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ПОДКРЕПА ПОЗИЦИЯ

900 млн. лв.
изпратили у нас
българите
зад граница 6

Ген. Румен
Радев: Ние сме
алтернативата на
управляващите 3

Общините с лоши демографски по-
казатели могат да интегрират трайно
бежанците у нас. Все още обаче не е
ясно кои са трите пилотни общини, ко-
ито ще работят по проект за трайна

интеграция на чужденците. Това стана
ясно от думите на изпълнителния дирек-
тор на Националното сдружение на
общините Гинка Чавдарова пред БНР.

Наскоро на форум за бежанците бе

Готовността на общините e за семеен тип миграция,
която ще ги оживи, заяви Генка Чавдарова от НСОРБ

Волейболистките
се класираха за
Евро 2017 с 6
победи от 6 мача

Съвременни
начини за
оневиняване
на фашизма у нас

обявено, че вече има три общини, които
ще изпълняват подобен проект. Чавда-
рова обясни, че не става дума за вре-
менни лагери и настаняване на големи
групи хора. Готовността и намеренията

на общините са за семеен тип мигра-
ция, която ще оживи района, ще осигури
разнообразие на работна ръка и ще
създаде перспектива за обезлюдени
райони, коментира Чавдарова. 4
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Заселват мигранти
в обезлюдени райони

Европейски
ден на езиците
отбелязват
в столицата
с богата програма
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Рекордните 235 участници бягаха за трети път в надпреварата “Витоша, моята планина”
от центъра на квартал Бояна до хижа “Алеко”. 60 деца от цялата страна пък пробягаха 3 км

НЕ НИ УВАЖАВАТ
Изчакаха от скопското

Министерство на външните
работи да се изкажат по
темата с паметната плоча на
Каймакчалан премиерът и
външният министър и... ни
казаха да си гледаме рабо-
тата (стр. 2). Плочата била
незаконно поставена, не ни
уважавате, това ни обижда
и затова действаме ние с
чуковете. Общо взето това
ни казват от скопското
МВнР. Този тон леко може
да бъде определен и като
пренебрежителен. След като

една Македония, за която в
България все още се гово-
ри с известно пренебреже-
ние, може да си позволи
подобен тон, как ли разго-
варят с нашите управници
по-силните държави?

Ако питате как стигнахме
дотук, краткият отговор е -
постепенно. Конкретно в слу-
чая със скопските управни-
ци грешките се трупат още
от самото признаване на не-
зависимостта на Македония.
Най-голямата грешка е, че
няма българска политика

спрямо тази част от истори-
ческата земя на българите.
Никаква политика няма, нито
агресивна, нито отстъпчива.
Има мрън-мрън. Гневни дек-
ларации. Изявления във...
фейсбук. Празни закани от
страна на премиера и
външния министър. Щели
сме да им спрем някакви
пари. Те ни крадат ежеднев-
но историята, пък ще им
пука за някакви триста хи-
ляди лева. Тука трябва
твърда ръка, а такава няма.
Има само един надут балон...

Георги
ГЕОРГИЕВ

НЯКОЛКО
ДУМИ

Снимка БГНЕССКАНДАЛНО
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Българският антифашистки съюз;
Българският евразийски научен център;

Форум “България - Русия”;
Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий”;
Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва

ви канят

на международна научно-практическа конференция:
“135 години академик Михаил Димитров: психолог,

историк, антифашист;
История на психологията и историческа психология на

антифашистката борба”

Конференцията ще се проведе
от 28 до 30 септември 2016 г. по график, както следва:

28 септември 2016 г. (сряда), 14 ч.,
в София, ул. “Позитано” №20, в зала “Георги Кирков -

Майстора”, етаж VI;
29 септември 2016 г. (четвъртък), 10 ч.,

в гр. Ябланица, Ловешка област;
30 септември 2016 г. (петък), 10 ч.,

в София, ул. “Позитано” №20, в зала “Георги Кирков -
Майстора”, етаж VI.

БЪЛГАРСКИ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

СОФИЯ 1000, УЛ. „ПОЗИТАНО” №20,
ТЕЛ.: 02 8107220,

E-MAIL: ANTIFA6ISTI@ABV.BG

лочата на Каймакчалан е не-
законно поставена, гласи по-
зиция на външното министер-
ство на Република Македония
от събота. Но в съобщението

не се посочва по какви причини е била
незаконна, нито се поднасят извинения
за вандалския акт с унищожаването й.

59-годишният Миленко Неделков-
ски, гражданин на бившата Югослав-
ска Република Македония, от Скопие
разпространи във Facebook страницата
си фотографии от “Пълното премахване
на паметна плоча за загиналите българ-
ски офицери и войници на Каймакча-
лан”. Паметната плоча бе поставена на
върха май по инициатива на група
български военни и попада в неутрал-
на територия на границата между
Гърция и Македония. Но плочата е била
премахната още в навечерието на по-
сещението на сръбската делегация на
16 септември 2016 г., припомня аген-
ция “Фокус”. Тъй като българският знак
бил поставен на нивотo на земята и е
бил циментиран с артилерийска гилза,
той няма как да бъде премахнат с чук,
уточняват от агенцията. За да се пре-
махне българският знак, е било необ-
ходимо да се използват машини и пнев-
матични компресори и агрегати, с как-
вито разполага само и единствено ма-
кедонската бригада, наета, за да ре-
монтира сръбския параклис “Св. Петър”.
Това означава, че по време на посеще-
нието на българската делегация вен-
ците и цветята са били положени на
граничен камък N120, който е в неут-
рална територия.

Незабавно след информацията за
инцидента БСП внесе питане в НС към
министър Даниел Митов каква ще е

Огромна колона от авто-
мобили се образува
отново в края на четирите
почивни дни на автомаги-
страла “Хемус” от Яблани-
ца в посока столицата.
Движението бе изключи-
телно затруднено в райо-
на на тунелите Витиня и
Топли дол.
Засилен бе контролът по
главния път Е-79 в посока

Според Македония плочата
на Каймакчалан била незаконна
БСП реагира остро на вандалския акт, а НИМ реши да възстанови паметника

реакцията на българската държавата по
повод на поругаването на паметника.

“Призоваваме властите в Р Македо-
ния ясно да се разграничат и повече
да не допускат подобни позорни акто-
ве като този на Каймакчалан. Българ-
ската държава години наред полага
усилия за организиране на съвместни
чествания на паметта на загиналите

ци и българското достойнство. Това е
недопустим акт на посегателство върху
историята и честта ни като народ”, на-
писа в петък във фейсбук Корнелия Ни-
нова.

Епопеята при Каймакчалан е символ
на българската сила, воля и дух, които
отстояха и отвоюваха нашата национал-
на чест, каза лидерът на БСП в София
Калоян Паргов по повод поруганата
плоча. Той е категоричен, че там трябва
да има паметник, който да напомня за
българското геройство и саможертва.

Мога да го характеризирам това дей-
ствие единствено като варварство и ко-
щунство, коментира депутатът от БСП
Манол Генов, който участва в българ-
ската делегация, поклонила се на връх
Каймакчалан на 20 септември т.г.

С колегите, които бяхме на върха,
се разбрахме да започнем кампания
за поставянето на подобаващ почетен
знак и изграждане на параклис в па-
мет на героите, дали живота си за сво-
бодата и обединението на България,
написа във фейсбук депутатът от БСП
Жельо Бойчев.

“В докладите, които пишем за на-
предъка на Македония за член на ЕС,
винаги повдигаме въпроса за поругава-
нето на българските паметници. Докато
това не спре, ние няма да дадем зелена
светлина за членството на тази държа-
ва в ЕС”, написа във фейсбук кандидатът
за вицепрезидент Илияна Йотова.

На директорски съвет е решено
НИМ да възстанови българския военен
паметник на Каймакчалан, съобщи ди-
ректорът на Националния исторически
музей проф. Божидар Димитров. По
думите му, това ще стане с пари от
дарителска кампания.

