, то именно президентът Клинтън
ще трябва да работи с новия генера-
лен секретар, а тя е силно убедена,
че избраникът трябва да е жена.

Това поставя всеки един от три-
мата водещи претенденти в момента
в трудна позиция. Кандидатурата на
Вук Йеремич едва ли може да из-
бегне вето от страна на САЩ, Суза-
на Малкора може да успее само, ако
Русия се откаже от своето настоява-
не за източноевропеец и подкрепи
любимеца на САЩ. А Гутериш е из-
правен пред може би най-голямата
от всички трудности. Той се нуждае
от една Москва, загърбила Източна
Европа, и от Вашингтон, отказал се
от желанието си за жена.

Ако не се случи нещо извънред-
но, Съветът за сигурност ще се на-
ложи да намери компромисен кан-
дидат. Най-очевидното решение би

било да се обединят зад жена от
Източна Европа. Такива останаха
само две след оттеглянето на хърват-
ката Весна Пусич - Наталия Герман,
външен министър на Молдова, и
Ирина Бокова, ръководител втори
мандат на ЮНЕСКО.

Шансовете на Герман, която по-
лучи само 3 “насърчавания” и 10
“обезкуражавания”, изглеждат не-
значителни.

Бокова е в много по-добра пози-
ция със 7 “насърчавания” и 7 “обез-
куражавания”. Бивш стипендиант на
НАТО, образована в Русия и в САЩ,
тя има лична подкрепа в рамките
на вътрешния кръг на Хилъри
Клинтън и конструктивни работни
отношения с руския външен ми-
нистър Сергей Лавров.

Много неща се промениха в на-
чина, по който ООН избира своя ге-
нерален секретар. Процесът е по-
отворен и по-конкурентен от всяко-
га. И все пак си остава вярно, че
най-силният кандидат е този, който
среща най-слаба опозиция в рамки-
те на P5 (петицата постоянни член-
ки на Съвета за сигурност), а не
най-голяма подкрепа сред членове-
те на ООН като цяло.

Това може да накърнява разби-
рането ни как би трябвало да рабо-
тят едни избори, но това е и основа-
та, върху която е изградена ООН. По-
добре да вържеш най-силните нации,
давайки им право на вето, вместо да
рискуваш да тръгнеш по пътя на Об-
ществото на народите. Заплетен и
контраинтуитивен, както понякога
изглежда, процесът на избор на ге-
нерален секретар е предназначен
да излъчи лидер, с когото всички
страни могат да работят. Това е не-
говата сила - точно толкова, колкото
е и негова слабост.

Дейвид КЛАРК

Дейвид Кларк е председател на
Фондация “Русия”, статията му е
публикувана в блога на влиятелния
вестник “Файненшъл таймс”.

Меркел разкритикува страните членки, които
отказват да приемат мюсюлмански бежанци

Снимка БГНЕС
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КРИСТИНА ПЕТРОВА:

Румен Радев можеше да бъде
кандидат на всяка партия

Интервю на Спирдон СПИРДОНОВ

Голямото му предимство е, че влиза в политиката от среда, за която хората
имат надежда, че качества като чест, отговорност, родолюбие все още не са
загубили стойност, казва зам.-председателката на РС на БСП в „Младост”

 Г-жо Петрова, смятате ли, че
изборите за президент и вицепрези-
дент имат съществено значение за
образа на България пред света и за
по-нататъшното развитие на стра-
ната? Има ли държавният глава не-
обходимите правомощия, за да зави-
сят от него важните решения за
българския народ и държава?

- Изборите за президент са от съще-
ствено значение. Тези, които продължа-
ват да насаждат мнението, че държав-
ният глава няма необходимите право-
мощия, или не са чели Конституцията,
или не вникват в съдържанието на тези
13 члена, които определят неговите
права и задължения. Президентът е
упълномощен от Конституцията с най-
голямото право и възможност за обще-
ствено влияние в една демократична
държава - да отправя обръщения към
народа и Народното събрание (чл. 98,
т. 2). За жалост никой от досегашните
президенти не е успявал да се възполз-
ва от него така, че наистина да
развълнува хората, да ги накара да
повярват в една или друга стратегия в
държавното управление, да им даде
надежда, да ги накара да мечтаят.

 Политическите страсти във
връзка с предстоящия вот вече се
разгорещиха. Ще успеят ли този път
политиците да запазят добрия тон?

- Това, че в политиката страстите
се разгорещяват, е добър знак, че
все пак нещо се случва. Ужасявам
се от привидното спокойствие и без-
метежността. Това в историята се
определя като застой. Премиерът го
нарича “стабилност”. Стабилността е
илюзия, както и сигурността. Такива
състояния в живота са ефимерни.
Истинските, реалните състояния са
тези на промяната.

 Има ли шанс лявото политиче-
ско пространство да излезе на тези
избори от вечното в последно време
второ място?

- Не разбирам и поради това не
приемам израза “ляво политическо
пространство”. Какво е това простран-
ство? Политиката не се характеризи-
ра с пространствени отношения. Тя се
прави от хора, които имат своите убеж-
дения, които преследват свои цели,
защитават осъзнатите си права и ин-
тереси. Естествено е тъкмо в тези си
стремежи те да се различават. Онова,
което отличава хората с леви убежде-
ния, е по-голямата страст, с която
участват в политическия живот. Леви-
те са по-нетърпеливите, по-настойчи-
вите, в повечето случаи те са по-
шумните, ако щете и по-провокатив-
ните, по-скандалните. У нас обаче е
различно.

Когато загубиш своя облик, своите
същностни характеристики, сам изби-
раш второстепенна роля. Дали си
първи, втори, трети или пети на избори
няма значение - ти си изгубил своята
идентичност. Проблемът на БСП - най-
голямата и най-опитната лява партия,

КРИСТИНА ПЕТРОВА е родена на 8 октомври 1982 г. в София.
Майка на три деца, финансист по образование, мениджър в
международна финансова компания. Член е на Изпълнителното
бюро на БСП в столичния район “Младост” и зам.-председател
по коалиционната политика.
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не е в това, че губи в последните
избори. Проблемът е, че когато ги спе-
чели, не успява да проведе истинска,
в съвременния смисъл на думата, лява
политика.

Какво ни липсва? Най-вече вдъхно-
вение, жар, устрем, вяра - това, с
което би трябвало да сме силни. А
вместо това се проявява глупав стре-
меж да се харесаш на всички, пара-
лизиращ страх, че някой ще ти отне-
ме властта, ако се опиташ да из-
вършиш сериозна промяна, постоян-
но връщане и ненужно оправдание за
миналото. Всичко това се е отразило
до такава степен негативно на ляво
ориентираните хора, че те са обезве-
рени, объркани, без желание за про-
мяна, дори отчаяни. Да, отчаяние.
Участвах в последните местни избори
и наистина усетих колко силно е това
може би най-тревожно за социалисти-
те чувство.

 Споделяте ли мнението, че
държавният глава трябва да е про-
фесионален политик и че на този
пост няма място за нови лица?

- Какво означава “професионален
политик” в България? Сигурно някой,
който е бил пожарникар, спортист,
шофьор, преводачка, секретарка или
нещо подобно? Професионалните поли-
тици у нас са като американските

актьори. Повечето от тях, преди да
станат известни, по правило са упраж-
нявали някаква много далечна от изку-
ството професия. Разликата е тази, че
въпросните артисти действително са
постигнали професионализъм, а наши-
те доморасляци няма как да го напра-
вят, защото нямат заложби. Повечето
от тях, сигурна съм в това, дори нямат
понятие за политика. Там са, но не
знаят защо са, нито какво точно пра-
вят. Примери колкото искате. Те обаче
притежават инстинкта на глутницата.
Той им диктува да не допускат нови
членове. Всеки нов е опасност за ос-
таналите. Особено когато хранилката е
обща.

И тъй като разбирам, че ме питате
заради кандидатурата на ген. Румен
Радев, позволявам си да кажа, че
глутница се разпилява със сила. На
тези, които оспорват правото на про-
фесионален военен да влезе в полити-
ката, ще кажа, че не познават истори-
ята, и то съвременната история. Иначе
би трябвало да знаят за Айзенхауер,
Джордж Маршал, Шарл дьо Гол, Фи-
лип Петен, Джордж Буш-старши и др.
Да не говорим за известната и не
особено лицеприятна констатация на
Дьо Гол, че “политиката е нещо прека-
лено сериозно, за да бъде поверявано
на политиците.”

 Как оценявате кандидатурата
на генерал Румен Радев?

- До оценка все още не съм стиг-
нала. Имам отношение по тази канди-
датура, което не е еднозначно. От една
страна, се радвам, че тъкмо той е
нашият кандидат за президент. Има
страхотна биография. В нея няма нищо
неясно, нищо тъмно и завоалирано.
Човекът е доказал се професионалист.
Дори и това, че е генерал, е сигурно.
Докато за някои други - не е. Аз съм
жена, но все пак мога да преценя кога
някой е направил генералска кариера

и кога някой е произведен генерал и
след това е започнал кариера.

Голямото предимство на генерал
Радев е, че влиза в политиката от
професионална среда, за която хората
имат надежда, че качества като чест,
достойнство, мъжество, отговорност,
родолюбие все още не са загубили
своята стойност. От друга страна, се
страхувам за генерала. Имам поглед и
опит от кандидатурата на друг генерал
на местните избори. Свидетел съм как
на него не му се позволи да разгърне
своите качества, защото беше подчи-
нен на общопартийна, но за жалост
губеща, политика. Ето защо ген. Радев
трябва да балансира, но и постоянно
да се стреми към еманципация. Още
повече, че над главата му ще висят не
една, а няколко партии. Погрешно ще
е, ако тръгне да се харесва и доказва
пред електората на тези партии като
човек, който в аванс е получил подкре-
пата им.

Румен Радев можеше да бъде кан-
дидат на всяка голяма партия, включи-
телно и на ГЕРБ. Днес има нужда от
нови лидери, а страната ни - от истин-
ски държавник. Имам някакви притес-
нения относно умението му за полити-
ческо говорене в настоящата реал-
ност, за убедителността на послания-
та, които отправя. Главното е сега да
се готви и да мисли по най-важните
проблеми за управлението на страна-
та, които ще трябва да сподели по
време на кампанията.

 Смятате ли, че президентът
трябва да е много по-активен в ка-
чеството си на върховен главноко-
мандващ, особено в днешната сложна
среда за сигурност?

- Това не е въпрос, а готов отго-
вор. Всеки, който има и най-обща
представа за управление, знае, че
държавниците, и особено висшето
ръководство, трябва задължително да
имат задълбочени познания в област-
та на военното дело. Ако има наисти-
на такива, държавният глава няма
как да не бъде активен. Просто ще
знае какво говори и какво върши. В
случая с ген. Радев това е бонус към
неговата кандидатура.

 Ако се поставите на мястото
на президента, какви биха били при-
оритетите ви?

- Майка съм на три деца и социа-
лист. Сигурно очаквате да кажа, че
основен приоритет за президента тряб-
ва да бъде социалната политика. При-
оритет на държавния глава трябва да
бъде овладяването на това, което все
още наричаме с благовидното назва-
ние “бежанска криза”, а в действител-
ност е поредният и може би най-ма-
щабният поход на исляма към Европа.
С други думи - аз съм за решителното
пресичане на тази експанзия. Страху-
вам се, че Европа е твърде объркана
и слаба, а ние сме без позиция и
нямаме почти никакъв ресурс да се
противопоставим. Кой друг, ако не
президентът, трябва да заеме ясна
позиция, да говори открито и да се
стреми да обедини нацията срещу
надвисналата опасност.

 Как резултатите от прези-
дентските избори ще повлияят на
по-нататъшното развитие на поли-
тическата обстановка у нас?

- Прогнозата е предварително зна-
ние. За да го постигнеш, трябва да
имаш много, и то разнопосочна инфор-
мация. Моята информация е от медиите
и социалните мрежи. Опитвам се да я
анализирам. Донякъде разчитам и на
прословутата женска интуиция. Те ми
дават основание да очаквам осезаема
промяна на политическата обстановка.
Не се ли достигне до нея, сме обречени
на безвремие.
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Рискова игра

1040 - ИЗБУХВА ВЪСТАНИЕТО НА ПЕТЪР
ДЕЛЯН. Най-голя-

мото въстание срещу
византийското робство
обхваща западните и
югозападните българ-
ски земи. Начело на
въстаниците е Петър
Делян - син на цар Га-
врил Радомир и внук
на цар Самуил. Въста-
нието е разгромено
през 1041 г. Петър Де-
лян е пленен и заедно с други въстанически
ръководители е отведен в Константинопол.

1871 - РАЖДА СЕ ЪРНЕСТ РЪДЪРФОРД,
НОВОЗЕЛАНДСКО-БРИТАНСКИ ФИЗИК
(УМИРА 1937 Г.). Осново-

положник на ядрената физи-
ка. През 1908 г. получава Но-
белова награда за химия за
своите “проучвания на разпа-
дането на елементите и хими-
ята на радиоактивните веще-
ства”. Извършва първата екс-
периментална ядрена реак-
ция и ръководи групата, провела първото кон-
тролирано делене на атомно ядро през 1932 г.

1907 - В СОФИЯ Е ОТ-
КРИТ ПАМЕТНИКЪТ
НА ЦАР ОСВОБОДИ-
ТЕЛ. Издигнат е от сто-

личани в чест на Алек-
сандър II. Дело е на прочу-
тия флорентински скулптор
Арналдо Дзоки (1862-1940),
автор на статуята на Ко-
лумб в Буенос Айрес, на
Гарибалди в Болоня и др.
Основният камък е поло-
жен на 23 април 1901 г., а
работата по паметника
завършва на 15 септември 1903 г. На освеща-
ването му присъстват Фердинанд I, княз Вла-
димир Александрович (син на Александър II),
военният министър ген. Каулбарс, ген. Столе-
тов, комендантът на Санкт Петербург ген. Па-
ренсов, участници от войната, Арналдо Дзоки.

1935 - УМИРА АНРИ БАРБЮС, ФРЕНСКИ
ПИСАТЕЛ (Р. 1873 Г.). Става

известен с антивоенния си ро-
ман “Огънят”, издаден през 1916
г. За него печели наградата
“Гонкур”. През есента на 1925
г. създава и лично оглавява
Комитет за защита на жертвите
от фашизма и белия терор в
балканските държави. Анри
Барбюс написва потресаващата документал-
на книга “Палачите”, а Жан Вилар публикува
книгата “За това, което видях в България”.

1987 - СТЕФКА КОСТАДИНОВА ПОСТАВЯ
СВЕТОВЕН РЕКОРД В СКОКА НА ВИСО-
ЧИНА. По

време на второ-
то световно
първенство в
Рим състеза-
телката ни по
лека атлетика
преодолява 209
см - височина,
която и до мо-
мента е недостижима. Родената в Пловдив
прима на българската атлетика има седем
златни медала от световни първенства, евро-
пейски шампион е в зала и на открито, през
1996 г. става олимпийски шампион в Атланта
(САЩ), а през 1988 г. печели сребърен медал
от игрите в Сеул. От 2005 г. е председател на
Българския олимпийски комитет.

2003 - УМИРА ЧАРЛЗ БРОНСЪН, АМЕРИ-
КАНСКИ АКТЬОР (Р. 1921 Г.). Рожденото

му име е Каролис Бучинскис
или Чарлс Денис Бучински.
Той е 11-ото от общо 15 деца
в бедно семейство на емиг-
ранти от татарско-литовски
произход. След Втората све-
товна война става актьор и
добива популярност с учас-
тието си в уестърни, екшъни и криминални
филми. Знаменити са ролите му във “Вели-
колепната седморка”, “Имало едно време
на Запад”, “Мръсната дузина” и в кримипо-
редицата “Смъртоносно желание”.