астрахователите вече предлагат
полици на медици за щети от наси-
лие вследствие на зачестилите
нападения над лекари и сестри. От
софийската Спешна помощ призна-
ват, че имат интерес към застрахов-
ката. “Агресията като че ли се
увеличи. Според мен болно е обще-
ството. Държавата не знам какво
може да предприеме, та да поправи
такова поведение”, коментира д-р
Георги Гелев, директор на Столич-
ния център за спешна медицинска

74-годишният пенсионер
от харманлийското село
Българин Васил Русев полу-
чи плакет за издигнатия от
него паметник на 31 войни-
ци, загинали в Балканската,

войници и подобаващо обозначаване
на техните гробове. От години властите
в Р Македония поемат ангажимент да
разгледат българските предложения в
тази насока и от години сме свидетели
на продължаващи вандалски актове”,
гласи официална позиция на МВнР от
петък вечерта.

Македонският премиер Емил Дими-
триев уверил премиера Бойко Борисов,
че в Скопие се вземат необходимите
мерки след вандалската проява срещу
паметната плоча на българските воини
на Каймакчалан. Завчера от Виена Бо-
рисов заплаши, че ако Скопие не взе-
ме мерки срещу гаврата, няма повече

да получава помощ от нас. ДУМА при-
помня, че на 20 септември правителст-
вото реши да отпусне 300 хил. лв. хума-
нитарна помощ на Македония за спра-
вяне с щетите от наводненията в Ско-
пие и Тетово от началото на август.

“С вандалщината на Каймакчалан е
поругана паметта на български войни-

Кулата-Благоевград и
отсечката ГКПП Илинден-
Симитли заради очаквани-
те стотици завръщащи се
автомобили. Допълнителни
екипи регулираха движе-
нието по направленията
Перник-Благоевград-
Кулата и Перник-Кюстен-
дил-Гюешево. От 14 до 20
ч. бе ограничено движени-
ето на тежкотоварните

камиони над 12 тона по
автомагистралите и най-
натоваренитe пътища, но
забраната не важеше за
МПС, превозващи бързо-
развалящи се храни.

Ремонти в тунели блокираха АМ „Хемус”

Колоните от
автомобили започнаха

още от Ботевград,
показват снимки на

очевидци

Паметната плоча

П

Акцията на Миленко Неделковски за
“пълното премахване на паметна плоча

за загиналите български офицери и
войници на Каймакчалан”

Пенсионер издигнал паметник
на загинали войници в Българин

Междусъюзническата и
Първата световна война. Ва-
сил Русев продал животните
си и с парите направил па-
метника. Плочата дълго вре-
ме събираше прах в кметст-

вото заради бюрократични
спънки.

Вчера бе официалното от-
криване на паметника, на
който са издълбани имената
на загиналите войници.

Застрахователи предлагат полици
на медици за щети от насилие

ЗЗЗЗЗ
помощ.
Според д-р Мариана Малинова,
срещу която наскоро пациент изва-
ди оръжие, застраховките не са
решение и не биха компенсирали
по-тежките последствия при агресия.
По-скоро суровите наказания за
нападателите биха имали ефект.
Тя работи в Спешна помощ повече
от 10 години.
Посегателствата срещу медици вече
са инкриминирани - законът пре-
движда до 10 години затвор.
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Çàùî íÿìàìå ðåàäìèñèÿ, çàùî ÅÑ âåäíàãà íå ïîäïèñâà, çà äà
ãè íàòîâàðèì àôãàíèñòàíöèòå è äà ãè âúðíåì â Àôãàíèñòàí,
êúäåòî íèå ïàçèì äåìîêðàöèÿòà, êîÿòî èçãðàäèõìå òàì? Èëè
ñìå íàïðàâèëè ìíîãî õóáàâà äåìîêðàöèÿ è òå áÿãàò îò íåÿ,
èëè èìà íÿêàêâà äðóãà ïðè÷èíà.

БОЙКО БОРИСОВ С НЕЩО КАТО СЪМНЕНИЯ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА В АФГАНИСТАН

Ген. РУМЕН РАДЕВ:

Властта демонстрира неуважение
към българския народ с неиздигането
на своята кандидатура за президент,
заяви генералът

Ние сме алтернативата
на управляващите
Ние сме алтернативата
на управляващите
Ние сме алтернативата
на управляващите
Ние сме алтернативата
на управляващите
Ние сме алтернативата
на управляващите
Ние сме алтернативата
на управляващите
Ние сме алтернативата
на управляващите

Т
„Трябва решителна промя-

на и тя трябва да се случи на
тези избори. Алтернативата
на управляващите сме ние,
няма друга.” Това заяви кан-
дидатът за президент, издиг-
нат от инициативен комитет
и подкрепен от БСП, ген. Ру-
мен Радев в залата на общи-
ната в Тервел, където се
срещна с членове на леви-
цата и граждани. Той бе ка-
тегоричен, че заедно с ви-
цепрезидента ще водят про-
активна политикa в областта
на сигурността. “Нужна е
промяна в политикaта по от-
ношение на бежанците.
Трябва тяхното присъствие
тук да се ограничи до мини-
мум. Нужно е центровете да
бъдат изведени извън градо-
вете”, посочи той и попита
имa ли горна граница за
прием на бежанците. Гене-
ралът добави, че е нужна по-
мотивирана армия и поли-
ция, особено в сегашната
геополитическа обстановка.

По-късно през деня ген.
Радев посети и Добрич, който
вчера чества празника си и
76-ата годишнина от въз-
връщането на Южна Добруд-
жа към България. Там гене-
ралът заяви, че управляващи-
те демонстрират неуважение
към българския народ с неиз-
дигането на своята кандида-
тура за президент. Според
него така те лишават от
възможността  да се види
сблъсък на идеи, на личнос-
ти, което води до разочаро-
вание и липса на интерес
сред хората от президентски-
те избори. Ген. Радев бе ка-
тегоричен, че се среща с
хора, членуващи в различни
партии, които открито заявя-
ват, че ще гласуват за него.

„С ген. Радев ще успеем да победим статуквото”. Това
заяви в ефира на Нова телевизия зам.-председателят на БСП
и председател на Инициативния комитет за издигане на кан-
дидатурата за президент на ген. Румен Радев и вицепрези-
дент Илияна Йотова, проф. Стефан Данаилов. Той подчерта,
че е оптимист за победата на левицата, защото народът иска
промяна на статуквото и много отдавна я чака. “Всички други
кандидати в президентската надпревара с изключение на
ген. Румен Радев са участници в това статукво. Как да повяр-
ваме, че те ще променят нещата”, категоричен бе Данаилов.
Той подчерта, че генералът не е участвал в политически
игри, задкулисия и кражби. Той допълни, че допреди да
се кандидатира за президент ген. Радев е имал една
работа - да пази небето на България и сигурността на
нацията ни. На въпрос относно бежанския поток, мина-
ващ през България, Данаилов каза, че опасността да
станем буферна зона е голяма. По думите му, ако 160
млн., с които се хвали премиерът, че е извоювал за България
от ЕС бъдат използвани за строежа на бежански лагери,
както бе съобщено от ЕС, тази опасност е съвсем реална. “За
да е спокойна нацията, е редно да застане министър-предсе-
дателят пред Народното събрание и да каже за какво ще
бъдат използвани тези средства”, категоричен бе Данаилов.

Кандидатът за вицепрезидент Илияна Йотова посети Кюстендилска област заедно с
председателя на БСП в София Калоян Паргов

Ген. Радев присъства на празника на Добрич  вчера

“Българите все повече
осъзнават, че е нужна промя-
на”, каза също той.

Радев проведе среща и с
кмета на община Добрич
Тошко Петков, общински и
областен председател на
БСП Мая Димитрова, члено-
ве и симпатизанти на леви-
цата. Той поднесе цветя пред
паметника на загиналите до-
бруджанци във Втората све-
товна война и през паметна-
та плоча на летеца кап. Ди-
митър Списаревски.

По-късно Румен Радев се
срещна и с жители на града,
минавайки по главната улица,
които му пожелаваха успех,
изразяваха своето разочаро-
вание от управляващи и за-
явяваха своята подкрепа за
него и кандидата за вицепре-
зидент Илияна Йотова. В До-
брич генералът получи воин-
ски пагон от председателя на
БСП-Крушари Здравко Здрав-
ков с бойната задача “да спа-
си честта на пагона”, каквато
била заръката и на много
жители на Добричка област.
“И на България”, добави ген.
Радев.

През празничните дни
ген. Радев се срещна и с
плевенчани, пред които за-
яви, че няма да се примири с
това, че България е най-бед-
ната страна в Европа, хората
да живеят мизерно, да губим
социална идентичност и да
има разслоение между хора-
та. Той отдаде почит на заги-
налите в местността Памет-
ниците по повод годишнина
от Септемврийското въстание
през 1923 г.

Кандидатът за вицепрези-
дент Илияна Йотова посети
Брезник и Берковица и заяви,
че единствените кандидати,

които още отсега се срещат с
хората, са тя и ген. Радев.
Йотова каза още, че остана-
лите вече номинирани канди-
дати ги няма сред хората, а

основният им опонент - управ-
ляващата партия, още не е
издигнала своите кандидати.
“Това е оскърбително за
българските граждани. За как-

ва демокрация говорим, кога-
то управляващите крият свои-
те кандидати от хората”, за-
пита кандидатът за вицепре-
зидент.

Проф. СТЕФАН ДАНАИЛОВ:

С ген. Радев ще успеем
да променим статуквото

Десетки рокери от цяла Североизточна
България се събраха в Добрич, за да се пре-
клонят пред паметника на ген. Иван Колев.
“Дошли сме, за да изкажем своята благодар-
ност на всички загинали българи за осво-
бождението и целостта на България”, обясни
Димитър Коларов, председател на клуб “Ве-
лика България”. Коларов заяви, че хората от
клуба са доволни от всеки един паметник,
който проповядва българщината.

а мен е чест да видя, че толкова много
хора ме окуражават да стана кандидат”,
каза Кристалина Георгиева по време на
конференция миналата седмица в Ню
Йорк, “Като българка ще кажа, че това е
решение на българското правителство, ко-
ментира 63-годишната зам.-председател-
ка на ЕК. Но в петък говорител на ЕК
отказа да отговори на въпроси, свързани
с хипотезата Георгиева да започне кам-
пания за ООН. “Не ми е известно някой от
еврокомисарите да е в кампания”, заяви
Александер Винтерщайн. Процесът за из-
бор на нов генерален секретар на ООН е
в ход. Зам.-председателят Кристалина
Георгиева следи публикациите в пресата
като всички нас. Нямаме коментар, доба-
ви той, цитиран от БТА.

Днес е вторият кръг на предварителни-
те гласувания за избор на нов генерален
секретар на ООН.

КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА
БИЛА ОКУРАЖЕНА
ДА СЕ КАНДИДАТИРА
ЗА ШЕФ НА ООН

З

Коментар на стр. 7

С
ни

м
ка

 D
A

R
IK

N
E

W
S

.B
G

РОКЕРИ СЕ ПОКЛОНИХА
НА ПАМЕТНИКА
НА ГЕН. КОЛЕВ

РОКЕРИ СЕ ПОКЛОНИХА
НА ПАМЕТНИКА
НА ГЕН. КОЛЕВ

РОКЕРИ СЕ ПОКЛОНИХА
НА ПАМЕТНИКА
НА ГЕН. КОЛЕВ

РОКЕРИ СЕ ПОКЛОНИХА
НА ПАМЕТНИКА
НА ГЕН. КОЛЕВ

РОКЕРИ СЕ ПОКЛОНИХА
НА ПАМЕТНИКА
НА ГЕН. КОЛЕВ

РОКЕРИ СЕ ПОКЛОНИХА
НА ПАМЕТНИКА
НА ГЕН. КОЛЕВ



ÁÚËÃÀÐÈß

ПОНЕДЕЛНИК 26 СЕПТЕМВРИ 2016

www.duma.bg
44444

В

Общините с лоши демограф-
ски показатели могат да интег-
рират трайно бежанците у нас.
Все още обаче не е ясно кои са
трите пилотни общини, които ще
работят по проект за трайна
интеграция на чужденците. Това
стана ясно от думите на изпълни-
телния директор на Национал-
ното сдружение на общините
Гинка Чавдарова. Тя коментира
наредба за интеграция на чуж-
денците, според която общини-
те ще сключват договори с
Държавната агенция за бежан-
ците (ДАБ) и със самите чуж-
денци. Документът бе приет
през лятото от МС.

Чавдарова обясни, че не
става дума за временни лагери
и настаняване на големи групи
хора, а за възлагане на нови
ангажименти на общините при
интерес на бежанци за трайно
заселване у нас на семеен
принцип. Не става дума за ма-
сова миграция, а за последващ
етап, който сега се поема от
структури на БЧК и НПО, но по

БОРИСОВ:

Mощите на Св. Георги Победоносец, изложени
в Националния исторически музей

Снимка  БГНЕС

Започват заселване на бежанци
в обезлюдени общини

Все още не са ясни трите пилотни района, които ще работят по проект
за трайна интеграция на чужденците, заяви Гинка Чавдарова от НСОРБ
нормативните документи тази
роля вече ще бъде поета от об-
щините, допълни Чавдарова.

Очаква се това да бъдат об-
щини, които са заявили интерес
и които имат по-тежки демограф-
ски характеристики. Те ще тряб-
ва да уредят и поемат битовото
устройване на заселващите се -
намиране на подходящи жили-
ща, на детски градини и учили-
ща за децата, записване при
личен лекар, регистриране в
съответните структури на Аген-
цията по заетостта и Агенцията
за социално подпомагане.

“Няма да се отиде към об-
щини с изчерпан капацитет на
социалната инфраструктура, а
към общини, които вследствие
на демографски тенденции раз-
полагат със свободна такава, за
да не се почувства местната
общност нито ощетена, нито
изместена от когото и да е”,

изтъкна Чавдарова. Тя подчер-
та, че готовността и намерени-
ята на общините са за семеен
тип миграция, която ще оживи
района, ще осигури разнообра-

зие на работна ръка и ще създа-
де перспектива за обезлюдени
райони. ДУМА припомня, че
преди три години еврокомисар-
ката Кристалина Георгиева за-

яви, че България може да из-
ползва бежанците от Сирия в
борбата с икономическата и де-
мографската криза.

“Турция, ако е в НАТО, ние й вярваме, и в
същото време част от държавите казват, че
те не могат да пътуват безвизово. И на мен
ми е трудно да го изговоря пред българския
народ, но от двете злини тази е в пъти, пъти
по-малка, още повече, Турция е сигурна
трета страна и ние можем да инвестираме да
стоят там мигрантите”, заяви Бойко Борисов
след срещата на върха в Брюксел в събота.
Според него Европа трябва да продължи
споразумението с Турция и след декември,
защото не е готова да приеме още 1 милион
бежанци. “Неправителствените организации

стриктно следят за правата на човека. Пред
националната телевизия на Австрия й зада-
дох въпроса: Какво би станало, ако 200 или
300 000 души дойдат на оградата с Турция?
Ще ги оставим да умрат, ще стреляме по тях
или ще ги пуснем да влязат? И какво ще се
случи с България, като влязат. Искам вие
като европейци по–отдавна в Европа да ни
кажете рецептата. Знаете ли каква е рецепта-
та – пълно мълчание. Чакаме да се случи
нещо ужасно, ако това стане. Аз не искам да
чакам. Да се намерят всички възможности за
споразумението”, призова Борисов.

АКО 300 000 ДОЙДАТ НА ГРАНИЦАТА,
ЩЕ СТРЕЛЯМЕ ИЛИ ЩЕ ГИ ПУСНЕМ?

тори протест срещу застроя-
ването в столичния квартал
“Лагера” се състоя снощи.
Хората изразиха недоволст-
вото си от общинската адми-

нистрация, променила статута на терен
в района, с което се дава възможност на
частна фирма да строи върху зелена
площ от над 8 декара. Жителите на
“Лагера” подчертават, че районът вече
е презастроен. Емилия Гигова от проте-
стиращите заяви, че до момента са

В административния съд в Кюстендил са внесени две жалби от различ-
ни сдружения в града срещу избора на омбудсман на общината. Моти-
вите са, че институцията е излишна и предвидените 34 хиляди лева за
издръжка ще натоварят допълнително общинския бюджет. Жалбоподате-
лите не одобряват и избрания за омбудсман Васил Иванов, който трябва
да встъпи в длъжност в началото на октомври.