Темата е твърде де-
ликатна и навлизането
в нея “с кални ботуши”
може да доведе до не-
поправими последици.
Това също е проблемна
и неясна за мнозина
тема. Запознатите с про-
блемите споделят, че
засега процедурата по
осиновяването е доста
тромава и сложна. Хора,
минали по пътя, са по-

тресени и от това, че в
някои случаи прозира
възможност за корупция
и трафик на деца. Въпре-
ки всичко повечето вяр-
ват, че някъде чака да
бъде осиновено тяхното
дете, което също ги
очаква. През 2015 г. над
2700 деца са в регистъ-
ра за осиновяване, а
одобрените кандидат-
осиновители са с над
хиляда по-малко.

За осиновителите
осиновяването е преди
всичко лична изява. Ам-
биция и отговорност, за
която те трябва да са го-
тови емоционално,
практически и финансо-
во. Всеки осиновител си-
гурно минава през сво-
ите размисли и съмне-
ния. Но това не е само
въпрос на лично прежи-

вяване и избор. Много
по-важно е законода-
телната среда да е
плътно зад гърба на
кандидат-осиновители-
те, за да ги подкрепя, а
не да ги разколебава.

Както и при всичко
друго в България обаче
и тази сфера страда от
много нерешени про-
блеми. Затова промени-
те в Семейния кодекс са
очаквани. Стига да са за
добро. Има нещо, което
смущава обаче в обяве-
ните от правосъдния ми-
нистър промени. Казва
се например, че се
задъл-жават осиновите-
лите на възможно най-
ранен етап да обяснят
на децата, че са осино-
вени. Те ще могат да
разчитат на социална
подкрепа. Ще работи и

съвет за разкриване
тайната на произход
към правосъдното ве-
домство. И тук човек се
пита - от какъв зор това
трябва да става по-
рано? Кой ще спечели
от подобно съобщаване,
което при всички случаи
ще разбие крехката дет-
ска психика? От друга
страна, възможността за
обжалване ще доведе
по стар български оби-
чай до ненужни бюро-
кратични протакания и
раздори между биоло-
гични и небиологични
родители.

Иначе е добре, ако
всички промени винаги
и при всеки случай се
правят с мисълта, че
осиновяването е трайна
връзка с детето. Това не
е дете назаем.

Анатолий СТАНКУЛОВ

Ръководството на
АЕЦ “Козлодуй” обмис-
ля възможности за смя-
на на доставчика на яд-
рено гориво след 2020
г. Това става ясно от ин-
тервю на директора й
пред националното ра-
дио. Изискването за ди-
версификация на произ-
водителите и източници-
те на ядрено гориво е
акцент от Стратегията за

енергийна сигурност на
Европейската комисия.
За всяка нова инстала-
ция и инвестиция обаче.
Нюанс, който е добре
да не забравяме, четей-
ки, коленичилият пред
САЩ Брюксел.

Стремежът и на-
тискът за поголовна ди-
версификация е прозра-
чен - става въпрос за
пари и увеличаване на
пазарния дял на амери-
канска компания, произ-
веждаща ядрено гориво
в Швеция. Същата полу-

чи преди година над 2
млн. щатски долара от
ЕС, за да диверсифици-
ра източниците на ядре-
но гориво в страните
членки. Всъщност в пет,
сред които и България.
Останалите са Чехия,
Финландия, Унгария и
Словакия. Ние експлоа-
тираме общо 18 ядрени
реактора с руски дизайн
и имаме “неблагоразу-
мието” да купуваме го-
риво единствено от
страната-производител
на реакторите.

Защо ли още не се
диверсифицираме? Със
сигурност, защото се
страхуваме от проблеми,
подлагащи на изпита-
ние сигурността и безо-
пасността на ядрените
съоръжения, каквито
имаше в годините при
пробни смени на гори-
вото. В АЕЦ “Темелин”,
Чехия. В АЕЦ “Ловиза”,
Финландия. В Запорож-
ка АЕЦ, Украйна. В из-
бора ни има и икономи-
ческа логика. Горивото
на американците е 30-

40% по-скъпо от това на
руснаците. Нищо, че
уранът в него е... руски.
Признава го през 2014
г. Майкъл Керст, вице-
президент на “Уестинг-
хаус”. Според европей-
ски експерти идеята за
доставка на алтерна-
тивно горивото за АЕЦ
по руски дизайн не е
работеща и крие рис-
кове. Политици и чи-
новници обаче дивер-
сифицират ли, диверси-
фицират. Ненадиверси-
фицираха се.

Христо Стоичков от-
ново напомни за себе
си, след като влезе в
конфликт с журналисти,
отивали да снимат сват-
бата на дъщеря му Хри-
стина в Етрополския ма-
настир “Света Троица”.
Прокуратурата вече за-

почна разследване сре-
щу носителя на “Злат-
ната топка” за 1994 г.
Камата обаче отлетя за
Маями, където работи
за мексиканска телеви-
зия. Не дочака разслед-
ването и евентуално
дело, за да се види кой
е крив и кой - прав.
Вероятно заради страх,
защото и този път Сто-
ичков е виновен. В слу-
чая журналистите са
били в автомобила си
на паркинга на манас-
тира, а не са се бутали
да правят папарашки
снимки. От случката из-
лиза, че Камата е нале-
тял да бие хора, които
са били в колата си. В

този ред на мисли - той
може да скочи да бие и
първия човек, който
срещне до някой свето-
фар.

Ицо не се забърква
за пръв път в подобен
скандал. Преди години
счупи фотоапарата на
Любомир Асенов, който
опита да го снима в ре-
сторант в Барселона.
Тогава всичко се поту-
ли, но този път измъква-
не за Стоичков няма да
има.

Преди години може
и да му се е разминава-
ло за всички простотии,
но сега няма да има
измъкване. Защото фак-
тите са налице. Никой

не ти дава право да по-
казваш чепатия си ха-
рактер на такова място.
Още повече на сватба-
та на дъщеря си. Сега,
вместо бляскавото
тържество, всички
обсъждат хулиганската
изцепка.

Каквото си надро-
бил, ще го сърбаш.
Дори и Христо Стоичков
да се казваш. Във всяка
държава има закони и
те трябва да се спазват.
Ако е толкова смел,
нека Стоичков да повто-
ри тази постъпка и в
САЩ. Но няма да му
стиска, защото там ще
го осъдят по бързата
процедура.
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Н 350 млн. лв.
отиват на вятъра

Велиана
ХРИСТОВА

Новата оперативна програ-
ма на МОН в частта й за на-
уката е типично потвърждение,
че пътят към ада е постлан с
добри намерения. Почти всич-
ки държави в ЕС още в пре-
дишния програмен период от
2007 до 2013 г. имаха своите
оперативни програми, чрез
които в повечето случаи с над
милиард европари подпомог-
наха развитието на своите из-
следвания. В това отношение
България “проспа” изминали-
те 7 години, а когато се събу-
ди за новия период 2014-2020
г., се оказа, че е направила
една по принцип сбъркана
програма. Защото българска-
та наука, съзнателно доведе-
на от държавата до мизерия,
бе също тъй съзнателно избу-
тана от образованието до
една трета от бъдещата опе-
ративна програма още при ми-
нистър Сергей Игнатов. А сет-
не се видя, че вместо да бъдат
подпомогнати водещите науч-
ни институции на страната - да
се оборудват с модерна апа-
ратура, да получат цивилизо-
вани условия за правене на
изследвания, адекватни на
тези в другите държави, МОН
насочи парите към 12 нови на-
учни центрове, които щели да
бъдат

построени
на гола поляна

до 2020 г.

Миналата седмица ми-
нистър Меглена Кунева пред-
стави пред учените насоките
за кандидатстване за въпрос-
ните центрове - 4 за върхови
постижения и 8 за компетент-
ност. И по медиите се разля
послевкусието на нейния
брюкселски ентусиазъм. 350
млн. лв. щели да бъдат дадени
“за модернизирането” на
българската наука. Което оз-
начава по 50 млн. лв. годиш-
но, ако бъдат спечелени про-
екти и одобрени от Брюксел.
Четирите центъра за върхови
постижения щели да са за фун-
даментална наука и за пост-
рояването им щели да дойдат
200 млн. лв., а още 150 млн.
лв. щяло да има за създаване-
то на осем центъра за компе-
тентност - за приложна наука.
Но отваря човек въпросните
насоки за кандидатстване,
оповестени в сайта на МОН, и
се чуди за тях ли е приказва-
ла Кунева. На никаква фунда-
ментална наука там дори не
намирисва - и двата вида цен-
трове са подчинени изцяло на
т.нар. Иновационна стратегия
за интелигентна специализа-
ция (ИСИС) на икономическо-
то министерство, и двата це-
лят пазарно ориентиране на
науката към бизнеса. Не знам
някъде по света да има

„пазарно
ориентирана”

фундаментална
наука

Процедурата за създаване-
то на нашите центрове за върхо-
ви фундаментални постижения
обаче има за цел дословно: “да
подпомогне повишаването на
нивото и пазарната ориентация
на научноизследователските
дейности на водещите научни
организации в България, както
и да подобри капацитета за ре-
ализиране на върхови постиже-
ния в областта на научните из-
следвания”.

Абсолютно същата цел е
записана и за центровете за
компетентност, с добавка, че
те щели да създават малки
предприятия чрез “пълна ин-
теграция на наука, технологии
и иновации”. И двата вида цен-
трове ще са в 4-те приоритет-
ни области на ИСИС: меха-
троника и чисти технологии;

Новите научни центрове с европари са дърво
без корен и ще нанесат щети на науката у нас

информатика и информацион-
ни и комуникационни техноло-
гии; индустрия за здравосло-
вен живот и биотехнологии;
нови технологии в креативни-

ли” трябвало да бъдат водещи
учени в своята област и да при-
вличат докторанти към проек-
тите. В най-добрия случай това
означава 170 водещи учени,
иззети от научните институти и
университети и прехвърлени в
новопостроените центрове във
вид на “нови” работни места в
центровете. При което от се-
гашните качествени и призна-
ти международно научни лабо-
ратории в институтите и уни-
верситетите ще останат рога и
копита.

Но понеже е ясно, че ни-
кой нормален учен няма да си

те и рекреативните индустрии.
Известно е, че 75% от парите
по оперативната програма в
тази й част са за инфраструк-
тура, сиреч за строителство и
купуване на апаратури за тези
нови центрове. Вероятно те ще
са нещо като т.нар. “Техноло-
гичен парк” в София на Плев-
нелиев, който вече глътна де-
сетки милиони и “пълната ин-
теграция” в него се изразява в
построяването на едни сгра-
ди, използвани за бла-бла
конференции и форуми. Като
че в столицата няма до-
статъчно зали за целта.

Най-смешното е, че насо-
ките за кандидатстване и за
двата вида центрове от новата
оперативна програма са абсо-
лютно еднакви -

едно към едно
писани под индиго

Променени са само някол-
ко думички. Като например, че
в 4-те центъра за върхови по-
стижения (ЦВП) ще бъдат на-
ети на работа 70 “нови изсле-
дователи”, които ще направят
“40 съвместни научноизследо-
вателски проекта, разработени
между ЦВП и бизнеса”, а в цен-
тровете за компетентност (ЦК)
ще работят 100 “нови изследо-
ватели” по “110 съвместни на-
учноизследователски проекта,
разработени между тях и биз-
неса”. Тези “нови изследовате-

напусне работата в БАН или
СУ, за да работи в новопост-
роен научен център с еврофи-
нансиране за няколко години
(освен ако не иска да си по-
оправи малко материалното
положение преди пенсия),
МОН предвидливо е записало,
че броят учени се приравнява
по пълно работно време. Кое-
то означава, че човекът може
да работи на половин щат в
новия център и едновременно
в института или в катедрата си.
От което при всички случаи
страда самата му наука. Но 4%
от научните публикации в но-
вите центрове щели били да
се наредят сред 10-те процен-
та водещи в света публикации
в съответната област!!

Но дори всичко да е иде-
ално, всъщност цялата опера-
тивна програма с въпросните
350 млн. лв. реално стига до
170 учени. А според НСИ из-
следователите (по пълна за-
етост) у нас са 13 201 (не е
известно как Кунева ги изброи
на... 9000). Така

заради една троха
ще изкормим

целия хляб

Защото цялата останала
наука ще продължи да се чуди
как да си плати тока и водата
и да мизерства с 0,3% от БВП,
които дава държавата за из-

100% от парите - както това е
за публичните научни инсти-
тути и университетите, при
които съфинансиране няма. От
бизнеса вече предупредиха,
че интересът на фирмите към
подобни проекти едва ли ще е
голям. Пък и индустрията у нас
в момента е символична и
едва ли съответства на гран-
диозните планове на МОН за
развитие на икономика чрез
наука. Дали затова в насоките
за новите центрове е предви-
дено, че част от дейностите им
може да се извършват и извън
България?

Отделно възниква въпросът
за хуманитарните и обществе-
ните науки, които трудно мо-
гат да се впишат в “пазарно
ориентираните научните из-
следвания за повишаване на
капацитета за иновации” или
в засилването на връзката
наука-бизнес. Очевидно няма
как проект за изследване на
българския език например да
се подложи на задължително-
то дублиране на английски
при кандидатстването. А може
би според МОН изследвания-
та на културното наследство и
националната идентичност, да
речем, са “креативни и рекре-
ативни индустрии”?

Две думи за оценяването
на проектите. Според зам.-ми-
нистър Красимир Киряков ос-
новно значение в оценката
щели да имат наукометрични-
те резултати на кандидатите.
МОН дори се готви да обяви
обществена поръчка за чуж-
дестранна фирма, която да
прави международно оценява-
не на проектите. Интересно, в
МОН никога ли не са виждали
наукометричните данни на на-
шите научни институции в
международните рейтинги в
системи като Scopus или Wеb
of science? В тях е пределно
ясно, че международно види-
ми с прилични резултати са
само БАН с институтите й и
Софийският университет. Да-
леч зад тях остават други 4-5
наши университети, останали-
те имат твърде скромно меж-
дународно присъствие или
нямат изобщо такова. С опе-
ративните си програми за на-
ука държавите в ЕС подпома-
гат и укрепват именно воде-
щите си научни институции, от
които очакват съществени ре-
зултати. А в България зорлем
ще се правят нови консорциу-
ми, в които според Кунева ка-
чествените участници ще тег-
лят нагоре по-некачествените.
Уви, еднозначно е, че при
съчетаването на отличници и
калпазани общото ниво върви
надолу. Накрая ще се случи
това, което се случи с всички
подобни центрове в страни от
ЕС в предишния период - щом
спря финансирането, те пре-
станаха да съществуват. В ня-
кои страни дори прекратиха
проектите по средата, щото се
видя, че са нефелни. Но в МОН
явно не са си дали труда да
проучат международния опит.

Така че ще бъдат “усвое-
ни”, сиреч потрошени напраз-
но едни милиони, а когато
спрат траншовете от Брюксел,
въпросните нови центрове ще
се разпаднат от само себе си.
Защото не може да се прихва-
не дърво без корен.

следвания и които няма да
бъдат увеличени, както се раз-
бра от проекта на МОН за ак-
туализирана Стратегия за раз-
витие на научните изследва-
ния. Стратегията ще бъде вне-
сена тази седмица за одобре-
ние в МС, съобщи Кунева. По-
лош документ за науката у нас
досега не е писан, но това е
друга и не по-малко проблем-
на тема. А иначе, дори в насо-
ките за двата вида нови цент-
рове е записано с “копи пейст”:
“Ниските нива на финансира-
не на НИРД в страната за
дълъг период от време са до-

вели до редица негативни по-
следствия: остаряла научноиз-
следователска инфраструкту-
ра, ниско заплащане и липса
на достатъчно благоприятни
условия за изследователите,
емиграция на талантливи и ви-
сококвалифицирани млади из-
следователи (изтичане на
мозъци), силно намален инте-
рес към научна кариера сред
младежите, непрекъснато на-
маляващ интерес към изуча-
ване на инженерни и природ-
ни специалности”.