Върховният административен
съд ще гледа днес и утре
четири дела, образувани по
жалби на Центъра за защита
на правата на пациентите,
Националното сдружение на
частните болници, Българска-
та болнична асоциация и
Сдружението на общинските

ългарските гранични поли-
цаи намериха нелегални
бежанци, скрити между
натоварени автомобили на
влак, пътуващ от Турция за
Румъния, съобщиха от
Гранична полиция в събота.
Композицията пристигнала
предишната вечер на ГКПП
“Капитан Андреево”. Тя
била съставена от 19
вагона автовози, натоваре-
ни с леки автомобили. При
проверка в единия от

Жителите на „Лагера”
излязоха на нов протест

събрани 700 подписа на жители на квар-
тала, които не са съгласни зелените
площи да се отдават за строежи. “Иска-
нията ни са за преставане на застроява-
нията на зелените площи, на детските и
спортните площадки в кв. “Лагера”. Не
става въпрос за конкретно едно място, а
за цялостния план, който тече, за про-
мяна на статута на зелените площи, тъй
като те по принцип липсват в кв. “Лаге-
ра”, а и тези, които съществуват, са не-
поддържани”, коментира Гигова.

ДВЕ ЖАЛБИ СРЕЩУ ИЗБОРА
НА ОМБУДСМАН НА КЮСТЕНДИЛ

Мигранти хванати да се крият
на влакови автовози

ВАС гледа 4 дела за медицински стандарти
Аида ОВАНЕС болници в България. Делата

са свързани с медицинските
стандарти “Образна диагнос-
тика”, “Анестезия и интензив-
но лечение”, “Гастроентеро-
логия”, както и общите
медицински стандарти по
хирургия, неврохирургия,
гръдна хирургия, кардиохи-
рургия, съдова хирургия,
детска хирургия, пластично-
възстановителна и естетична
хирургия и лицево-челюстна
хирургия.
През юли ВАС отмени меди-
цинските стандарти по педиа-

трия и по спешна медицина в
частта им за болниците, а
през август МЗ обжалва
решението на съда.
В края на юли Българската
асоциация по патология и
ЦЗПЗ внесоха жалба във
ВАС срещу наредбата за
утвърждаване на медицински
стандарт “Клинична патоло-
гия” с аргумента, че е нео-
боснована, издадена при
съществено нарушение на
административно-производст-
вените правила и в несъот-
ветствие с целта на закона.

БББББ
вагоните граничните поли-
цаи открили 32 имигранти -
12 мъже, 7 жени и 13
деца.
Осем от мигрантите имали
сирийски паспорти. Остана-
лите нелегални пътници
били без документи за
самоличност, но също се
представили за сирийци.
Чужденците са отведени в
граничното полицейско
управление в Свиленград и
ще бъдат откарани в центъ-

ра в Елхово.
На ГКПП “Лесово” също в
петък граничните полицаи
са задържали други трима
мъже, които опитали да
влязат незаконно в страна-
та, качени върху резервни-
те гуми под ремаркетата
на два товарни автомобила,
пристигащи от Турция.
Един от чужденците за-
явил, че е пакистанец,
другите двама казали, че
са афганистанци.

В
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·Û„‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÌËÍ‡ Ì‡  ‡ÈÏ‡Í ◊‡Î‡Ì
Ò˙·Û‰Ë ìÏ‡ÍÂ‰ÓÌÒÍËˇ ‚˙ÔÓÒî ‚ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ
ÏÂÊË. ŒÌÎ‡ÈÌ ÍÓÏÂÌÚ‡ÚÓËÚÂ Ó·Ò˙‰Ëı‡
Í‡Í‚Ë Ò‡ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡ ÌË Ò Ã‡ÍÂ‰Ó-

ÌËˇ, Í‡Í‚Ó ÒÂ ÍËÂ Á‡‰ ÒÂ·ÂËÁÚ˙Í‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï˙Ê‡,
ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÔÓı‚‡ÎË, ˜Â Â Ò˜ÛÔËÎ Ô‡ÏÂÚÌ‡Ú‡ ÔÎÓ˜‡, Ë
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Í‡Í‚Ë ÏÂÍË Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú. ÕÂ ·ˇı‡
ÒÔÂÒÚÂÌË Ë ÍËÚËÍËÚÂ Í˙Ï ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ, Í‡ÚÓ Ë
Í˙Ï ÏÂ‰ËËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ì‡Ô‡‚Ëı‡ ÒÂÌÁ‡ˆËˇ ÓÚ ÒÎÛ˜‡ˇ.

О
Наз@ем от мреж@та

 ¿Á ÏËÒÎˇ,˜Â Ô‡‚ËÎÌ‡Ú‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡ ÔÓÁËˆËˇ ÔÓ
ÒÎÛ˜‡ˇ Â ‰‡ ÌÂ ÒÂ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡ ÌË˘Ó. ÕË˘Ó.  ‡ÚÓ Ì‡ˆËˇ
ÒÚÓˇ˘‡ Ì‡‰ ‚ÒË˜ÍË ‰Â·ÓÎËË Úˇ·‚‡ ËÁÓ·˘Ó ‰‡ ÌÂ ÒÂ
Á‡ËÌËÏ‡‚‡ÏÂ Ò Ú‡ÍË‚‡ Ë‰ËÓÚ˘ËÌË. ÕÂ ÏÓÊÂ ‚ÒÂÍË
Â‰ËÌ ˆ˙‚ÛÎ, ÍÓËÚÓ Í‡ÊÂ ÌÂ˘Ó Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ ËÎË Ì‡Ô‡-
‚Ë ÌÂ˘Ó Ë ‰‡ ÏÛ ÒÂ ‚˙Á‚‡ÏÂ. ÕÂÍ‡ ‰‡ ÒË ÓÔ‡‚ˇÏÂ
ÌËÂ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ Ë ‰‡ ÒË „ÎÂ‰‡ÏÂ Ì‡¯ËÚÂ ÌÂ˘‡. ÕÂ ÒË
ÒÚÛ‚‡ ÌËÂ ‰‡ ÒË ı‡·ËÏ ÂÌÂ„ËˇÚ‡ Á‡ Ú‡ÍË‚‡ ÔÓÒÚÓ-
ÚËË.

 ÃËÒÎÂÚÂ Ò „Î‡‚ËÚÂ ÒË. “Ó‚‡ Â ÔÓ‚ÓÍ‡ˆËˇ ÓÚ
Ò˙·ÒÍËÚÂ Ú‡ÈÌË ÒÎÛÊ·Ë. «‡ ‰‡ ÓÚ‰‡ÎÂ˜‡Ú ¡˙Î„‡Ëˇ Ë
Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ. “ÓÎÍÓ‚‡ ÎË ÌÂ ÒÂ ‚ËÊ‰‡ ÓÚ Ì‡¯ËÚÂ ÔÓÎË-
ÚËˆË.  ÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ ‚ÎÂÁÂ ‚ ≈—, ÚÓÎÍÓ-
‚‡ ÔÓ‚Â˜Â ÔÓÎÁ‡ Á‡ —˙·Ëˇ ˘Â ËÏ‡, Ú.Â. ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-
‚Â˜Â ˘Â —˙·Ëˇ ˘Â ‰˙ÊË Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ ‚ Ò˙·ÒÍ‡Ú‡
Ó·ËÚ‡. ÕËÂ ÒÏÂ ·‡Úˇ Ë ÒÂÒÚË Ò Ï‡ÍÂ‰ÓÌˆËÚÂ Ë ÌÂ
·Ë‚‡ ‰‡ „Ë Ï‡ÁËÏ, ¿ Ò˙·ËÚÂ ÚÓ˜ÌÓ ÚÓ‚‡ ËÒÍ‡Ú. ÕÂ Â
ÎË ˇÒÌÓ ?

 —ÚË„‡ ËÁÎËÁ‡ÎË Ò ÚËˇ ÌÓÏÂ‡ Í‡Í ·˙Î„‡ËÌ Ï‡ÁË
·˙Î„‡ËÌ ·Â.  ‡Í‚Ë Ï‡ÍÂ‰ÓÌˆË, Ù‡ÍÚËÚÂ Ò‡ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ
ˇÒÌË: Û¯Ë ÒÂ Ô‡ÏÂÚÌËÍ Ì‡ Á‡„ËÌ‡ÎËÚÂ ‚ ·Óˇ ÒÂ˘Û
—⁄–¡»fl!!!! ¿ ‚ËÂ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ÈÚÂ ‰‡ Ë„‡ÂÚÂ ÔÓ Ò‚Ë-
Í‡Ú‡ Ì‡ Ò˙·ÒÍËÚÂ ÍÓÏÛÌËÒÚË Ë ‰‡ ‚ËÍ‡ÚÂ ˜Â ìÏ‡ÍÂ‰ÓÌ-
ˆËÚÂî Ò‡ ‚ËÌÓ‚ÌË. ŸÓ ÚÓ˜ÌÓ ÚÓˇ Ô‡ÏÂÚÌËÍ Â¯Ëı‡ ‰‡
„Ó Û¯‡Ú Ò Ú‡Í‡‚‡ ÁÎÓ·‡ ÚËˇ ìÏ‡ÍÂ‰ÓÌˆËî, Á‡˘Ó?  ‡Í-
‚Ó „Ë „ÂÂ Úˇı Ú‡ˇ ‚ÓÈÌ‡, ËÏ‡ ‰‡ÎÂ˜ ìÔÓ-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ëî
ˆÂÎË ‰‡ ÒË ËÁÎË‚‡Ú ìÔ‡ÚËÓÚËÁÏ‡î. ÕÓ ÌÂ, ˇ‚ÌÓ Ú‡Í‡
Ì‡Â˜ÂÌËÚÂ ìÏ‡ÍÂ‰ÓÌˆËî Ò‡ ÒÔÒÍË ÏÂÍÂÂÚ‡. ¬˙Ó·˘Â
ˆˇÎ‡Ú‡ Ú‡ˇ ËÒÚÓËˇ ·Â¯Â Ò˙Á‰‡‰ÂÌ‡ ÓÚ Ò˙·ÒÍËÚÂ ÒÎÛÊ-
·Ë (‡Á·Ë‡È ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓ Á‡ÔÓ‚Â‰ Ì‡ ˘ÛÍ‡Ú‡) Ë ÌËÂ
Ë ‰Ó ‰ÌÂÒ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÏÂ Ú‡Í‡ Û„Ó‰ÌÓÚÓ Á‡ Úˇı ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘Â,
˜Â ‚Ë‰ËÚÂ ÎË ·˙Î„‡Ë Ë Ï‡ÍÂ‰ÓÌˆË ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
„ÎÂ‰‡Ú. —ÚË„‡ ‚Â˜Â, Í‡ÊÂÚÂ ÌÂ˘‡Ú‡ Ò ËÒÚËÌÒÍËÚÂ ËÏ
ËÏÂÌ‡.

 »ÒÚËÌ‡Ú‡ Â, ˜Â ‚ÒË˜ÍÓ ˆÂÌÌÓ Í‡ÚÓ ˜Ó‚Â¯ÍË
ÔÓÚÂÌˆË‡Î ‚ Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ Â ÛÌË˘ÓÊÂÌÓ. ŒÒÚ‡Ì‡ÎË Ò‡
Ò‡ÏÓ ÔÓÚÓÏˆË Ì‡ ÂÌÂ„‡ÚË Ë Ó‰ÓÓÚÒÚ˙ÔÌËˆË.  ÓÈÚÓ
ÌÂ Â ·ËÎ Ò˙„Î‡ÒÂÌ ‰‡ Á‡·‡‚Ë ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÒË ÍÓÂÌË
Â ·ËÎ Ô‡˘‡Ì ‚ ÍÓÌˆÎ‡„ÂË ËÎË Û·Ë‚‡Ì. ƒÛ„ËÚÂ -
ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ÔË‚ËÎÂ„ËË ÓÚ “ËÚÓ‚‡ fi„ÓÒÎ‡‚Ëˇ. ¬ Í‡ÈÌ‡
ÒÏÂÚÍ‡, „Û·Ó Í‡Á‡ÌÓ, Ò‡ ÍÛÔÂÌË. —Â„‡ ÓÚ ÚÂıÌËÚÂ ÔÓ-
ÚÓÏˆË ÌˇÏ‡ Í‡Í ‰‡ Ó˜‡Í‚‡ÏÂ ‰‡ ÒÂ ÓÚÂÍ‡Ú ÓÚ ‰ˇ‰Ó‚ˆËÚÂ
Ë ·‡˘ËÚÂ ÒË. “Ó‚‡ Â ÊÂÒÚÓÍ‡Ú‡ ËÒÚËÌ‡. ¬ÒË˜ÍÓ ˜ËÚ‡‚Ó
‚ Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ Â ·ËÎÓ ÔÓÍÛ‰ÂÌÓ ËÎË ÛÌË˘ÓÊÂÌÓ. ¬ËÊÚÂ
ÍÓÎÍÓ Ò‡ ÔÓ‰‡ÊÌË - 100 ıËÎˇ‰Ë ÒÚ‡Ì‡ı‡ ·˙Î„‡ÒÍË
„‡Ê‰‡ÌË, ÌÂ Á‡‡‰Ë ‰Û„Ó, ‡ Á‡‡‰Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡
ËÁ„Ó‰‡ - ‰‡ Ô˙ÚÛ‚‡Ú ‚ ≈—. “Ó‚‡ Â ‰ÓÎÌÓ ÔÎÂÏÂ Ë ÌÂ
Á‡ÒÎÛÊ‡‚‡ ÔÓÏÓ˘ Ë ÂÏÔ‡ÚËˇ. ƒ‡ Á‡„Ë‚‡Ú, ¯ËÔÚ˙ËÚÂ Ë
·ÂÁ ÚÓ‚‡ Ò‡ Ì‡ Ô˙Ú ‰‡ „Ë ÔÂ‚ÁÂÏ‡Ú ÓÚ‚˙ÚÂ. ÕËÍ‡Í‚‡
ÏËÎÓÒÚ.

  ˙‰Â Â Í˙‰ÓÍÓÒËˇ ÌË ÔË¯Ï‡Ì-ÏËÌËÒ˙ Ì‡ ¬Ì–
‰‡ ËÁÍÓÏÂÌÚË‡ ÚÓÁË ‡ÍÚ? ƒ‡ ÌÂ ÒË Â Á‡·‡‚ËÎ Ô‡Ó-
Î‡Ú‡ ÓÚ ÙÂÈÒ·ÛÍ‡ Ë ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÎÓ„ÌÂ?

  ‡Í‚Ë Ò‡ ÚÂÁË ÒÏÂ¯ÌË ‰ÂÍÎ‡‡ˆËË ÓÚ ¬˙Ì¯ÌÓ?
“ˇ·‚‡ Ú‚˙‰‡ ˙Í‡ Ë ÚÓÚ‡ÎÌÓ Ï‡˜Í‡ÌÂ Ì‡ Ò‡ÏÓÁ‡·‡-
‚ËÎËÚÂ ÒÂ ÓÚ ¬‡‰‡ÒÍÓ. ¬ËÊÚÂ „˙ˆËÚÂ - Ô‡‚ˇÚ „Ë
ÎÛ‰Ë. ≈‰ËÌ Ù‡ÈÚÓÌ ‰˙Ê‡‚‡, ·Ë‚¯‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡ ÔÓ‚ËÌ-
ˆËˇ, Ò‡ ÒÂ ÒÂ ‚ÁÂÎË ÏÌÓ„Ó Ì‡ ÒÂËÓÁÌÓ, ÒÏÂ¯ÌËˆË.