Няма как тук да се включат
дори само основните недомис-
лия във въпросните “насоки”. Да
не говорим за “дреболиите” от
типа на нонсенса, записан от
МОН, че частните предприя-
тия, участващи в консорциуми-
те за новите центрове, щели с
парите си да финансират “пуб-
лични разходи в размер на
0,03% от БВП” за наука и раз-
война дейност. Е, няма как

парите хем
да са частни, хем

да са публични

Да не говорим, че участие-
то на предприятия според ев-
роправилата за недопускане
на неразрешена държавна по-
мощ означава те да съфинан-
сират сами определен процент
от сумата на проекта, защото
не е позволено да ползват
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Грациите от националния ансамбъл успяха да вземат медал в Рио, независимо от проблемите им в последните месеци

Лекоатлетката Мирела Демирева
позира със сребърното отличие в

сектора за висок скок в Рио, с което
даде заявка за Спортист № 1

на България за 2016 г.

Снимки BGOLYMPIC.ORG

И след Рио ли ще
чакаме за чудо?
Бойко Борисов и Красен Кралев не прекратиха геноцида в спорта

Нашата делегация в Рио наброя-
ваше 51 спортисти, които бяха с кво-
ти за участие. Трябва да поздравим
носителите на медали: Мирела Де-
мирева - сребро на висок скок, Ели-
ца Янкова - бронз на борба, и брон-
зовите медалистки от ансамбъла по
художествена гимнастика Михаела
Маевска, Ренета Камберова, Христи-
яна Тодорова, Цветелина Найденова
и Любомира Казанова. Тези прекрас-
ни момичета поставиха България от-
ново на картата на медалистите. По-
клон пред техния подвиг. Заслужават
нашето уважение и класиралите се в
първата десетка по своя спорт. Тези
спортисти защитиха спортната чест
на България и я оставиха в списъка
на 87-те страни с медали, предпаз-
вайки я от участие в листата с онези
118 държави, останали без отличие.
Това е добре и обнадеждаващо.

Лошото и обезкуражаващото е, че

отстъпваме тотално

във всички официални и неофициал-
ни класирания.

В комплексното класиране по ме-
дали сме били четири пъти в десет-
ката, а в Рио се сринахме в шейсети-
цата. В подреждането на социалис-
тическите страни по медали стигнах-
ме до трето място след СССР и ГДР,
а в Рио пред нас са 26 държави от
бившия соцлагер, ние заемаме по-
следното 27-о място. На Балканите
бяхме безспорен лидер, а сега сме
аутсайдер и заемаме последното
осмо място. Това са фактите.

Кой как чете
„евангелието”?

Красен Кралев, министър на мла-
дежта и спорта, в интервю пред БНР
заяви: “Игрите приключиха успешно
за нас... Трябва да си създадем реал-
на представа къде е икономиката на
държавата, спортът е една функция
от икономиката на държавата. Къде
сме ние икономически? Къде стоим
на картата на света, за да искаме
нашите спортисти да взимат макси-
мални резултати...”

Здравка Йорданова, олимпий-
ска шампионка от Монреал 1976 г.
пред ТВ+:

“- Защо страната ни отстъпи пози-
циите, които имаше в спорта?

- Убедена съм, че спортното обще-
ство е наясно с тази ситуация. Не е
изненада. С всяка следваща година
се вижда, че нещата отиват все по-
зле. Причината е дълбока и далечна.
Може би, защото загърбихме старите
си традиции, онази стройна система,
която имахме на работа... Мисля, че
именно това, че загърбихме тази
стройна система, се отрази пагубно.”

Кеворк Кеворкян, бащата на
“Всяка неделя”:

“Кой закопа българския спорт?
Защо се радваме на 65-то място в
Рио?...

Кога започна разрухата?

Нашето крушение започна
преди четвърт век

и постепенно ни превърна в бедня-

Ст.н.с.
Христо
МЕРАНЗОВ,
доктор

ците на световния спортен бизнес...
А крушението бе неизбежно, след
като народът бе тотално изоставен -
без порядък и ценностна система.
Опитаха се да го оставят и без па-
мет, а това за него щеше да бъде
най-голямото унижение. Само че на
всеки 4 години споменът за Сеул
1988 ще изплува. Отново и отново.
Напук на насилниците на миналото.
Спортът бе зарязан, защото дразне-

ше и напомняше, че не всичко е било
криво в миналото. Костов веднъж
каза, че до 1989-а в България няма-
ло култура. Не посмя да каже също-
то и за спорта - защото щяха да го
зарият с медали.”

Ваня Джаферович, спортен екс-
перт и бивш хърватски футболист:
“Не мога да повярвам, че Хърватска
вече печели повече олимпийски ме-
дали от България. Спомням си, кога-
то бях малък, как всички сме се възхи-
щавали на български лекоатлети,
борци, щангисти, стрелци, гимнасти-
ци, боксьори... А сега - нищо... На мен

ми се реве, а представям си на вас.
Как може да се случи това нещо?
Как може да имаш всичко в спорта и
за 20 години да нямаш почти нищо?”

Да, на хърватина му се реве, но
не и на българските спортни управ-
ници. Ето мнението на министъра на
спорта Кралев: “С какво сме виновни
ние? Нашата роля е да създадем нор-
мативна уредба, да изградим спорт-
на база и да осигурим средства за

подготовка. Законът е готов, базата
се реконструира и изгражда еже-
дневно, пари за подготовка сме оси-
гурили предостатъчно на всички фе-
дерации, участващи на Игрите.”

Какво ли още трябва да преживе-
ем, за да се събуди националният
инстинкт за самосъхранение и най-
после

да въстане българското
общество

срещу съществуващото безхаберие в
управлението на спорта у нас, който
от Барселона 1992 е в перманентно
задълбочаваща се криза.

Вместо да приемат обективната
реалност и да предложат ефективни
мерки за преодоляването й, държав-
ните чиновници продължават да за-
блуждават българите с поредната
измислена теза, която се свежда до
твърдението, че при това състояние
на жизнения стандарт спортът е об-
речен и не може да постигне нищо
повече. Така ли е?

МВФ и Световната банка публи-
куват списъци на страните, подреде-
ни по БВП на глава от населението.
Там България заема съответно 78-о
и 80-о място. ООН има утвърден ин-
декс на човешкото развитие, в кой-
то, освен БВП, влизат и други пока-
затели. По този индекс заемаме 57-
о място. Класирането по медали на
Олимпиадата е подобен индекс за
развитието на спорта. Като сравним
тези списъци, констатираме, че 30
държави с по-ниски показатели от
нашите по индекс на човешко раз-
витие и 20 държави с по-ниски пока-
затели от нашите по БВП са преди
нас в Рио. Т.е. нито индексът на чо-
вешко развитие, нито БВП предопре-
делят класирането на олимпиадите.
Следователно спечелването на ме-
дали зависи преди всичко от ефек-
тивността на националната спортна
система на съответната страна. Няма

да описвам системата, а ще подчер-
тая, че я имахме в периода 1960-
1990 г. И 4 пъти се класирахме в
десетката!

Кой и защо я ликвидира

е друга тема. Тук само ще отбележа,
че Филип Димитров - министър-
председател, и Цвятко Барчовски -
министър на спорта, в началото на

деветдесетте години на миналия век
поставиха началото на ликвидация-
та на националната система. И ни-
кой след тях, включително и сегаш-
ните - Бойко Борисов и Красен Кра-
лев, не прекрати този геноцид. Но-
вата политическа класа е отговорна
за трагичното състояние на българ-
ския спорт.

Не очаквам, че сега политиците
ще реагират адекватно. Затова се
обръщам не към тях, а към българ-
ската спортна общественост.

Уважаеми спортисти, треньори,
съдии, деятели и любители на спор-
та, не позволявайте отново

да ви заблуждават
и манипулират

Не е вярно, че вие сте некадърни,
историята е доказала обратното. Не е
вярно, че българите нямат талант в
спорта, историята е свидетел. Вярно-
то е, че парите се използват не по
предназначение и се разпределят не
по най-добрия начин. Необяснимо е
как борбата с 400 000 лв. годишен
бюджет през седемдесетте години
беше в челото на континента и света,
а сега с 4 000 000 лв. едва се записва
сред медалистите.

Спортната база се разпродаде,
разграби и унищожи, а тази, която се
строи сега, не е там, където са спор-
тистите и където е необходима, а там,
където надделяват частни комерси-
ални интереси. В миналото на наша-
та база идваха да се готвят чужден-
ци, сега нашите спортисти търсят
база в чужбина.

Вярно е, че поради лошите условия
и неправилната политика стотици висо-
коквалифицирани спортно-педагогиче-
ски кадри избягаха в чужбина или си
смениха професията. Вярно е, че се
ликвидира самодейният спорт за смет-
ка на платеното обучение, което могат
да си позволят децата само на богати-
те, но те са няколко процента и никога
не са били база за големия спорт.
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страна прагматиците заявяват,
че единствено постигането на
победа в

политическото
състезание,

наречено избори

е решението на политическата
им задача, както и последвало-
то усвояване на властта. Гъвка-
востта на прагматиците се ха-
рактеризира и с ловкото усвоя-
ване на политическа риторика,
която не е част от техните виж-
дания. В действителност за тях
противопоставянето на ляво
срещу дясно е необяснимо, но
днес те може да са леви, а утре
може да са десни. Зависи откъ-
де духа вятърът. Идеалистите от
своя страна са по-малката част
във всяко едно общество или
политическо движение, но те не
биха променили своите вижда-
ния заради някакъв временен
политически успех или чисто
материално реализиране във

властта. Целите при идеалисти-
те са много по-големи и дълбо-
ки, те обхващат бъдещите по-
литически процеси, като си по-
ставят задача да променят
съществуващата система към
по-добра за представителите на
тяхната класа или социална
група.

Към настоящия момент като
че левицата започва да
загърбва своята идеология и
постепенно се превръща в чис-
то прагматична политическа
партия. Лявото е доказвало във
времето, че е представител на
интелекта, докато днес се на-
блюдава точно обратната тен-
денция. Освен това се изпускат

основни понятия,
характерни
за левицата

като борбата срещу капита-
лизма и експлоатацията на
трудещите си. Трансформаци-
ята вляво не доведе до целе-

насочен курс, а като че се на-
блюдава обикаляне в кръг и
регрес. Посоката, която е по-
ета, не отговаря на политиче-
ското представителство, а това
не донася добавена стойност
за левицата.

С увеличаващите се нера-
венства и несигурност вече
може категорично да кажем,
че в обществото има нова со-
циална група, наречена пре-
кариат.

Прекариатът e широка об-
ществена група, обхващаща
както младежите с добро об-
разование, които не могат да
си намерят работа според ква-
лификацията, така и милиони
хора с несигурна по много
признаци работа, както и оне-
зи, които работят на парче, на
почасова заетост, а също така
и работещите бедни, както и
безработните. Усещането за
несигурност в обществото и
страхът от загуба на работно-
то място прави тази група
твърде многобройна.

Според Гай Стандинг, про-
фесор по икономика в универ-
ситета в Лондон, прекариатът
в социалната пирамида е пре-
ди лумпените.

На върха на пирами-
дата са олигарсите

- шепа свръхбогати хора. Под
тях е елитът финансисти и бан-
кери, както и групата обслуж-
ващи олигархията. Следват хо-
рата с постоянни трудови до-
ходи и самоосигуряващите се
професии. След тях е армията
от консултанти. Под тях са
обикновените работници, изве-
стни като пролетариат. Но ре-
диците на тази класа оредяват
постоянно, което създава
възможност за появата на но-
вата класа прекариат. Тя оба-
че не е в основата на пирами-
дата. На самото дъно са лум-
пените - хора, които живеят на
улицата, клошарите.

Прагматиците, които са
представителите на първите два
етажа от социалната пирами-
да, трудно разбират долната
част от пирамидата, но те и не
искат да ги разбират. Според
тях последователите на левица-
та действат инерционно и хора-
та ще ги последват безрезерв-
но, макар да не са техните
представители в определения
политически проект. Стига се до
отмяна на традиционни идейни
дискусии заради наглед масо-
ви спортни мероприятия. Праг-
матиците както винаги се инте-
ресуват от увеличаване на пе-
чалбата, която може да реали-
зират, докато са начело, неза-
висимо дали този политически
проект е във властта. Но може
ли личната печалба за прагма-
тика да се превърне в печалба
за социалната група? Измина-
лите години и практика катего-
рично доказаха, че

печалбата не се
разпределя поравно

към всички членове в социал-
ната група, а се усвоява обик-
новено от един представител
или тясна групичка, която уп-
равлява системата.

В хората се поражда неси-
гурност, недоволство и страх, а
заедно с тях пълзи кафявата
чума на неонационализма. Ако
лявото не се радикализира, то
най-вероятно прекариатът ще
по-търси алтернатива на ляво-
то или при неонационалисти-
те, или при популистите. Спо-
ред някои социолози новото
ляво трябва да бъде предста-
вител на макар и малък про-
цент останал пролетариат,
прекариата, както и на актив-
ното население. Тази посока
определено изглежда правил-
ната, но дали ще бъде разбра-
на и политически реализира-
на зависи само от самата ле-
вица. Прагматиците в най-ско-
ро време ще разберат, че без
активно присъствие на идеали-
сти в управлението не могат да
реализират значими политиче-
ски успехи.

Що за хора сме, щом и бедите не ни
обединяват? Може ли в тежки, тягостни,
извънредно трудни житейски мигове да
не проявяваме съчувствие? Какъв е
моралът ни, като в душите ни се е все-
лил дяволът и той властва над нас? Щом
злобата, завистта командват деянията и
чувствата ни, не можем да чакаме нищо
добро от днешния човек “венец на при-
родата”. На какво сме се превърнали,
щом завиждаме на човешкото страда-
ние! То даже е трудно да се определи
такова позорно и мерзко поведение на
хората, злорадствали по повод заболя-
ването и смъртта на Димитър Цонев -
чаровен и обичан телевизионер. Той ще
остане в съзнанието и душите на деца
и възрастни, защото излъчваше светли-
на, ведро настроение и доброта. И дея-
нията му показваха отлична професио-
нална подготовка. А какво ще остане от

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

Щом и бедите не ни обединяват...
Петра ТАШЕВА злобните и неграмотни “форумци”? Жал-

ко, много жалко за тях! Защото злобата
трови преди всичко тях. Тя загрозява
човека. Лошото настроение се отразява
и на здравословното им състояние. Тол-
кова болести идват от недоволство, от
ниско самочувствие, от неудовлетворе-
ност. Те разяждат душите и тровят плътта
ни. Вярно е, че животът ни днес е тру-
ден, но ще стане ли по-лек, ако сме зли
и намръщени, ако само роптаем, а не
правим нищо, за да го променим?

Отзивчивостта и съчувствието ще ни
направят по-добри не само към близки-
те и околните, но те ще променят и нас.
Животът е така устроен, че днес добро-
то и злото са при едни, а утре могат да
дойдат при нас. Затова трябва да умеем
да виждаме и чувстваме не само с на-
шите сетива, но и със сетивата на дру-
гите хора. Душите ни трябва да се сли-
ват с душите на радващите се и с тези,
които страдат.