 » Á‡˘Ó ËÒÍ‡ÚÂ Á‡·‡Ì‡ Ò‡ÏÓÁ‚‡ÌËˇ ÊÛÌÎËÒÚ ‰‡
ÔÓÒÂ˘‡‚‡ ¡˙Î„‡Ëˇ? Õ‡ÔÓÚË‚, ‰‡ ‰ÓÈ‰Â Ì‡ „ÓÒÚË! ŸÂ
„Ó ÔÓÒÂ˘ÌÂÏ ÔÓ‰Ó‰·‡‚‡˘Ó! Ã‡ÎÍÓ Ó·‡˜Â ÏÓÊÂ ‰‡ „
ÔÓÁ‡·ÓÎË.

 “Óˇ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ ÒË ÌÓÒË ÌÂÍÓÎÓ„‡ ‚ ‰ÊÓ·‡, ÌÓ
Â¯ËÎ Ë ÚÓÈ ‰‡ ÒÚ‡ÌÂ ‚‡ÊÂÌ. ÕÂ ‚Ë‰ˇıÚÂ ÎË ËÁˇ‚ËÚÂ
ÏÛ ÔÓ “¬-ÚÓ Ì‡ ÚÓÁË ·Ë‚¯ ÒÔÓÚÂÌ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ- ıÎÓÔ‡
ÏÛ ‰˙ÒÍ‡Ú‡ ÓÚ‚ÒˇÍ˙‰Â.  » ÔÓÌÂÊÂ ÔÓ‡‰Ë ‚˙Á‡ÒÚÚ‡ ÒË
Â ÌÂÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ÒÔÓÚÌË ÔÂ‰‡‚‡ÌËˇ, „Û·Ë ÔÓ˜‚‡ ÔÓ‰
Í‡Í‡Ú‡ ÒË, Â¯ËÎ ‰‡ ÒÍ‡Ì‰‡ÎËÁË‡ Ò ıÛÎË„‡ÌÒÍË ÔÓ-
ˇ‚Ë, ˜Â ‰‡ ÒÂ Á‡„ÓÌÓË Ï‡ÎÍÓ Á‡ ÌÂ„Ó, ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÍÓÚË‡
ÒÂ‰ „ÓÒÔÓ‰‡ ÊÛÌ‡ÎˇÚ‡, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ „Î‡‰ÌË Á‡ ëÊ˙ÎÚË
ÌÓ‚ËÌËí.

 »ÏË Ì‡Ô‡‰ÌÂÚÂ Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ ·Â- ÔËÒ˙Â‰ËÌÂÚÂ
ÔÓÎÓ‚ËÌ‡Ú‡ Í˙Ï ¡„-Ì‡ÎË ÒÚÂ „ÓÎˇÏ‡ ‡·ÓÚ‡ Ú‡Ï -‚ÒÂ
‚ÂÎËÍË Ô˙ÎÍÓ‚Ó‰ˆË

 ÚÂ Ò‡ÏË ÒÂ Ì‡ÚËÒÍ‡Ú Á‡ ·˙Î„‡ÒÍÓ „‡Ê‰‡ÌÒÚ‚Ó
(ÔË˜ËÌ‡Ú‡ Â ˇÒÌ‡), ‡ÍÓ ËÏ‡ÏÂ ˜ËÚ‡‚ ‚˙Ì¯ÂÌ ÏË-
ÌËÒÚ˙ ˘Â ‚Ë‰ˇÚ Ô‡ÒÔÓÚË Á‡ ≈— ÔÂÁ ÍË‚ Ï‡Í‡ÓÌ.
“Ó„‡‚‡ ‚ÂÓˇÚÌÓ ˘Â ÚË˜‡Ú ‰‡ ÒÚ‡‚‡Ú „˙ˆË.

 ‚ ≈—? ÕËÍÓ„‡! ŸÂ ÒÂ‰ˇÚ ÓÚ‚˙Ì Ë ˘Â ÔÓ‰ÒÏ˙˜‡Ú
Í‡ÚÓ ˆË„‡ÌÂÚ‡ Ì‡ Ò‚‡Ú·‡. ƒÓÍ‡ÚÓ ÌÂ ËÏ ‰ÓÈ‰Â ‡Í˙Î‡ ‚
ÔÂ‰‡ÚÂÎÒÍ‡Ú‡ ÍÛı‡ Í‡ÚÛÌ‡. »ÎË ‰ÓÍÓÚÓ ‡Î·‡ÌˆËÚÂ ÌÂ
ÔÂÍ‡Ú‡Ú ìÌ‡ Í‡ˇ Ì‡ ÔÓÍË‚‡î. ¬ÚÓÓÚÓ Â ‚˙ÔÓÒ Ì‡
Â‰ÌÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ.

 Ì‡ ·‡ÎÍ‡ÌËÚÂ ÔÓÒÚÓÚËˇÚ‡ Â ÒÏ˙ÚÓÌÓÒÌ‡..ÚÓÁ
ÏËÊËÚÛÍ‡ ÒÚÓ¯ËÎ Í‡Ï˙Í‡ Ò‡ ÔÛÒÌ‡Î ÔÓ ÙÂÈÒ‡..Ë
ÒÂ„‡ „Ó ‰‡‚‡Ú ÔÓ ÌÓ‚ËÌËÚÂ..ÏÓÚË‚‡ Â ˇ‚ÌÓ ÔÓÍ‡Á-
ÌÓÒÚ Ë Ì‡È-‰Ó·‡Ú‡ Â‡ÍˆËˇ Â Í‡ÚÓ ‚ ·ÂÎËÚÂ ÒÚ‡ÌË
‰‡ „Ó Ò‡ÌÍˆËÓÌË‡Ú Ï‡ÍÂ‰ÓÌÒÍËÚÂ ÚËÍ‚Ë Ò Â‰Ì‡ „ÎÓ-
·‡ Ë ÔÂ„ÎÂ‰ ÔË ÔÒËıË‡Ú˙..‡ ÌÂ ‰‡ Ó·Úˇ„‡ÏÂ ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËˇÚ‡ Ò ·‡ÚÒÍËˇ Ï‡ÍÂ‰ÓÌÒÍË Ì‡Ó‰ Á‡‡‰Ë Â‰ËÌ
Ô‡Îˇ˜Ó.. Ì‡È-‰Ó·Â ‚ Û˜Â·ÌËˆËÚÂ ÔÓ „ÂÓ„‡ÙËˇ ‰‡ ÒÂ
ÒÎÓÊË Â‰ÌÓ ·ˇÎÓ ÔÂÚÌÓ Ë ‰‡ ÔËÍÎ˛˜ËÏ Ò Ï‡ÍÂ‰ÓÌ-
ÒÍËˇ ‚˙ÔÓÒ Â‰ËÌ Ô˙Ú Á‡‚ËÌ‡„Ë.

ÑÅÌ çàïîçíà ÁÍÐ è ÁÍÒ
êàêâî ùå ñëåäè â
ïðåäèçáîðíàòà êàìïàíèÿ

Г
Генералните директори

на БНР и БНТ Александър
Велев и Вяра Анкова вече
са запознати с методика-
та, по която СЕМ ще на-
блюдава как изборите са
попаднали във фокуса на
обществените медии, съ-
общи БНР. Членовете на
регулатора са обяснили, че
за изготвянето на проце-
дурата е използван опитът
от няколко държави, взети
са предвид и препоръките
на Организацията за сигур-
ност и сътрудничество в
Европа. “СЕМ очаква ауди-
торията да бъде информи-
рана по най-добрия начин.
Основният акцент в подгот-
вената методика за наблю-
дение е достъпът до инфор-
мация за младите хора,
които ще гласуват за първи
път. Регулаторът си дава
ясна сметка за това, че те
отделят повече внимание
на информацията, която
предлага интернет”, комен-
тира председателят на
СЕМ Мария Стоянова. От

Предаването за култура на
БНТ “Библиотеката” бе
отличено с Наградата на
София за журналистика. Вече
10 години то проследява
актуалните литературни и
културни събития, представя
нови талантливи автори и
провежда дискусии, които
допринасят за развитието на
българската литература.
Водещи на предаването са
Георги Ангелов и Андрей
Захариев. Първият роман на
победителя в литературното
риалити на БНТ “Ръкописът”
Георги Бърдаров бе отличен в
новата категория “Дебют” в
годишните награди на
Литературен клуб  “Перото”
към НДК. “Аз още броя дните”
е текстът, който стана
фаворит в тв формата на
БНТ, и е публикуван в книга
от издателство “Сиела”

Изтече срокът, в който всички медии трябваше да обявят
тарифите за отразяването на кандидатите за президент

регулатора призоваха
ръководствата на телеви-
зиите да осигурят до-
статъчно информация,
представена по подходящ
начин за хората с увреден
слух.