Миналата седмица стотици италиан-
ци  пострадаха жестоко. Загубиха близ-
ките си, останаха без домове. Това е
голяма човешка трагедия, причинена от
природата. Заличени бяха исторически
и културни ценности. Все по-чести ста-
ват природните катаклизми, които при-
чиняват човешки жертви, обществени
загуби. Радостта човек леко преживява
сам, но нали най-важното е да сме за-
едно и в бедите? Споделена мъка -
половин мъка. Така гласи човешката
мъдрост.

Ще оставим ли душите си на дявола?
Ще потулим ли светлината у нас? Колко
често днес се срещаме с безразличие-
то, с грубостта и жестокостта на хората
около нас! Огледайте се в превозните
средства. Единици са ведрите, спокойни
и приятни физиономии. Повечето от нас
са намръщени, лицата, поведението им
са такива, че сякаш са обвити в бодлива
и непристъпна броня. Трудно се загова-

ря такъв неприветлив човек. Той не ре-
агира при беда, остава равнодушен или
пък е готов да прояви агресия. Ние при-
личаме на плодовете на питомните ке-
стени, преди да съзреят и да излязат от
грубата си и бодлива обвивка. Вкусното
съдържание на кестена е скрито под тази
защитна обвивка. Така е и с нас, хората.
Заспали и забравени са в нашите сърца
усмивките, добротата, любезността, ше-
говитите и ободряващи думи. А тези до-
бродетели ще ни направят по-красиви,
по-приятни и ще улеснят живота ни. За-
това, мили сънародници, да се поспрем
в тази неправилна посока. Да огледаме
себе си, да видим с добри очи всичко
около нас и да се променим! Няма да
загубим, ще спечелим, ако станем по-
добри един към друг, ако можем да си
прощаваме и да се разбираме! Да си
съчувстваме и да си помагаме! Защото
ясно е, че не вървим на добро, ако и
бедите не ни обединяват.

Прагматици
срещу идеалисти
С увеличаващите се неравенства и несигурност
вече може категорично да кажем, че в обществото
има нова социална група, наречена прекариат

Тодор
КАНЕВ

П
Прагматици срещу идеалис-

ти е може би толкова стар спор,
колкото леви срещу десни. Как-
во обаче е прагматизмът по
дефиниция - признаване само
на практическите резултати
като критерии за обясняване на
определени идеи. От своя стра-
на зад идеалистите е онази
важна част за всяко общество,
наречена идеология - органи-
зирана система от възгледи и
идеи, характерна за определе-
на социална група, класа или
политическа партия, изразява-
ща нейните интереси. От своя
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О
Огромен теч на 2500 доку-

мента от фондацията на Сорос
„Отворено общество“ разкрива
стратегията за отпускане на
грантове и друга информация
за глобалната мрежа на амери-
канския милиардер. Новината
мина почти незабелязано в
българските медии, но в сво-
бодните западни сайтове пре-
дизвика истински шок и ко-
ментарите не спират вече сед-
мица. Читатели от различни
държави се надяват на арест
на милиардера и изправянето
му пред съд, а фондацията му
да бъде обявена за престъпна
и забранена.

От документите, публикува-
ни от “Уикилийкс”, става ясно,
че световният „благодетел” е
задкулисен продуцент на пре-
врати и бунтове, бил е доста
щедър към склонните да ампу-
тират съвестта си и да подпо-
магат мръсните му игри. Дал е
и около 700 000 долара за про-
тестите на  тъмнокожите в от-
говор на полицейското наси-
лие, довело до кръвопролитие-
то в Милуоки.

Голяма част от документи-
те показват ключовата роля на
Сорос в преврата на Майдана.
Спонсорирал е редица украин-
ски неправителствени органи-
зации, лично или чрез свои
доверени лица се е срещал и
координирал действията на во-
дачите на отделните групи.
Посланикът на САЩ в Киев
Джефри Паейт също е участ-
вал в задкулисното дирижира-
не на събитията през 2014 го-
дина.

България също
е цитирана

„Дневник” е известен с анти-
руската си медийна линия днес,
но пръв публикува информация
за връзките на Пайет с украин-
ския преврат. На 7 февруари 2014
година изданието в своя публи-
кация пише: „Запис на телефо-
нен разговор, в който американ-
ски дипломати обсъждат със
скандален тон какво да се пра-
ви в Украйна, бе публикуван в
YouTube и Държавният департа-
мент на САЩ не оспорва автен-
тичността му. Близо 5-минутни-
ят запис е представен като раз-
говор между помощник държав-
ния секретар Виктория Нюланд,
която в момента е в Киев, и
посланика на САЩ в страната
Джефри Пайет. В него двамата
обсъждат персонално кого да
подкрепят от опозицията за
политическия преход и как да
привлекат в процеса ООН, а
Нюланд, която е ключовият чо-
век в администрацията по кри-
зата в Украйна, казва „майната
му на ЕС“ (fuck the EU). В раз-
говора между двамата диплома-
ти, публикуван във вторник, се
чува как Нюланд казва на по-
сланика, че не мисли, че Клич
(Виталий Кличко) трябва да вли-
за в новото правителство.

Парите не миришат само за
тези, чийто нос е запушен, но
“Дневник” не е изключение.
“Медиапул” също „вечеря“ с
долари, още две наши електрон-
ни издания са на същото меню.
Едно от тях рязко се преобърна
и стана  антируски рупор, след

СОРОСгейт
Форуми и социални мрежи на Запад
призовават милиардерът да бъде
изправен на съд за престъпления
против човечеството

като друг елитен медиен жиго-
ло се премести от “Дойче веле”
в него.

Изплува и името
на Иван Кръстев

От документ, озаглавен „За-
куска с американския посла-
ник Джефри Пайет“, става ясно,
че Сорос и Пайет са обсъждали
проект „Нова Украйна”, как да
се организира антируската про-
пагандна кампания в страната
и кой да бъде избран за прези-
дент. Тимошенко е отпаднала,
като „свързана с всичко недо-
стойно”. На срещата са присъ-
ствали председателят на IRF и
директорът на Американската
агенция за международно раз-
витие (USAID), който също иг-
рае ключова роля в преврата.

На въпросната закуска е
взел участие и българският по-
литолог Иван Кръстев, предсе-
дател на УС на Центъра за ли-
берални стратегии, който преди
време се появи и на видео от
тайна среща с Навални, също
спонсориран от Сорос.

„Закуската” се е състояла
на 31 март 2014 г., седмици
преди избухване на граждан-
ската война, след като украин-
ски  сили атакуваха Донбас. На
тази среща се обсъжда и
въпросът за налагане на санк-
ции на Русия. По време на раз-
говора Сорос казва, че „Обама
е твърде мек с Путин”.

Ярък пример как е мотиви-
рана международната общест-
веност за хибридна война сре-
щу Русия са документите за
отпусканите средства на гръцки
медии, пише сайта Pronews.gr,
позовавайки се на документи
на DCLeaks. com, който се явя-
ва аналог на WikiLeaks. Сайтът
изчезна няколко дни след пуб-
ликацията на документите, но
те могат да се видят на профила
им в Twitter и в други медии.

В документ под наименова-
нието „Инициатива на Отворено
общество за Европа. Обсъжда-
не на Украйна в Гърция” се каз-
ва, че Сорос е плащал на 6
гръцки вестника, 10 телевизион-
ни канала и радиостанции, 6
новинарски сайта, за да изгра-
дят положителен образ на укра-
инската революция, воден веро-
ятно от страха за лошия истори-
чески имидж на Украйна, създа-
ден от украинските националис-
ти по време на Втората светов-
на война. Според документите
пари е трябвало да получат „око-
ло 50 лидери на общественото
мнение и трендове в социалните
мрежи”. Казано по-просто – 50
публично известни личности,
достатъчно популярни, за да
формират мнение.

Най-дългата бележка, оза-
главена „Краткосрочен и сред-
носрочен план за цялостна стра-
тегия за нова Украйна“ от 15
март 2015 г., с гриф „Поверител-
но“. В нея Сорос очертава по-
дробна карта на действията на
режима в Украйна и призовава
за мерки за „възстановяване на
боеспособността на Украйна,
без да се нарушава споразуме-
нието от Минск“. За да направи-
те възстановяването, отбелязва
Сорос, „Генерал Уесли Кларк,
полския генерал Скрипсцак и

няколко специалисти под егида-
та на Атлантическия съвет ще
съветват президента Порошен-
ко“, съобщава сайта Mintpress
news, наблягайки на други ак-
центи в документите... Припом-
няме, че Уесли Кларк беше
генерален секретар на НАТО и
е отговорен за бомбардирането
на Сърбия през 1999 г. Тогава
той издаде заповед да се стреля
по руските войници, охранява-
щи международното летище в

Прищина, въпреки че руснаците
бяха там като част от съгласу-
вана съвместна мироопазваща
операция на НАТО-Русия... Днес
Кларк е бизнес партньор на
Сорос в BNK Petroleum, дисло-
цирана в Полша.

Фондацията на Сорос „Отво-
рено общество” стартира в края
на 80-те години на миналия век.
Той е автор на стратегия за
изграждане на демокрацията,
която му позволи да ограби
бившите комунистически стра-
ни с помощта на „шоковата
терапия”, пише още изданието.
Сорос използва услугите на
водещи финансисти и експерти,
като Джефри Сакс, които тряб-
ваше да убедят постсъветските
правителства да преминат ряз-
ко, а не постепенно към прива-
тизация и пазарна икономика.

В друга своя бележка Сорос
на практика  разкрива какви са

тайните му интереси
в Украйна

В един от документите от
декември, 2014 г. пише: „Цент-
рално място в икономическата
реформа ще бъде реорганиза-
цията на “Нефтогаз”, въвеждане
на пазарни цени за всички ви-
дове енергии, които да сменят
скритите субсидии”.

Сорос призовава Петро По-
рошенко и министър-председа-
теля Яценюк да пристъпят към
шокова терапия: „Искам да се
обърна към вас, за да се обе-
дините с реформаторите във
вашето правителство и да ви
дам пълната си поддръжка за
преход от типа „голям взрив”.
Тоест административният кон-
трол да бъде намален, и иконо-
миката бързо да се ориентира
към пазарни цени, а не посте-
пенно, пише в бележката.

Изданието коментира, че
разделянето на “Нефтогаз” на
отделни компании ще позволи

на Сорос да вземе под свой
контрол един от новите отрасли
и чрез приватизация да увели-
чи печалбите си. Той предлага
и свой човек за консултант по
приватизацията на “Нефтогаз”.

Украинският филиал на „От-
ворено общество” International
Renaissance Foundation (IRF)
стъпва в Украйна през 1989 г.
и за две години, до разпада на
СССР, влага 100 милиона дола-
ра в украински НПО.

Сорос не отрича, че е фи-
нансирал украинския Майдан
2013-2014 година, довел до сва-
ляне на Янукович от власт. Още
през 2004 година той участва
активно в Оранжевата револю-
ция, която издига на власт ко-
румпирания, но пронатовски

настроен Виктор Юшченко,
чиято американска съпруга пре-
ди това работи в Държавния
департамент.

Сорос подпомага победата
му чрез своята фондация
„Възраждане”. Няколко седми-
ци по-късно специалистът по ор-
ганизация на цветни революции
Майкъл Макфол (по-късно ста-
ва посланик на САЩ  в Русия
– б.р) казва пред Washington
Post: „Дали американците се
месят във вътрешните работи
на Украйна? Да, но американ-
ските агенти биха предпочели
други думи за описване на сво-
ята дейност – демократична
помощ, поддръжка на граждан-
ските общества и т.н. Те се
стремят да влияят на политиче-
ските промени в Украйна. Аме-
риканската агенция за между-
народно развитие, Национални-
ят фонд за демокрация и някол-
ко други фондации, спонсорира-
ни от някои американски орга-
низации, включително Freedom
House, Международния репуб-
ликански институт, Национал-
ния демократически институт,
Центъра за солидарност, фон-
дация Евразия, Internews и ня-
колко други предоставят малки
безвъзмездни помощи и техни-
ческа помощ на украинското
гражданско общество. Европей-
ският съюз, отделните европей-
ски страни и Сорос с Междуна-
родната фондация „Възраждане”
направиха същото”.

Според документите фонда-
цията на Сорос е финансирала
създаването на Национален
съвет за реформа; орган, създа-
ден с указ на Порошенко. Со-
рос пише: “Международната
фондация „Възраждане” – укра-
инският клон на фондациите на
Сорос, е единственият финан-
сов поддръжник на Съвета до-
сега … „ Планът за реформи
предвижда Порошенко да про-
кара свои решения за привати-
зация на “Нефтогаз” и рязко
повишаване цената на газа без
парламентарен дебат.

КОМЕНТАРИ НА ЗАПАДНИ ЧИТАТЕЛИ
ПО ТЕМАТА, ВИЗИРАЩИ И ДРУГИ ТЕКСТОВЕ

В ДОКУМЕНТИТЕ:

Добре свършена работа. 10 000 украинци вече са
мъртви, а ще има още.

…
Когато той (американският посланик – б.р) пита

Сорос за политическите му възгледи, Сорос игнорира
въпроса, но исканията (!) са, неговите НПО да бъдат
участници в каквато и посока да поеме страната.

…
САЩ/ЕС/НАТО/ДжС са майсторите на хаоса. Удиви-

телно е как тази банда се провали с преврата в Тур-
ция. Смелата съпротива на турския народ успя да спре
Турция от същия път надолу като Украйна, Сирия и
дори Египет.

…
Милиардери като него имат само една лоялност:

към пари и власт. Нищо друго. Няма родина, семейст-
во, няма култура и няма съвест. Само любовта за
власт и пари. Типичен психопат.

…
Казва, че Обама е твърде мек с Путин, но Путин е

твърде мек към този рептил. Путин трябва да намери
специалисти за „мокри” поръчки, след всичко това да
направи добро на цялото човечество. Няма на света
земя, в която след намесата на Сорос да не тече
кръв - Африка, Азия, Европа.

…
Най-страшното на руската пропагандна машина е, че

стигна опасно близо до истината.
…
Означава ли това, че Сорос и тези, които са наре-

дили насилието на Майдана, ще бъдат обвинени за
убитите през февруари 2014?

…
Тези хора са масови убийци, започват, войни, водят

до мизерия и обедняване на хората… Надяваме са да
има съд за тях и да отидат в ада!

МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ, със съкращения
http://mejdu-redovete.com

Документът, разкриващ прословутата “Закуска с
американския посланик Джефри Пайет”

Сорос
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ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА ПРИПОМНЯ
РОЛИТЕ НА НИКОЛА ГЮЗЕЛЕВ

Актьори срещу поети
в читАлнЯта

Празничните събития за
първата година на читАлнЯта
ще завършат на 1 септември,
четвъртък, когато екипът на
проекта “Актьори срещу поети”
ще подготви нов литературно-
театрален пърформънс. От
19.30 ч. всички зрители ще имат
възможност да видят не само
мирна литературна битка, но и
нови читателски, авторски и
актьорски прочити. Пред читАл-
нЯта, освен много добро настро-
ение, ще има и специална фото
будка, в която гостите ще мо-
гат да се снимат за спомен с
дървените букви и да изпишат
свои послания с тях. По време на
завършващия празник ще бъдат
връчени още награди на най-ре-
довните читатели и на всички,
открили златни билети в иници-
ативата “Книга на сляпо”.