ЦИК вече публикува и
формите на предизборна
кампания, които са законо-
во разрешени в БНТ и
БНР. Кандидатите за пре-
зидент и вицепрезидент
могат да се включат в три
основни вида медийно от-
разяване - обръщения, дис-
пути и клипове. За всяка
една от трите форми на
предизборна кампания по
БНТ и БНР се провежда
отделен жребий, който е
общ за съответната форма
на предизборна кампания
между всички регистрира-
ни в ЦИК партии, коали-
ции и инициативни коми-
тет. Тегленето ще се води
от председателя на ЦИК.

Шефът на БНР Алек-
сандър Велев обеща в ме-
дийната кампания за пред-

стоящите президентски из-
бори БНР да спазва прин-
ципите на равнопоставе-
ност и плурализъм. “Опре-
делили сме време, което
ще бъде общодостъпно,
безплатно за участниците
в изборите, които ще полу-
чат равен достъп. В програ-
ма “Хоризонт” ще бъдат
дебатите и разпределени-
ето, разбира се, по регио-
налните радиостанции”,
обясни Велев. Постарали
сме се във всичките ни по-
литически и актуални пре-
давания да дадем възмож-
ност на партиите за учас-
тие освен всичките
задължителни форми, кои-
то, разбира се, имаме по
закон, заяви и генералният
директор на БНТ Вяра Ан-
кова.

Министерският съвет
вече одобри тарифата, по
която партиите, коалиции-
те и инициативните коми-
тети заплащат предизбор-
ните предавания по БНТ и
БНР и техните регионални

центрове при произвежда-
нето на 6 ноември 2016 г.
на изборите. Тарифата е
изготвена в съответствие с
предложенията на ръко-
водствата на БНТ и БНР и
е приета не по-късно от 40
дни преди изборния ден,
съгласно чл. 197 от Избор-
ния кодекс.

Законово установеният
срок, в който медиите тряб-
ваше да обявят тарифите,
които трябва да заплатят
кандидатите за президент
при желание да бъдат от-
разени, изтече на 22 сеп-
тември. Данните трябва да
бъдат качени на интернет
страницата на съответната
медия и да бъдат изпрате-
ни на Сметната палата и
на ЦИК. БНР и БНТ са из-
ключение от условието за-
ради специфичния си ста-
тут, който включва произ-
насяне от МС. Всички ос-
танали медии обаче вече
са длъжни да информират
за цената на предизборно-
то отразяване.

На връх празника на независимост-
та, 22 септември, радио Нова нюз праз-
нува своя първи рожден ден. Вече една
година на честота 95,7 MHz за София,
97,1 MHz за Велико Търново и 98,2
MHz за Кюстендил, радиото запозна-
ва своите слушатели с най-важните но-
вини и събития от деня, най-актуални-
те теми и дискусии. Медията предава
новини на всеки кръгъл час и излъчва
на живо сутрешния блок на Нова теле-
визия - “Здравей, България”, както и
публицистичните предавания на меди-
ята - “Събуди се”, “Комбина и “Часът
на Милен Цветков”. Всеки петък сле-
добед слушателите на радиото споде-
лят мнението си по актуалните теми от
седмицата в шоуто “Петък в пет” с
Милен Цветков и Даниел Петканов. За
своя празник радиото пусна безплат-
но мобилнo приложениe.

Снимка БТА

СССССС
поредното си нововъведе-
ние се похвалиха от наци-
оналната телевизия. Ка-
налът БНТ 2 вече излъчва

БНТ 2 ЩЕ ДАВА ПРОГНОЗА
ЗА ВРЕМЕТО ОТ НАД 30 ГРАДА

зимата зрителите ще научават и
дебелината на снежната покривка
в планинските курорти.

Синоптичната информация,
допълнена с реална картина от
съответните градове ще бъде съоб-
щавана още в сутрешния блок “До-
бро утро с БНТ2”. В края на седми-
цата зрителите ще могат да научат
и подробната прогноза за предсто-
ящите почивни дни в цялата стра-
на. “В сутрешния блок на БНТ2 с
преки включвания от Националния
институт по метеорология и хидро-
логия при БАН зрителите ще могат
да се запознават с предвиждания-
та на синоптиците за месец напред.
Към данните за метеорологичните
условия в страната ще бъде доба-
вяна и агропрогноза с актуални
сезонни съвети за земеделските
производители”, обещават от наци-
оналната телевизия.

подробна прогноза за времето,
както и актуални синоптични дан-
ни за повече от 30 града. Инфор-
мацията се излъчва в ефир всеки
ден от 11,55, 12,50 и 15,55 часа.
Петте регионални центъра на БНТ
2 подготвят информацията за вре-
мето в София, Перник, Враца, Мон-
тана, Ботевград, Самоков, Своге,
Благоевград, Кюстендил, Сандан-
ски, Петрич, Гоце Делчев, Банско,
Русе, Плевен, Велико Търново, Ви-
дин, Силистра, Разград, Пловдив,
Кърджали, Хасково, Сливен, Вар-
на, Бургас, Шабла, Каварна, Бал-
чик, Обзор, Созопол и Ахтопол. В
летните месеци информацията е
придружена от данни за темпера-
турата на морската вода, а през

РАДИО НОВА
НЮЗ СТАНА
НА ГОДИНА
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900 млн. лв. изпратили у
нас българите зад граница

Близо 900 млн. лв. са изпратили
от началото на годината българите
зад граница на свои близки в страна-
та. Данните са на БНБ. Точната сума
на постъпилите у нас средства от
българите в чужбина е 873 млн. лв.,
стана ясно от съобщение на бТВ. Най-
много - близо 200 млн. лева, са из-
пратили българите от САЩ. Испания
и Гърция са също от страните, откъ-
дето идват най-много пари, съответ-
но 174 млн. лв. и 68 млн. лв. Българи-
те, живеещи във Великобритания, са
изпратили в страната 65 млн. лв.,
следвани от Италия - 59 млн. лв., и
Германия - 56 млн. лв.

По последни данни на БНБ преки-
те чуждестранни инвестиции в Бълга-
рия за януари - юли 2016 г. възлизат

Най-много пари идват от работещите
нашенци в САЩ, Испания и Гърция

на 987,3 млн. евро, като намаляват с
14,8% на годишна база. Най-големи-
те преки инвестиции в страната за
януари - юли 2016 г. са от Холандия
(199,1 млн. евро), следва Люксембург
(145,1 млн. евро) и Великобритания
(128,1 млн. евро). Това означава, че
българите, живеещи в чужбина, на
практика са най-големият задграни-
чен инвеститор у нас.

Според икономисти ефектът от
парите зад граница за едно домакин-
ство е съизмерим с парите от евро-
фондовете за един регион в държава-
та. На този фон масовото изтичане на
работна сила все повече затруднява
икономиката на страната, а липсата
на кадри отблъсква инвеститори.

Опасенията, че кризата на пазара

на труда в много европейски държави
като Испания и Гърция масово ще
върне българи у нас, не се оправдаха
и парите продължават да нарастват,
отчитат икономисти. Не очакват драс-
тичен ефект и от “Брекзит”, ако не се
въведат ограничения със задна дата.
“Най-вероятно Великобритания ще

продължи да бъде от страните, от
които се изпращат най-много средст-
ва в България”, прогнозира иконо-
мистът Явор Алексиев. Масовото изти-
чане на мозъци, а дори и на нискок-
валифициран труд обаче все повече
затруднява родната икономика, а лип-
сата на кадри гони инвеститорите.