Брайън Адамс
става благодетел
на деца у нас

Световната рок звезда
Брайън Адамс, който ще посети
страната ни на 11 октомври с
турнето “Get Up”, реши да под-
помогне българска благотвори-
телна кампания. Адамс застава
зад кауза на най-голямото благо-
творително събитие на фонда-
ция “За нашите деца” - Вечер на
добродетелите 2016, което ще
се проведе на 26 октомври в
София тек парк. Канадската
легенда ще дари тениска с по-
слание и автограф, която ще
участва в благотворително над-
даване, част от програмата на
Вечер на добродетелите. С же-
ста си Адамс ще подкрепи  из-
граждането на комплекс за ран-
но детско развитие, където до
края на 2017 г. поне 400 деца и
семейства в риск ще получат
подкрепа, за да остават заедно
и да живеят щастливо.

ПОЧИНА
КОМПОЗИТОРЪТ
ХУАН ГАБРИЕЛ

Áúëãàðñêè ñòóäåíòè
òðèóìôèðàõà íà ïðåñòèæåí
ôëàìåíêî ôåñòèâàë
Проектът „Еструна” представи испанската и
българска песенна традиция на „Flamenco on fire”

“Еструна”

“Нови български гласове”

“Нови български гласове”
под диригентството на доц.
Георги Петков.

В хора участваха млади
талантливи певци, студен-
ти и възпитаници на про-
грама “Музика” на Нов
български университет -
Мария Александрова, Ра-
достина Стефанова, Татяна
Вълканова, Боряна Василе-
ва, Моника Божичкова, Еве-
лин Веселинова, Адела
Марковска и Денислав
Алексиев. Всички те са пре-
минали през школата на
Фолк-джаз формацията на
НБУ и класа по народно
пеене с преподавателка

Нелка Петкова.
Творческото намерение

на проекта “Еструна” е да
даде нов прочит на испан-
ската и българската песен-
на традиция, като я проек-
тира в съвремието и вдъхне
модерна чувствителност.
Проектът стъпва на фламен-
ко и българската традици-
онна песен (в изпълнение
на Арканхел и хор “Нови
български гласове” под ди-
ригентството на Георги Пет-
ков), а етно джаз езикът на
Антонио Форчоне (акустич-
на китара), Рено Гарсия-
Фонс (контрабас) и Агустин
Диасера (перкусия) го от-
вежда извън жанровата
рамка в градината на пре-
красното и непознатото.

Фестивалът се провеж-
да за трета година и е по-

светен на един от най-ве-
ликите испански фламенко
китаристи Агустин Кастель-
он Кампос - Сабикас (1912-
1990). Известен с изключи-
телна виртуозност на
изпълненията и популяри-
зирал традиционното фла-
менко извън пределите на
Испания, Сабикас е
вдъхновител за съвремен-
ни артисти като Пако де
Лусия, Висенте Амиго и др.

Освен концертите, тазго-
дишното издание предло-
жи богата програма от се-
минари, танцови и театрал-
ни представления, кино-
прожекции, майсторски
класове, лекции и конфе-
ренция. Мащабното съби-
тие събра на едно място
световни артисти и любите-
ли на фламенко културата,
утвърждавайки се като един
от най-значимите фламен-
ко фестивали в Северна
Испания.

Снимки НБУ

ММеждународният музи-
кален проект “Еструна”, с
автор диригента доц. д-р
Георги Петков и с участие-
то на студенти от НБУ, по-
стигна изключителен успех
на третото издание на фе-
стивала “Flamenco on Fire”
в Памплона, Испания. Про-
ектът представи съчетание
на български музикален
фолклор и фламенко в
аранжимент на Георги Пет-
ков. Участниците са Аркан-
хел - фламенко вокал, Агу-
стин Диасера - перкусия,
Дани де Морон - фламенко
китара, Антонио Форчоне -
етно джаз китара и хор

Снимка © AP Photo/Matt Sayles

Известният мексикански ком-
позитор и певец Хуан Габриел по-
чина на 67 години в Мексико, съоб-
щава на страницата си в туитър
президентът на страната Енри-
ке Пеня Нието. Много съжалявам
за смъртта на Хуан Габриел, един
от великите музиканти на наша-
та страна. Поднасям моите събо-
лезнования към неговото семей-
ство и приятели, пише той. При-
чините за кончината на артиста
не се съобщават. Хуан Габриел е
роден на 7 януари 1950 г. в мек-
сиканския град Паракуаро, щата
Мичоакан. 11 пъти е номиниран за
наградата “Грами” и е отличен с
множество други призове. В хо-
ливудската Алея на славата е
поставена звезда с неговото име.

БГ Радио с трети акустичен концерт „Песен за Ани”

Дует “Авеню”

Ана-Мария Тонкова

Снимка Красена АНГЕЛОВАЗа трета поредна година БГ
Радио и едни от най-обичаните
български изпълнители посвещават
специален акустичен концерт на
Ана-Мария Тонкова. Медията, която
пуска само българска музика,
изразява своята почит и благодар-
ност към своя дългогодишен музика-
лен директор и един от създателите
на най-българското радио преди
повече от 15 години.

БГ Радио ще излъчи в ефир
превърналия се вече в традиция
концерт “Песен за Ани”. Днес от
18 ч. почитателите на българската
музика могат да чуят една различна
музикална програма, с акустични
версии на най-големите хитове на

дует “Авеню”. Част от общо десетте
песни, които слушателите могат да
чуят, са “Бягство”, “Безвремие”,
“Пропилени дни” заедно с Теодора
Цончева, уникално изпълнение на
“Скрита самота” от младите таланти
Пламен и Иво, както и “Спомни си
ти за мен” - песен, специално
посветена на Ана-Мария. Пред
водещия на БГ Радио - Наско, Боби
и Заки разказват за запознанството,
най-ярките моменти в съвместната

работа и най-ценните съвети,
получени от Ана-Мария Тонкова.

Екипът на БГ Радио кани на
своите честоти всички приятели на
българската музика днес, за да чуят
един вълнуващ и емоционален
концерт. Изпълненията, вдъхновени
от Ана-Мария, ще бъдат заснети, а
шест от тях ще бъдат включени в
първото издание БГ Версия за
новия сезон и излъчени на
28 септември по БНТ и БНТ HD.
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 Господин Вергов,
стана ясно, че “трите
мечки” сте много доволни
от първата част на наци-
оналното ви турне, в коя-
то изнесохте представле-
ния в 15 града. Публиката
по-ентусиазирана ли е от
тази в София?

- На някои места публи-
ката е по-екзалтирана, бих
казал, особено когато се
случваше нещо извънредно.
Например в Плевен, когато
имаше повече от 1000 чове-
ка на открито, микрофоните
отказаха в един момент, а за
капак засвири и музика от
близкия ресторант. Битката
бе неравна, но ние
изтръгнахме победата и
може би затова публиката
изригна на финала.

 Има ли някакви ярки
моменти, места, хора, кои-
то ви докоснаха по-силно
или ви изненадаха по вре-
ме на обиколката? Идват
ли зрители да си говорят с
вас след спектаклите, как-
во ви споделят?

- Точно такъв пример
описах по-горе. Впечатлиха
ме много и група момчета,
които бяха дошли от София
специално да гледат нашия
спектакъл. Когато в Бълга-
рия някой пропътува повече
от 350 км, само за да види

ЮЛИАН ВЕРГОВ:

Зрителите са тези, на
които дължим всичко
„Три Беарс” тръгват на турне в 29 града и подемат инициатива
за изключване на мобилните телефони по време на представленията

Снимка Павел ЧЕРВЕНКОВ/Three Bears Entertainment

31 представления в 29 български града са включени в
програмата на есенното турне на “Три Беарс
Ентъртеймънт” - продуцентската компания на Юлиан
Вергов, Владо Карамазов и Захари Бахаров. Внушител-
ният по мащабите си театрален тур започва на 2 септем-
ври от Пловдив и ще продължи до 14 октомври. В някои
от градовете, включени в програмата, актьорите ще
играят за първи път своите самостоятелни продукции.
С есенното турне триото подема инициатива за изключва-
не на мобилните телефони по време на театралните пред-
ставления. За целта всеки зрител ще получи флаер с
призив “Гледай театралното представление, а не телефона
си, защото светлината на дисплея пречи на актьорите и на
зрителите”. А след всяко от представленията в есенното
турне актьорите ще се срещат с публиката и ще раздават
автографи на специална лимитирана серия фен картички.
Най-касовата комедия на продуцентската компания -
пиесата “Спанак с картофи” на Золтан Егреши, ще зарад-
ва, както ДУМА писа, театралните почитатели в Пловдив,
Гоце Делчев, Дупница, Благоевград, Варна, Шумен, Русе,
Плевен, Ботевград, Бургас, Ямбол, Нова Загора, Враца,
Козлодуй, Монтана, Силистра, Габрово, Свищов, Горна
Оряховица, Пирдоп, Казанлък, Ихтиман. Представлението
“влиза” в съдийската стая преди и след футболния мач и
по време на почивката между двете полувремена, за да
“изкара” на бял свят неподозирани до този момент
емоции и чувства.
За трима дългогодишни приятели разказва постановката
“Арт” на Ясмина Реза. Марк, Серж и Иван стигат до
дълбоки откровения и прозрения, провокирани от модер-
ното изкуство и от темпераментните си характери. “Арт”
ще видят зрителите в Сандански, Петрич, Стара Загора,
Казанлък, Пловдив, Велико Търново, Разград, Панагюри-
ще и Севлиево.

театрално представление,
това е любов.

 Играли сте в градове
с традиции в театралното
изкуство, с големи салони,
както и в по-малки, където
да се гледа театър е ис-
тински празник. Смятате
ли, че ако хората в малки-
те селища имат възмож-
ност по-често да гледат
театър и кино, това ще
намали тъгата им заради
немотията?

- Надявам се да успяваме
по време на нашите спектак-
ли изцяло да пренасяме хо-
рата в един съвсем друг свят.
Поне за известно време да
се откъснат от действител-
ността и да наблюдават как
например повече от 15-го-
дишни приятели могат почти
да се избият заради една
картина, или как човек, без
да се усети, сам може да
смеси сън и реалност и да
съсипе целия си, иначе пре-
красен, живот и т.н.

 Щом имате куража
след няколко дни да тръгне-
те на нова обиколка, оче-
видно успявате добре да се
справяте с финансите. Мно-
го хора на изкуството се
оплакват, че имат инте-
ресни идеи, но нямат пари,
за да ги осъществят...

- По време и след лятно-

то ни турне в социалните
мрежи и в нашата интернет
страница получихме изклю-
чително много покани и
дори молби да посетим на-
селени места, които не ус-
пяхме да включим, а и от
някои, в които вече гостувах-
ме. Не бих могъл да си пред-
ставя някой, който би могъл
да откаже или поне да не
направи всичко възможно.
Нали зрителите са тези, на
които дължим всичко.

 Всъщност по-лесно ли
е да се менажира една мал-
ка трупа от трима, както
е във вашия случай, при до-
ста неблагоприятните ус-
ловия за култура в днешно
време?

- Справяме се някак си,
но последната дума, която
би била валидна за нашата
ситуация, е “лесно”.

 А за театралната
реформа говори ли ви се -
те не бяха една и две, има-
ше ли все пак нещо добро,
нещо полезно в промени-
те, които бяха въведени
през годините?

- Това е безкрайна тема,
в която не бих се впуснал в
момента.

 Някои хора, като
чуят думите спонсор или
меценат, смятат, че има
нещо неприлично или не-
достойно - един вид по
този начин заможните си
купуват хора на изкуство-
то. Вие как мислите?

- Въпросът по-скоро е
дали, ако имаш потребност
да сътвориш нещо, трябва
да чакаш някой да ти осигу-
ри средства.

 А тази работа за
спонсорството със закон
може ли да се уреди? И
изобщо у нас има ли до-
статъчно богати хора с
вкус към културата и изку-
ството, които са готови
да помагат на артисти?

- Със сигурност в Бълга-
рия има възможност да на-
мериш равностойни парт-
ньори, с които да вървиш в
желаната от теб посока. А
ако има и законова уредба,
би било фантастично.

 Между вас тримата
има ли един, чиято дума
тежи повече или който
просто обича да се нала-
га? Или пък сте открили
някаква чудодейна форму-
ла за консенсус при взима-
нето на важни решения?

- При два на един гласа,
решението е в полза на
мнозинството.

 Как избирате напри-
мер репертоара? Сю-
жетът, авторът, жанрът
- кое е водещо?

- Избрали сме си да
вървим в една определена
посока, която едва ли би
било интересно да бъде
описана с думи. Просто из-
гледайте спектаклите ни и
ще разберете.

 И тримата играете
в кино- и телевизионни
филми. Какво според вас е
характерно за съвременно-
то българско кино в срав-
нение с “класиката” от
близкото минало?

- И сред съвременното
българско кино има попаде-
ния. Надявам се с годините
да бъдат все повече и да
влязат в категория “класика”.

 И тримата работи-
те страшно много и добре
ви се получава - разбрах-
те ли каква е рецептата
за успех?

- Обичай публиката!

Интервю на Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА
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Онзи ден жена ми ме помоли
да я заведа на изложението на
змии в НДК. Е, заведох я... върнах-
ме се с пет медала.

БИСЕР ТРОЯНОВ, юрист
БОЯН КОВАЧЕВ, актьор
ВАЛЕНТИНА ЛУЛЕВА, филолог
ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА,
журналистка, тв водеща
ДАРИН и ДЕЯН АНГЕЛОВИ, актьори
ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА,
и.д. директор на БОРКОР
КРАСИМИР ЗАНЕВ, психолог
МИХАИЛ ЙОНЧЕВ, певец, композитор
НАЙДЕН ВЪЛЧЕВ,
поет, писател, преводач
СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ,
футболен треньор
ХРИСТО СМОЛЕНОВ,
експерт по антитероризъм

FAH! RTM+BEER 2016: БИРА,
МУЗИКА И ХОРА С ХАРАКТЕР

30
Св. Александър, Йоан и Павел, патри-

арси Константинополски. Пренасяне чест-
ните мощи на св. Александър Невски
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Бионсе триумфира на ви-
деомузикалните награди на
MTV, като спечели 8 статует-
ки, включително в главната
категория за видеоклип на
годината с “Formation”. Тя
грабна и наградата за най-
добър видеоклип на певица
с “Hold Up”, както и награди-
те за поп видео, за хореогра-
фия, режисура, операторско
майсторство, монтаж за
“Formation”, и за новаторско
дълго видео - категория, коя-
то беше въведена отново
след 25-годишна пауза. С
многото си статуетки “Лунен
човек”, които вече станаха 21
за цялата й кариера, Бионсе
подобри рекорда на Мадона,
която има общо 20. Осем ви-
деонагради на MTV за една
вечер са печелили само Лей-
ди Гага и норвежците “А-ха”.
Шампион обаче е Питър Гей-
бриъл с 10 статуетки от вре-
мето на “Sledgehammer”.

Бионсе пя на сцената на
тазгодишната церемония на
наградите в “Медисън скуер
гардън” в Ню Йорк. Органи-
заторите съобщиха само три
часа преди началото на шо-
уто, че тя ще има изпълне-

Бионсе спечели
8 награди от MTV

Приза за цялостно творчество „Авангард”
на името на Майкъл Джексън получи Риана

ние. Певицата дойде с 4-го-
дишната си дъщеря Блу Айви
и майките на трима афроа-
мериканци, убити от полицаи.
Жените участват в клипове-
те от албума й “Lemonade”,
информира сайтът vevesti.bg.

При мъжете наградата за
най-добър видеоклип взе
Калвин Харис за “This Is What
You Came For” с Риана. Той
победи и в категорията за
най-добро електронно видео

с “How Deep Is Your Love”.
Дрейк спечели наградата в
категорията за хип-хоп с
“Hotline Bling”, а “Туенти уан
пайлътс” - в категорията за
рок с “Heathens”.

Наградата за сценогра-
фия отиде при “Blackstar” на
Дейвид Бауи, а за визуални
ефекти при “Up & Up” на
“Колдплей”. Приза за песен
на лятото взеха момичетата
от “Фифт хармъни” с “All In My

Head”. Те получиха и статует-
ката за сътрудничество заед-
но с Тай Дола Сайн. Групата
на Джо Джонас - “Данс”, спе-
чели наградата за нов
изпълнител.

Отличието за цялостно
творчество “Авангард” на
името на Майкъл Джексън
получи Риана, която също
предложи на зрителите за-
помнящо се шоу - изпя 13
хита от 13-годишната си ка-
риера. Отличието й връчи
Дрейк, който обяви, че е влю-
бен в нея от 22-годишен, и я
нарече “жива, дишаща леген-
да в нашата индустрия”.

За разлика от Бионсе и
Риана, Бритни Спиърс, която
се завърна на сцената на
видеомузикалните награди
на MTV след 10-годишно
отсъствие, за да изпълни
новия си клип “Make Me Е”,
беше неубедителна. Много
от големите звезди като
Джъстин Бийбър, Адел и
Тейлър Суифт отсъстваха от
церемонията.

Снимка © EPA/JASON SZENES

Жената с много лица - топ модел, телеви-
зионна водеща, хип-хоп изпълнител, актри-
са и автор на детски книги, ще влезе в
ново амплоа от 11 септември по БиТиВи.
Една от най-многоликите звезди на родния
шоубизнес се присъединява към Елен
Колева, Ася Капчикова, DEE и Крум Савов,
за да стане част от най-голямото риалити
приключение тази есен. Гери Дончева има
многогодишен опит на малкия екран, но
“Фермата” е първото риалити шоу, в което
се съгласява да се включи като участник.
Макар да е едно от най-търсените лица на
модните подиуми у нас и в чужбина, Гери
вярва, че суетата, която е част от професи-
ята й, няма да й липсва във “Фермата”.
“Притесняват ме само ниските температури,
защото знам, че животът на село е лишен
от някои удобства, но ще се справя и с
това”, признава “Мис Глобал 2015”.

мокиня Ficus Carica на
възраст повече от 250
години и изследвана
през 1987 г. от научен
колектив към ССА - Со-

фия, расте в квартал “Василико” в
Царево, предаде кореспондентът на
БГНЕС в региона. Смокинята е от
рода Ficus и принадлежи към се-
мейство Черничеви (Moraceae), към
което спада и познатата ни черни-
ца. Тя е едно от най-древните кул-

Руски археолози откриха в Денисовата
пещера в Алтай игла от кост, чиято
възраст може да достигне 50 000 години.
Ако това бъде доказано, ще излезе, че
шивашкият занаят се е родил много по-
рано, отколкото се смята, заяви Михаил
Шунков, директор на Института по
археология и етнография. Находката бе
открита от специалисти както на този
институт, така и на Новосибирския
държавен университет, информира
БГНЕС. “Иглата
е намерена в
пластове, които
са на 50 000
години. Затова
теоретично тя
може да има
същата възраст.
Но докато
възрастта й не
бъде определе-
на, тя не може
да бъде датира-
на. Затова са
необходими
лабораторни
изследвания”,
твърди дирек-

Международна група от изследователи ана-
лизира данните на над 1 милиони шведи, роде-
ни между 1973 и 1985 г. Изследването показа-
ло, че хората, които в детството са получавали
лека, умерена или тежка черепно-мозъчна трав-
ма, два пъти по-често са постъпвали в болница
заради проблеми с психиката. Рискът се е пови-
шавал от 5 до 10%, съобщава Zee News. Освен
това доброволците с такива травми се обръща-
ли за психиатрична помощ 50 процента по-че-
сто в сравнение с контролната група, пише
БГНЕС. Най-голям е рискът за хората със сери-
озни травми, както и при лицата с много травми.
На такива се изплащали помощи за инвалид-
ност 80% по-често. А опасността да умрат на
възраст до 41 години при тях се оказва със 70%
повече в сравнение с хората без такива травми.

Гери Дончева става част от звездния отбор на „Фермата”

тивирани растения. Наречена е на
мястото, което се смята за нейна
родина - древната област Кария в
Мала Азия. През IХ в. пр.н.е. смоки-
нята се появява и в Гърция, а Нови-
ят свят е завладян от вкусния плод
чак през XVI век. В България смоки-
нята зрее в началото на есента,
като беритбата й се извършва на
няколко етапа в зависимост от пред-
назначението й за консумация – су-
шене, варене, ядене в пресен вид.

ОТКРИТА Е ИГЛА ОТ КОСТ
НА ВЪЗРАСТ ДО 50 000 ГОДИНИ

торът. Според Шунков иглата е изготвена
от кост, която може да е от голяма
птица, подобна на лебед, или от кост на
крайник на копитно животно. “Такива
игли са познати, те са намирани както в
Денисовата пещера, така и в Европа. Но
тази игла е почти два пъти по-дълга от
намерените досега. Дължината й е 7,6
сантиметра и това е най-голямото оръдие
на труда от подобен род, известно на
световната археология”, отбеляза събе-

седникът.
Шунков добавя,
че размерът на
иглата говори
за високо
майсторство при
изработването
на инструменти-
те на денисовия
човек, населя-
вал тази пеще-
ра. Изследова-
телите ще
проучат за
какво е била
използвана в
лабораторни
условия.

ЧЕРЕПНИТЕ ТРАВМИ
ПОВИШАВАТ РИСКА
ОТ ПСИХИЧЕСКИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ

С
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Денят е обявен за официален празник с решение
на Народното събрание от 18 февруари 1998 г.

Никола ЧОЛАКОВ,
Горна Оряховица

Паметник на Съединението

България, разделена от
Берлинския конгрес през
1878  г. на две части, органи-
зира своите сили за отхвърля-
не на турската зависимост от
южната снага на страната.
Свободното Княжество Бълга-
рия протяга ръка към Източна
Румелия, останала под осман-
ска власт, подпомагайки ней-
ното движение за обединява-
не на разпокъсаната земя.

Турските насилия в нача-
лото на 1885 г. дават нов
тласък на движението. На 10
февруари в Пловдив се създа-
ва Български таен централен
революционен комитет с
председател Захарий Стоя-

рез август тази година се
навършват 120 години от
смъртта на един не толкова
известен българофил - руския

нов. На 25 и 26 юли 1885 г. на
съвещание в с. Дермендере
(сега с. Първенец, Пловдив-
ско) БТЦРК решава да се
пристъпи към съединение с
Княжеството под егидата на
княз Александър Батенберг.

За делото са привлечени
и майор Данаил Николаев,
майор Райчо Николов, майор
Димитър Филов и др. Изготвя
се план за превземане на
Пловдив. Борбата започват
панагюрци и БТЦРК призова-
ва за незабавни действия.
Хиляди въстаници от Пазард-
жик, Чирпан, Асеновградско
се устремяват към Пловдив.

Въоръженият отряд на
Продан Тишков (Чардафон) с
развято знаме на Съединени-
ето, ушито лично от годени-
цата му Недялка Шилева, се

насочва от с. Голямо Конаре
(днес гр. Съединение) към
Пловдив. В ранната утрин на
6 септември 1885 г. въстани-
ците и войската, начело с
майор Данаил Николаев, аре-
стуват областния управител
Гавраил Кръстевич, който
възкликва: “Аз съм българин и
аз съм за Съединението!”

Съставено е ново прави-
телство от д-р Георги Странс-
ки, което официално обявява
Съединението на Източна Ру-
мелия с Княжество България.
На 8 септември 1885 г. в Плов-
див пристига княз Александър
Батенберг, посрещнат с бурни
овации. Той утвърждава при-
съединяването на областта с
нарочен манифест и приема
да бъде титулуван занапред
като княз на Северна и Южна

България, определяйки за
свой помощник в Южна Бълга-
рия Георги Странски.

На 5 април 1886 г. в дво-
реца “Топхане” в Цариград,
по време на Цариградската
посланическа конференция
(24 октомври 1885 - 5 април
1886 г.) делегатите на Вели-
ките сили - Германия, Австро-
Унгария, Франция, Велико-
британия, Италия, Русия, и
Турция, подписват българо-
турска спогодба. С нея се
признава Съединението на
Източна Румелия и Княжест-
во България, осъществено на
6 септември 1885 г.

Предстои международно
признаване и защита на Съе-
динението, затова новото пра-
вителство въвежда военно
положение и мобилизация.
През есента на 1885 г. Бълга-
рия спасява Съединението
чрез блестящи победи в
Сръбско-българската война.

Талантливият художник
Николай Павлович, роден в
Свищов и завършил художе-
ствено изкуство в Мюнхен,
ознаменува Съединението на
Източна Румелия с Княжест-
во България, като създава
литографията “Съединена
България” през 1886 г.

“Съединена България”
(литография
от Николай Павлович)

За един българофил
Никола ФИЛИПОВ, Лондон придобиването на църковната ни не-

зависимост. А миналата година като
новоназначен канцлер на младия
цар Николай Втори, той прибави сво-
ето име и в акта за помирение на
Русия с България, подписан в нача-
лото на годината.

Княз Лобанов-Ростовски винаги е
съжалявал за влошените отношения
между освободители и освободени.
Затова и когато цар Николай Втори
го назначи за свой канцлер, цяла
България посрещна с радост това
събитие. Надеждите ни се осъщест-
виха бързо и в такава пълнота, как-
вато можеха да очакват само най-
големите български патриоти. Услу-
гата, оказана от княз Лобанов-Рос-

товски за примиряване на двете брат-
ски славянски страни, има огромно
значение и затова, че с възвишената
си политика той доказа безкористие-
то на Русия, която не постави никак-
ви условия... Това доказа, че Русия
не иска от България нищо друго, ос-
вен да бъде истинска славянска
държава, на която са скъпи славян-
ските идеали!”

Любопитно е, че в богатата веков-
на библиотека при Ростовския
Кремъл в руския град Ростов Вели-
кий наскоро е открито копие на спи-
сание “Исторический вестникъ”, том
LXVI от ноември 1897 година с не-
разрязани страници, тоест неразгле-
дано досега почти 120 години. И този

брой се оказва изцяло посветен на
живота и делото на княз Алексей
Лобанов-Ростовский, с негови сним-
ки, биографични данни и некролози
от различните страни, в които е ра-
ботил като дипломат.

Списанието бе дигитализирано и
аз разгледах неговото съдържание.
Основното впечатление, което си
създава читателят, е, че всички в сво-
ите писания подчертават таланта на
княза като дипломат и го оценяват
като изключителен миролюбец и ми-
ротворец. Същият е участвал и при
подготовката на договорите в края на
Кримската война, и по договорите
относно земите на Балканския полу-
остров, за Япония и за Абисиния...
Почти всички сериозни европейски
вестници отделят по цели страници
за описване живота и делата му и
отпечатват некролози, снимки и събо-
лезнователни писма.

Като българин ме впечатли и спо-
менатият факт, че княз Алексей Ло-
банов-Ростовский бил беседвал мно-
гократно с българския княз Ферди-
нанд по различни външно- и вътреш-
нополитически въпроси, спомогнал за
преминаване на сина му Борис към
православието и останал много до-
волен от организираното и проведе-
но свето кръщение.

Така че българофилството на не-
говия праправнук - княз Никита Ло-
банов-Ростовски (засега живущ все
още в Лондон, който дари безценно
парче от планетата Марс на софий-
ския Природонаучен музей и който
чака вече близо година да му бъде
дадено българско гражданство, за да
прекара както първите, така и по-
следните години от живота си в Бълга-
рия е наследствено и трябва да срещ-
не всенародно уважение!

Княз Никита
Лобанов-Ростовски

П
княз Алексей Борисович Лобанов-
Ростовский. Неговият праправнук -
княз Никита Лобанов Ростовски, е
по-известен в България, защото като
син на “белоемигранти” е роден и
израснал в София, бил е шампион
на България по плуване при юноши-
те за 1951 година, дългогодишен
член е на ръководството на Фонда-
ция “Кирил и Методий” и е един от
най-големите дарители на музейни
и културни ценности.

По повод смъртта на княз Алек-
сей Лобанов-Ростовский, през ав-
густ 1896 година българският княз
Фердинанд със съпругата си отслуж-
ват панихида в Рилския манастир,
на която присъства голяма част от
висшето управленско общество на
Княжество България. Относно заслу-
гите към българите на починалия
във Виена по време на изпълнение
на служебните си задължения висш
руски дипломат, тук поставям цитат
от статия по този повод, публикува-
на в тогавашния български вестник
“Прогресъ”.

“Княз Лобанов-Ростовски беше
истински приятел на България. На
два пъти през продължителната си
дипломатическа дейност даде дока-
зателства за чувствата си, които из-
питваше към нас и двата пъти така
изпълни задачите си, че заслужи
искрената ни признателност.

Княз Лобанов-Ростовски бе в Ца-
риград, когато се поде църковният
въпрос, и с оказаното съдействие и
поддръжка допринесе немалко за
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има валежи, придружени от гръмотевици. По-
слънчево ще се задържи времето над Западна
България. Над Източна Стара планина и Стран-
джа следобед облачността ще се вплътни и са
възможни локални краткотрайни превалявания.
По Черноморието ще бъде облачно с температу-
ри около 25 градуса. Вълнението на морето ще
бъде 1-2 бала.

В сряда времето ще се задържи топло, вВ сряда времето ще се задържи топло, вВ сряда времето ще се задържи топло, вВ сряда времето ще се задържи топло, вВ сряда времето ще се задържи топло, в
низините горещо. В четвъртък ще проникванизините горещо. В четвъртък ще проникванизините горещо. В четвъртък ще проникванизините горещо. В четвъртък ще проникванизините горещо. В четвъртък ще прониква
малко по-хладен въздух и температурите щемалко по-хладен въздух и температурите щемалко по-хладен въздух и температурите щемалко по-хладен въздух и температурите щемалко по-хладен въздух и температурите ще
бъдат между 27-28 градуса. Краткотрайни вале-бъдат между 27-28 градуса. Краткотрайни вале-бъдат между 27-28 градуса. Краткотрайни вале-бъдат между 27-28 градуса. Краткотрайни вале-бъдат между 27-28 градуса. Краткотрайни вале-
жи са възможни около планините.жи са възможни около планините.жи са възможни около планините.жи са възможни около планините.жи са възможни около планините.
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ÚË ,̌ Í‡Í‚ËÚÓ ·ËıÚÂ ÊÂÎ‡ÎË ÚÂ
‰‡ ·˙‰‡Ú.

ÊËÚÂ Â ÏÌÓ„Ó Â‡ÎÌ‡. «‡Ô‡ÁÂÚÂ
ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ.

‚Ë, ÌÓ Ï‡ÊÂ Ë ‰‡ ‚Ë Ì‡‚Â‰ˇÚ
ÔÓ-Í̇ ÒÌÓ.

˘Â Ì‡ÏÂË Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ ÒË Â-
¯ÂÌËÂ ‰ÌÂÒ.

˘Â ÓÍ‡Á‚‡ ‰Ó·Ó ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ
Â¯ÂÌËˇÚ‡ ‚Ë.

¬ŒƒŒÀ≈…
ƒÌÂÒ ÏÓÊÂ ‰‡ ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ËÚÂ ÔÓ-‰Ó·Ë
‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ
Ò Ô‡ÚÌ¸ÓËÚÂ ÒË Ë

ÚÓ‚‡ ˘Â ÔÓ‚ÎËˇÂ ‰Ó·Â Ì‡ ‡-
·ÓÚ‡Ú‡ ‚Ë.

 Œ«»–Œ√
¬ ÒÚÂÏÂÊ‡ ÒË ‰‡
ÒÂ ÒÔ‡‚ËÚÂ Ò
‚˙ÔÓÒ ÓÚ ‰ÂÎÓ‚Ë
ı‡‡ÍÚÂ ÏÓÊÂ ‰‡

Ò˙˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ, ‰Ó
ÍÓËÚÓ ÚÂ ‚Ó‰ˇÚ.

ÒÓÍ, ÌÓ Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË ÌÂÓ˜‡Í‚‡-
ÌË Á‡Í˙ÒÌÂÌË .̌

ÌËÚÂ ‚Ë ÒÚ‡Ë ÌÂÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡
Ë „Â¯ÍË.

Ó‚Î‡‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó˘Â ÁÌ‡ÌË  ̌ Ë
ÊÂÎ‡ÌË ÛÏÂÌË .̌

Ï‡ÎÍÓ ˘Â ÒÂ Á‡ÌËÏ‡‚‡ÚÂ Ò
ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ.

Д Изгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи за

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

06.30 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜-
‚‡ —ÛÚÂ¯ÂÌ

05.30 ì«ÂÏˇ Ì‡
˜ÂÒÚÚ‡î /
Ô./- ÒÂË-
‡Î

06.30 ìÃˇÒÚÓÚÓ.BGî - ÚÛËÒÚË˜Â-
ÒÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

07.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó-
‰Â˘Ë Ã‡Ëˇ ÷˙Ìˆ‡Ó‚‡,
¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡ Ë —ÚÓˇÌ
√ÂÓ„ËÂ‚

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

12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ

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

13.30 ì—Â‚Â ˛„î - ÒÂË‡Î, Ò. 1,
ÂÔ. 67

14.30 ì—ËˇÈÌ‡ ÎÛÌ‡î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 132,133

15.30 ì—‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÏÓˇ ÊË-
‚ÓÚî - ÒÂË‡Î, ÂÔ. 1366-
1368

17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÒÂË-

‡Î, ÂÔ. 12
18.00 Õ‡È-‰Ó·ÓÚÓ ÓÚ ìÃ‡Ï‡ „ÓÚ-

‚Ë ÔÓ-‰Ó·Âî - ÒÂÏÂÈÌÓ
Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂ

19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ

20.00 ì ‚‡Ú‡Î˙Ú Ì‡ ·Ó„‡ÚËÚÂî -
ÒÂË‡Î, Ò.2 ,ÂÔ. 40

21.30 ì—Ú‡ÒÚË ‚ “ÓÒÍ‡Ì‡î - ÒÂ-
Ë‡Î, Ò.3, ÂÔ. 5

22.30 ìÃ˙Ú‚‡ ÚÓ˜Í‡î - ÒÂË‡Î ,
Ò.1, ÂÔ.12

23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡ ÂÏË-
ÒËˇ

00.10 ìÕËÍËÚ‡: ŒÚÏ˙˘ÂÌËÂÚÓî -
ÒÂË‡Î, Ò. 3, ÂÔ.11

01.00 ì«ÂÏˇ Ì‡ ˜ÂÒÚÚ‡î /Ô./ -
ÒÂË‡Î, ÂÔ. 154

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

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

‚ÓÚî /Ô./ - ÒÂË‡Î

06.00 ìœÓ‰ÎË Í‡-
ÏÂËÂÍËî
- ÒÂËÂÌ
ÙËÎÏ /Ô/

07.00 ì«‰‡‚ÂÈ,

05.00 ÕÓ‚ËÌË

05.05 ìÃÓ‰Ì‡

ÔËÒ˙‰‡î

¡˙Î„‡Ëˇî - ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ

09.30 ì”·ËÈÒÚ‚‡ ‚ ÃË‰Ò˙Ï˙î
(ÔÂÏËÂ‡) - ÒÂËÂÌ
ÙËÎÏ, 18 ÒÂÁÓÌ

11.30 ì¡ÓÌ ¿ÔÂÚËî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
12.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
12.30 ìœÓ‰ÎË Í‡ÏÂËÂÍËî - ÒÂ-

ËÂÌ ÙËÎÏ
13.30 ìÃÓˇÚ‡ Í‡Ï‡î - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ
14.30 ìœÓÒÚË ÏËî - ÒÂËÂÌ

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

ÙËÎÏ
17.55 ì“Â„ÎÂÌÂ Ì‡ ÀÓÚÓ 5 ÓÚ 35

- ì«Î‡ÚÌ‡Ú‡ ÚÓÔÍ‡î
18.00 ì—˙‰Â·ÂÌ ÒÔÓî - ÔÂ‰‡-

‚‡ÌÂ
19.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA - ˆÂÌ-

Ú‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 ì—˙‰·Ë Ì‡ Í˙ÒÚÓÔ˙Úî -

ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
21.00 ì’‡‚‡È 5-0î (ÔÂÏËÂ‡) -

ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, 6 ÒÂÁÓÌ
22.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
22.30 ì—ÓÙËˇ - ƒÂÌ Ë ÕÓ˘î

(ÔÂÏËÂ‡) - e‡ÎËÚË ÒÂ-
Ë‡Î

23.00 ì ‡Ò˙Îî- ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, 7
ÒÂÁÓÌ

00.00 ì”·ËÈÒÚ‚‡ ‚ ÃË‰Ò˙Ï˙î -
ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, 18 ÒÂÁÓÌ /
Ô/

02.00 ì—˙‰Â·ÂÌ ÒÔÓî - ÔÂ‰‡-
‚‡ÌÂ, ËÁ·‡ÌÓ /Ô/

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

04.30 ìœÓÒÚË ÏËî - ÒÂËÂÌ
ÙËÎÏ /Ô/

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî

09.00 ÕÓ‚ËÌË

09.10 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî

09.25 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

09.55 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚Ó!î

10.55 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

12.00 ÕÓ‚ËÌË

12.15 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

13.20 ì“‡·ÎÂÚÍ‡î

13.55 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

15.00 ÕÓ‚ËÌË

15.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

16.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî

17.00 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË

18.50 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî

19.55 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

21.00 ¬ÂÏÂ

21.35 —ÂË‡Î: ìƒ‡ Ì‡‰Û¯Ë¯

ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂî

23.30 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ

01.20 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

02.05 ìÃ˙ÊÍÓ/ΔÂÌÒÍÓî

02.50 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

03.40 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî

04.35 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

ÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñ
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ÒÂ˘ÌÂÚÂ ÌÂÔÂ‰‚Ë‰ÂÌË ÚÛ‰-
ÌÓÒÚË ‰ÌÂÒ.

ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ·ÎÓÍ
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.15 ÕÓ‚ËÚÂ ÔËÍÎ˛˜ÂÌËˇ Ì‡

„ÓÏËÚËÚÂ ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ
ÙËÎÏ /24 ÂÔËÁÓ‰/

09.40 ¿‡·ÂÎ‡ ‰ÂÚÒÍË ÙËÎÏ /12
ÂÔËÁÓ‰/

10.15 »ÒÚÓËˇ.bg ¬‡Ôˆ‡Ó‚:
ì“Ó‚‡ ·ˇı ‡Áî/Ô/

11.20 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚ ÙËÎÏ
/3795 ÂÔËÁÓ‰/

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

ˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌˇ/Ô/
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 Ã‡ÎÍ‡Ú‡ ƒÓËÚ Ú‚ ÙËÎÏ /

2 ˜‡ÒÚ/
14.25 —Î‡ÏÂÌÓ ÒË‡˜Â Ú‚ ÙËÎÏ /

2 ÒÂËˇ/
14.55 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.10 —‚ÂÚËˆËÚÂ /108 ÂÔËÁÓ‰/
16.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
16.10 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
16.25 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.40 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16.55  ‡ÒËÏ Ú‚ ÙËÎÏ /2 ÂÔËÁÓ‰/
17.50 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ Â-

ˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌˇ/Ô/
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 ¡˙Î„‡Ëˇ ÓÚ Í‡È ‰Ó Í‡È

/Ô/
19.00 œÂÁ ÍÓË‰ÓËÚÂ Ì‡ ‚Â-

ÏÂÚÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
/5 ÂÔËÁÓ‰/

19.50 ÀÂÍ‡ ÌÓ˘, ‰Âˆ‡! Ã‡ÎÍËÚÂ
˜Â‚ÂÈ˜ÂÚ‡

20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.30 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
20.45 ƒÂÌˇÚ Ì‡  ÓÎÛÏ· Ë„‡ÎÂÌ

ÙËÎÏ /—¿Ÿ, 2008„./, Â-
ÊËÒ¸Ó ◊‡ÎÒ ¡˙ÏÂÈÒ-
Ú˙, ‚ ÓÎËÚÂ: ¬‡Î  ËÎ-
Ï˙, ¡Ó·Ë ƒÊÂÈ “ÓÏÒ˙Ì,
–Ë˜‡‰ ≈‰Ò˙Ì Ë ‰.

22.20 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÊË‚Ó ¡ÓÈÌÓ
ÔÓÎÂ /»‡ÍÒÍË  ˛‰ËÒ-
Ú‡Ì/Ô/

23.15 œÓ‰ ÔËÍËÚËÂ 3 Ú‚ ÙËÎÏ
/9 ÂÔËÁÓ‰/ (16)

00.15 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ Ô/

ÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíà
29

нес времето ще бъде топло, в низините
- горещо, с максимални температури от
28 до 33-34 градуса. Над източната и
централната част на страната може да
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гледайте

резултати

 À¿—»–¿Õ≈

ÀÓÍÓ œ‰ - ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ
2:2 1:0  ‡Ï·ÛÓ‚ (24) 1:1
œÎ‡ÒÚÛÌ (54) 1:2  Â¯Â˛
(73) 2:2 –‡ÈÍÓ‚ (85);
ÀÂ‚ÒÍË - ¬ÂÂˇ 4:0 1:0
Õ‡ (7) 2:0  ‡Â‚ (20)
3:0 ’‡Ò‡ÌË (78-‡‚Ú.) 4:0
¿ÌËÂÚÂ (83); ÃÓÌÚ‡Ì‡ - —Î‡‚Ëˇ 1:2; ¡ÂÓÂ -
œËËÌ 1:0; ƒÛÌ‡‚ - ◊ÂÌÓ ÏÓÂ 3:0; ¡ÓÚÂ‚ œ‰
- ÕÂÙÚÓıËÏËÍ 2:1; ÷— ¿-—Ù - ÀÓÍÓ √Œ 2:0

œ⁄–¬¿ À»√¿, V  –⁄√

 1. ДУНАВ 5 4 1 0 8:1 13
 2. ЛЕВСКИ 5 3 2 0 11:2 11
 3. ЦСКА-СФ 5 3 1 1 10:3 10
 4. ЧЕРНО МОРЕ 5 3 1 1 8:6 10
 5. БЕРОЕ 4 3 0 1 4:2  9
 6. ЛУДОГОРЕЦ 4 2 1 1 8:4  7
 7. БОТЕВ ПД 5 2 1 2 7:9  7
 8. ВЕРЕЯ 5 2 1 2 2:5  7
 9. ЛОКО ПД 5 1 3 1 8:7  6
10. ПИРИН 5 1 1 3 4:7  4
11. НЕФТОХИМИК 5 1 1 3 4:9  4
12. СЛАВИЯ 5 1 0 4 5:12  3
13. ЛОКО ГО 5 0 2 3 3:8  2
14. МОНТАНА 5 0 1 4 1:8  1

¬“Œ–¿ À»√¿, IV  –⁄√
—ÓÁÓÔÓÎ - ÷‡ÒÍÓ ÒÂÎÓ 2:2; ≈Ú˙ - —Ô‡Ú‡Í

œÎ 3:0; ÷— ¿-—Ù-2 - ¡‡ÌÒÍÓ 3:2; ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ-2
- œÓÏÓËÂ 4:0; ÀÓÍÓ —Ù - —ÂÔÚÂÏ‚Ë —Ù 2:3;
¡ÓÚÂ‚ ¬ - Œ·ÓË˘Â 2:1; ¡ÓÚÂ‚ √˙Î - ÀÂ‚ÒÍË
 ‡ 2:0; ¬ËÚÓ¯‡ ¡ - ÕÂÒÂ·˙ 0:1

 À¿—»–¿Õ≈

 1. СЕПТЕМВРИ СФ 4 4 0 0 11:3 12
 2. ЕТЪР 4 3 1 0 7:2 10
 3. БОТЕВ ВР 4 3 0 1 9:4  9
 4. БОТЕВ ГЪЛ 4 2 2 0 4:1  8
 5. ЦСКА-СФ-2 4 2 1 1 6:4  7
 6. НЕСЕБЪР 4 2 1 1 3:1  7
 7. ЦАРСКО СЕЛО 4 1 2 1 5:5  5
 8. СОЗОПОЛ 4 1 2 1 4:4  5
 9. ВИТОША Б 4 1 2 1 1:1  5
10. ЛУДОГОРЕЦ-2 4 1 1 2 5:5 4
11. ЛОКО СФ 4 1 1 2 7:9  4
12. СПАРТАК ПЛ 4 1 1 2 4:9  4
13. ОБОРИЩЕ 4 0 2 2 5:7  2
14. ПОМОРИЕ 4 0 2 2 3:8  2
15. БАНСКО 4 0 2 2 2:7  2
16. ЛЕВСКИ КАР 4 0 0 4 4:10  0

VI Í˙„, 09.09 (ÔÂÚ˙Í) 19.00: ¬ÂÂˇ - ÃÓÌ-
Ú‡Ì‡ (ƒËÂÏ‡); 21.15: ◊ÂÌÓ ÏÓÂ - ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ
(ƒËÂÏ‡ ÒÔÓÚ 2); Ò˙·ÓÚ‡, 19.00: —Î‡‚Ëˇ - ÀÓÍÓ
œ‰ (ƒËÂÏ‡ ÒÔÓÚ); 21.15: ÕÂÙÚÓıËÏËÍ - ÀÂ‚-
ÒÍË (ƒËÂÏ‡ ÒÔÓÚ); ÌÂ‰ÂÎˇ, 19.00: œËËÌ -
¡ÓÚÂ‚ œ‰ (ƒËÂÏ‡ ÒÔÓÚ 2); 21.15: ƒÛÌ‡‚ - ÷— ¿-
—Ù (ƒËÂÏ‡ ÒÔÓÚ 2); ÔÓÌÂ‰ÂÎÌËÍ, 20.00: ÀÓÍÓ
√Œ - ¡ÂÓÂ (ƒËÂÏ‡ ÒÔÓÚ)

V Í˙„, 10.09 (Ò˙·ÓÚ‡) 17.00: ÷‡ÒÍÓ ÒÂÎÓ
- ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ-2; ÕÂÒÂ·˙ - —ÓÁÓÔÓÎ; ¡‡ÌÒÍÓ -
¬ËÚÓ¯‡ ¡; Œ·ÓË˘Â - ¡ÓÚÂ‚ √˙Î; —Ô‡Ú‡Í œÎ -
¡ÓÚÂ‚ ¬; ÌÂ‰ÂÎˇ, 19.00: œÓÏÓËÂ - ÀÓÍÓ —Ù;
ÔÓÌÂ‰ÂÎÌËÍ, 17.00: ÀÂ‚ÒÍË  ‡ - ÷— ¿-—Ù-2;
—ÂÔÚÂÏ‚Ë —Ù - ≈Ú˙

накратко

ФУТБОЛ

ПО ДИЕМА СПОРТ
19.00 Обзор на кръга

в Първа лига
20.00 Обзор на кръга

във Втора лига

Димитър Везалов (вляво) от Локо се бори за топката със звездата на Лудогорец
Марселиньо в мача на “Лаута”, завършил 2:2
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Локо Пд спря
Лудогорец 2:2
Мартин Камбуров със 176-и гол в първенството

Локо Пд спря Лудогорец
с 2:2 в мач от V кръг на Първа
лига. Равенството дойде дни
след като “орлите” влязоха в
групите на Шампионската
лига. На “Лаута” Мартин Кам-
буров (24) откри, разградча-
ни стигнаха до пълния об-
рат след попадения на ук-
раинеца Игор Пластун (54)
и на румънеца Клаудиу Ке-
шерю (73), но Симеон Рай-
ков (85) изкова точката за
“смърфовете”.

За Камбуров, който ско-
ро ще навърши 36 години,
това беше 176-и гол в
първенството. Той заема
пето място във вечната ран-
глиста и вече е на девет
попадения от почетния пре-
зидент и легенда на Локо и
България Христо Бонев
(185). Първи е Петър Же-
ков с 253, пред Наско Си-
раков със 196 и Динко Дер-
менджиев със 194.

“Това положение е до-
ста трудно, само нападате-
ли може да го реализират,
не за всеки е тази топка.
Наистина много хубаво я
отиграх. Трябва да отдадем
и заслуженото на Лудого-
рец, който наистина е си-
лен отбор. Първенството е
изравнено. Няма ясно изя-
вени фаворити и аутсайде-
ри освен Лудогорец, разби-
ра се, който ще бъде шам-
пион. Шест ЦСКА-та и два-
найсет Левски-та да сфор-
мират, няма да могат да ги

Владимир НИКОЛОВ

спрат”, заяви Камбуров,
който беше избран и за
Играч на мача.

“И двата отбора можеха
да победят. Накрая и ние, и
те търсехме третия гол.
Поздравявам футболистите
си за играта им срещу най-
добрия отбор. Лудогорец си
подават много добре топ-
ката. Справихме се със за-
дачите си. Можеше и по-
добре, но и това е до-
статъчно”, каза треньорът

на Локо Илиан Илиев.
“Футболистите ми искат

да бият, да побеждават, да
са шампиони. Ще станат
шампиони, разбирате ли?
Очаквах го това нещо след
класирането в Шампионска-
та лига. Беше голяма емо-
ция. Този мач не е лъкату-
шене, беше добре, момче-
тата се представиха на
ниво. Вторият гол на Локо
бе от статична ситуация,
това не е надиграване.

Имахме ситуации, вкарахме
ги головете, но това е. Във
футбола е така. При нас
всички са титуляри, важно-
то е в кой мач кои играчи
ще трябват. Имаме страш-
но много национали, в мо-
мента сме в добра форма и
мисля, че паузата за наци-
оналните отбори разкон-
центрира футболистите”,
обяви пловдивският трень-
ор на Лудогорец Георги
Дерменджиев.

Левски с три победи след 10 месеца
Марин МИЛАШКИ

ДДДДД
есет месеца по-късно Левски
отново записа три поредни
победи в родния шампионат,
при това отново без да до-

пусне гол. Тимът на Люпко Петрович
стартира с две равенства с Монтана
(0:0) на “Георги Аспарухов” и Локо
Пд (2:2) на “Лаута”. Последваха три
поредни успеха над Лудогорец (1:0),
Славия (4:0) и Верея (4:0). За послед-
но “сините” имаха три поредни побе-
ди в родния елит между октомври и
ноември 2015 г., когато надвиха Чер-
но море (1:0), Монтана (2:0) и Локо
Пд (1:0).

В следващите 22 поредни мача
от “А” група и Първа професионална

лига имаха най-много две поредни
победи. Интересното е, че “сините”
бяха в поредица от десет поредни
мача без поражение пролетта - шест
победи и четири равенства, но нито
веднъж нямаха три успеха поред.

Срещу Верея точни бяха Фран-
сис Нар (7), Божидар Краев (20) и
Антонио Аниете (83), а Илиас Хаса-
ни (78) си отбеляза нелеп автогол.
19-годишният Краев се разписа и в
трети пореден мач. Дебют при мъже-
те пък направи синът на Даниел Бо-
римиров - Алекс. 18-годишният напа-
дател се появи на терена в 85-ата
мин. на мястото на Аниете. Извън
групата обаче остана Венци Христов
заради несериозното му отношение
в тренировките.

“Почнахме добре, вкарахме два
гола и спряхме. Исках да събудя иг-
рачите. Въпреки всичко съм доволен
от спечелените три точки. Искам оба-
че отборът да е на 100% през цяло-
то игрово време. Христов трябва да
се промени. Не за мен, то си е за
него. И аз като играчите поздравя-
вам Иво Тонев. Той съобщи на мом-
четата, че повече няма да бъде в
клуба и на неговото място ще дойде
друг човек”, заяви треньорът Люпко
Петрович.

Днес в Левски ще се проведе
общо събрание на акционерите, на
което ще се смени властта. Очаква
се начело на клуба да застане Спас
Русев, който да покани Наско Сира-
ков за президент.

Тончи Кукоч чака
да се завърне
на „Армията”

Тончи Кукоч е пред завръща-
не на ст. “Българска армия”
Хърватският защитник бе лю-
бимец на феновете на “армейци-
те” през сезон 2014/2015 г., ко-
гато игра за ЦСКА. За последно
Кукоч бе футболист на Комо, а
преди това записа няколко сре-
щи с фланелката на друг итали-
ански тим - Ливорно. “Моят
агент води преговори с Гриша
Ганчев. До 2-3 дни ще се реши
окончателно всичко. Ако Ганчев
ми изпрати оферта, ще я подпи-
ша”, обяви Кукоч. На “Армията”
очакват да подпишат и с перу-
анския национал Анди Поло.

И
Ивайло Петев събра националния ни от-

бор в резиденция “Бояна”. С този лагер за-
почва кампанията за Мондиал 2018 в Русия.
На 6 септември “лъвовете” посрещат Люк-
сембург от 21.45 часа на “Васил Левски” в
първия си мач от група А. Първи вчера ако-
стираха футболистите от родното първенст-
во, както и тези от Турция.

В тима е и нападателят на Берое Георги
Божилов, който бе повикан по спешност на
мястото на контузения Преслав Йорданов
(ЦСКА-София).

Днес от 14.00 часа Петев и Ивелин По-
пов ще закрият турнира “3:0 за хората”, в
които ще се включат няколко отбора от хора,
лекуващи се от различни зависимости. Тур-
нирът ще се проведе на базата на терените
на “Barroco sport”(терените пред зала”Бон-
сист”) в София с подкрепата на БФС.

ПЕТЕВ СЪБРА
НАЦИОНАЛИТЕ
В „БОЯНА”

Иван Ракитич (третият от дясно на ляво) вкарва единствения гол
за победата на Барселона над домакина Атлетик Билбао.

Хърватинът се разписа в 21-вата мин., а шампионите продължават
без грешка в испанското първенство

Снимка БГНЕС
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Петев събра
националите
в „Бояна”

гледайте

ПО БНТ HD
КОЛОЕЗДЕНЕ

21.00 Обиколка на
България (репортаж)

ПО ЕВРОСПОРТ 1
ТЕНИС

18.00 и 22.15 US Upen

6 от 49
3, 14, 17, 20, 35, 41
I гр. (6) няма
II гр. (5) 7 по 4081,20 лв.
III гр. (4) 538 по 53,10 лв.
IV гр. (3) 9900 по 4 лв.
ДЖАКПОТ: 2 617 737,34 ЛВ.

6 от 42
5, 17, 28, 33, 35, 42
I гр. (6) няма
II гр. (5) 22 по 793,30 лв.
III гр. (4) 848 по 20,60 лв.
IV гр. (3) 11 263 по 2,20 лв.
ДЖАКПОТ: 1 424 420,49 ЛВ.

5 от 35
I ТЕГЛЕНЕ
3, 7, 18, 20, 26
I гр. (5) 2 по 12 190,30 лв.
II гр. (4) 288 по 84,70 лв.
III гр. (3) 8856 по 3,70 лв.
II ТЕГЛЕНЕ
6, 13, 24, 32, 34
I гр. (5) 4 по 6095,20 лв.
II гр. (4) 344 по 70,90 лв.
III гр. (3) 9685 по 3,40 лв.

ТОТО ДЖОКЕР
Позиция: 1, 2, 9
Цифра: 0, 0, 6
I гр. (3) 1 от 16 732 лв.
II гр. (2) 1101 по 15,20 лв.
ДЖАКПОТ 16 342,95 ЛВ.

ЗОДИАК
Числа: 3, 20, 24, 41, 45 +4
I гр. (5+1) няма
II гр. (5) няма
III гр. (4+1) няма
IV гр. (4) 11 по 500 лв.
V гр. (3+1) 18 по 100 лв.
VI гр. (3) 213 по 10 лв.
VII гр. (2+1) 296 по 5 лв.
VIII гр. (1+1) 2064 по 1,50 лв.
IX гр. (2) 3481 по 1 лв.
X гр. (0+1) 3705 по 1 лв.
ДЖАКПОТ: 3 000 000 ЛВ.

тото

 ÏÅ×ÀËÁÈ ÎÒ
ÒÈÐÀÆ ¹68

Ники Михайлов
пусна девет гола
за два мача

Николай Михайлов получи девет
гола за първите си два мача след
завръщането в Мерсин. Във II кръг
на турската втора лига бившият
национал инкасира шест попаде-
ния при загубата от Сивасспор,
като съотборниците му дори не
съумяха да се разпишат почетно.
На старта на шампионата Михай-
лов бе пронизан три пъти при по-
ражението от Йени Малатияспор
с 1:3. Това бяха и първите два мача
за юношата на Левски за 2016 г.

Хванаха Марадона
с фалшив паспорт

Диего Марадона бе хванат на
летище в Буенос Айрес с фалшив
международен паспорт. Легендар-
ният футболист заминавал за
Дубай. На паспортното гише му
казали, че паспортът му не е ре-
довен и документът веднага е при-
бран. Марадона е бил в компанията
на своята половинка Росио Олива.
Той веднага се обадил на своя ад-
вокат да потърси съвет и да под-
готви дело. Дон Диего бил катего-
ричен, че е отмъщение спрямо него
по политическа линия.

21-годишният италианец Филипо
Фиорели победи във втория етап на
65-а колоездачна Обиколка на Бълга-
рия. Той измина най-бързо 95-те кило-
метра от Пловдив до Кърджали и пре-
сече финала за 2:05:30 часа. Младият
италианец изпревари във финалния
спринт Михайло Кононенко (Укр) и
Серхио Перес Гутиерес (Исп). Трима-
та бяха най-бързи във финалния спринт
в центъра на Кърдажали, където при-
стигнаха заедно със група от още 14
бегълци. С основната група на повече
от 1.30 мин. пристигна носителят на
жълтата фланелка Евгений Гидих от
казахстанския тим Вино Форевър. Той

Лекари
току-що са
интубирали
на шосето
френския
колоездач
Кевин Реза
след масово
падане в 10-ия
етап на
Обиколката
на Испания

Снимка БГНЕС

Италианец
е новият лидер
21-годишният Филипо Фиорели „съблече”
жълтата фланелка от казахстанеца Гидих

обаче беше принуден да се раздели
с трикото на лидер.

Финалът завърши с гаф на органи-
заторите, които бяха разделили на две
бул. “България” и част от колоездачи-
те преминаха покрай фотофиниша,
без да бъде отбелязано времето им,
но с решение на комисаря от Между-
народния колоездачен съюз Невенка
Скреч, им бе зачетено време на оста-
налите от групата.

92-ма колоездачи стартираха край
покрития колодрум в Пловдив и първа-
та премия за активност преди Асенов-
град грабна Александър Шушемоин
(Вино Форевър). После англичанинът
Декстър Гардиас, който спечели първа-
та парична премия в тазгодишната

обиколка, грабна още една парична
премия в центъра на Асеновград. След
излизането от града постепенно се
организира група от 17 колоездачи,
които увеличаваха преднината си и
успяха да я задържат до края в крат-
кия етап. Премията за катерачи на
отбивката за с. Жълт камък спечели
Станислау Бажкоу (Блрс). Втората
премия за катерачи на 20 км преди
финала и на отбивката за Перперикон
заслужи Виталий Бутс (Укр), който по
този начин затвърди преднината си в
класирането за катерачи. Кононенко
пък спечели премията за активност в
Черноочене.

Освен жълтата фланелка Фиорели
облече и бялата за най-добър състе-
зател под 23 години.

Днес колоездачите ще изминат
третия етап от Кърджали до Ивайлов-
град (157 км), а стартът е в 13.20 ч.

Владимир НИКОЛОВ

Григор Димитров запази 24-ото си
място в световната ранглиста преди
Откритото първенство на САЩ по те-
нис. Хасковлията е с 1555 т. и е на 190
т. от завръщане в топ 20. В Ню Йорк
първата ни ракета има да защитава 45
т., след като преди година достигна до
II кръг. Втори от българите е Димитър
Кузманов, който загуби 21 позиции до
№323 със 149 т. Трети е Александър
Лазов, който прогресира с пет позиции
до №513 с 68 т. Пръв е Новак Джокович
(Сърб) с 14 840 т., пред Aнди Мъри (Вбр)
с 9305, а с 4980 т. Стан Вавринка изме-
сти от трето място Роджър Федерер
(4945). Това е и единствената промяна
в топ 10. Гришо започва днес на US
Open. От 18.00 часа той излиза на Корт
11 срещу испанеца Иниго Сервантес
(№75). Досега двамата не са се среща-
ли. На последния за годината турнир от
Големия шлем българинът е поставен
под №22, след като заради контузии
участие отказаха Федерер, който е аут
до края на годината, и Томаш Бердих
(Чех, №8). При жените Цветана Пирон-
кова (№71) игра снощи с френската ве-
теранка Виржини Разано (№175).

Ивет Лалова няма да
се отказва от леката ат-
летика. 32-годишната
спринтьорка призна, че
ще продължи да се състе-
зава, докато има жела-
ние за изява. Така тя обо-
ри информациите, че
след Олимпиадата в Рио
ще окачи шпайковете. В
Бразилия българката се
класира осма във финала
на 200 м. “Смятам, че мога
да изстискам още от себе

Гришо остана
24-и в света

Ивет няма да се отказва
си и дори да бягам още
по-бързо. Ще тичам, до-
като ми е кеф. Трябва да
правиш нещо, докато то
те прави щастлив”, заяви
Лалова пред Нова тв.

“Всичко е в главата,
защото краката следват
импулсите, които мозъкът
изпраща. Не всички при-
емат препарати (забране-
ни), аз не пия и затова не
следя списъци. Не е
задължително да се пият

милиони неща, особено
пък забранени. Всеки е от-
говорен за това, което при-
ема неговото тяло и зато-
ва не е задължително да
се взимат. Аз бягам 12 го-
дини и съм стриктна към
това, което правя в профе-
сията си. Спортът и до-
пингът не вървят ръка за
ръка. Много хора казват,
че те са по-добри от нас,
защото взимат някакви
неща, аз не мисля така.”

Баскетболистите в
националния без да се дърпат

Баскетболистите от националния
отбор са се събрали на лагер, без да
се дърпат. Това разкри президентът
на федерацията Георги Глушков. Ми-
нали години водещите ни състезате-
ли масово отказваха повиквателните,
за да не си развалят почивката. Тимът
на Любомир Минчев ще участва в ев-
роквалификации, като утре гостува на
Украйна, а другите два отбора в гру-

пата са Косово и Словения.
“Тази година имаме отбор, в кой-

то баскетболистите доброволно и с
желание дойдоха да играят. Това е
отбор, който иска много. Разчитам
да покажат най-доброто, на което
са способни, и да имаме късмет в
мачовете. Трябва да играят добре и
мисля, че резултат ще се постигне”,
каза Глушков.