България трябва да осигу-
ри още 28 милиона евро за
извеждане от експлоатация на
първите четири блока на АЕЦ
“Козлодуй”. Това съобщи пред
БНР във връзка със специали-
зирания доклад на Европей-
ската сметна палата, който
обобщава усвояването на ев-
росредствата за извеждане от
експлоатация на стари ядрени
мощности, Илиана Иванова,
българският представител в
палатата. По-значимо е оскъ-
пяването на процеса в Слова-
кия и Литва, каза Иванова.

В началото на седмицата
стана ясно, че европейската
помощ за спрените ядрени
реактори не достига и затова
е необходимо харченето на
собствени средства за извеж-
дането им от експлоатация. От
докладна на палатата тогава
стана известно, че страната ни
ще трябва да даде 1,6 млрд.
евро за спрените малки бло-
кове в АЕЦ “Козлодуй”. Ако се
включат и разходите за окон-
чателното погребване на от-
работено ядрено гориво, смет-

България трябвало да осигури само
28 млн. лв. за спрените реактори

Илиана Иванова

ката ще набъбне до 2,697
млрд. евро.

Според Иванова анализът
на платата показва, че от 2010
година насам прогнозните
разходи по извеждането на
мощностите от експлоатация
са се увеличили с 40% до 5,7
милиарда евро общо за трите
държави. Най-голям дял от
това прогнозно увеличение на
разходите се регистрира при
Литва. Същевременно про-
гнозните разходи за “Козло-

дуй” остават в голяма степен
непроменени, посочи Ивано-
ва.

“С пет години се изтегля
крайният срок за извеждане от
експлоатация и това води до
намаляване на този първона-
чален разчет със 136 милио-
на евро, т.е. финансовият не-
достиг за България към датата
на одита е от порядъка на 28
милиона евро. Сравнено с
Литва, за “Игналина” - от по-
рядъка на над милиард и по-
ловина евро и за Словакия -
над 90 милиона евро. Тоест,
за България наблюдаваме
най-малък финансов недостиг,
но това не бива да ни успоко-
ява”, коментира тя.

За периода 2011-2015 го-
дина наблюдаваме значител-
но увеличаване не само на на-
ционалното, но и на европей-
ското финансиране, предвиде-
но за извеждане от експлоа-
тация, уточни още Илиана
Иванова. Идеята на доклада е
да оцени цялостния напредък
на трите държави, без да ги
класира кой как се справя.

Българският кораб
“Бяла” е предложен
за втори път за
публична продан
срещу цена от малко
над 8000 евро, колко-
то струва кола на
старо от невисок
клас. Плавателният
съд се продава
заради дългове на
собственика - софий-
ската компания
“Тера Индустриал”
ЕООД, към Държавно-
то предприятие “При-
станищна инфраст-
руктура”. Името на

Продават кораба „Бяла” на цената на кола на старо
фирмата фигурира и
в черен списък на
длъжници.
Частен съдия-
изпълнител го вади
на тезгяха. Плавател-
ният съд, построен
през 1957 г. във
Варна, се намира на
14 корабно място на
Терминал Изток 1 в
Пристанище Бургас.
Представлява плава-
ща ремонтна база и е
с дължина 34,52 м,
ширина 6,51 м, газе-
не при пълен товар
2,59 м. Височината на

борда е 2,9 м.
Заводската конструк-
ция на кораба е била
с надстройка със
защитни капаци,
защитаващи товара от
щормово време и
наводнение на товар-
ния трюм. Понастоя-
щем трюмът на плава-
телния съд се пълни с
вода при всеки дъжд,
а конструкцията му е
корозирала. Цената
на кораба е точно
16 848 лв. Тя обаче е
с 4 хил. лв. по-ниска,
отколкото е била на

първия търг,
на който не са се
явили кандидати.
През юли корабът се
продаваше за 21 хил.
лв. Толкова са приста-
нищните такси, които
дължи собственикът
на кораба - „Тера
индустриал“ ЕООД, на
Държавното
предприятие
„Пристанищна
инфраструктура“.
Заявки от кандидати
за купуване се
приемат до
20 октомври т.г.

В края на август 2016 г.
депозитите на неправителстве-
ния сектор в банките са 66,426
млрд. лв. или 74,7% от БВП на
страната. На годишна база те
са се увеличили с 9,6 на сто,
отчита БНБ. Депозитите на не-
финансовите предприятия са
18,831 млрд. лв. или 21,2 на сто

Депозитите на гражданите нараснали с почти 7%

4230 кражби на електро-
енергия е установило за
първите 8 месеца на година-
та ЧЕЗ. От там отчетоха вче-
ра щети от кражби на еле-
менти от електроенергийна-
та инфраструктура за 745
000 лева за същия период.
През август компанията ре-
гистрира и пореден смъртен
случай в резултат на посега-
телство над свое съоръже-
ние, съобщиха от ЧЕЗ.

“Средно по 1150 дома-
кинства на ден са били без

4230 кражби на ток
за 8 месеца в
Западна България

от БВП в края на август 2016
година. В сравнение със същия
месец на 2015 г. те се увелича-
ват с 12,8 на сто.

Депозитите на финансови-
те предприятия се увеличават
с 29,9 на сто на годишна база
през август 2016 година и в
края на месеца достигат 3,863

млрд. лв. (4,3% от БВП). Депо-
зитите на домакинствата и “До-
макинства и нетърговски орга-
низации, обслужващи домакин-
ствата” са 43,732 млрд. лв. (49,2
на сто от БВП) в края на август
2016 година. Те се увеличават
с 6,9 на сто спрямо същия ме-
сец на 2015 г.

Растат депозитите в банки-
те, каза вчера пред Нова теле-
визия банкерът Левон Хампар-
цумян. По неговите думи с мал-
ки темпове расте и кредитира-
нето. То обаче е неравномер-
но в различните градове.
Предприемчивите хора са в
големите градове.

Запитан относно информа-
ция, че банките въвеждат нови
такси, някои от които напълно
неразбираеми, Хампарцумян
коментира, че търговските поли-
тики на банките няма как да са
еднакви. “Ако някой е направил
някакви щуротии, просто ще му
избягат клиентите”, посочи той.

ток и са търпели не-
удобства в резултат
на кражби от еле-
менти на електро-
разпределителната
мрежа на ЧЕЗ от
началото на годи-
ната. Това са данни
само за една трета
от територията на
България”,  каза
Ясен Тодоров от
“ЧЕЗ Разпределе-
ние България”.

Санкциите за нерегламен-
тирано консумиране на еле-
ктроенергия обаче нямали
възпиращ ефект върху нару-
шителите.

142 прекъсвания на еле-
ктрозахранването вследст-
вие на посегателства над
електроразпределителната
мрежа отчита ЧЕЗ за пери-
ода януари-август 2016 г.
266 000 клиенти пък са били
без ток в продължение на
общо 305 часа за първите 8
месеца на годината.
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Интеграция ли?!!

СВЕТЛА
ВАСИЛЕВА

Вони...!

КРИСТИЕЛА
СИМЕОНОВА

1879 - В ЕЛЕНА СЕ РАЖ
ДА ПЕТКО ТОДОРОВ,

ПИСАТЕЛ (УМИРА 1916 Г.).
Ярка фигура в литератур-
ния ни живот в началото на
XX в. Известен най-вече
като автор на идилии и дра-
ми. Живее в близко духов-
но родство с кръга “Мисъл”.
Умира в Швейцария, а пет
години по-късно тленните
му останки са пренесени и
погребани в София.

1886 - В ГАБРОВО СЕ
РАЖДА РАН БОСИ-
ЛЕК, ПИСАТЕЛ (УМИ-
РА 1958 Г.). Рожденото

му име е Генчо Станчев
Негенцов. Завършва пра-
во с докторат в Брюксел,
известно време е адвокат,
но литературата е негово-
то призвание. Редактор е
в сп. “Светулка”, в. “Враб-
че” и сп. “Детска радост” -
едно от най-известните
детски издания у нас.
Сред най-популярните му книги за деца са
“Косе Босе”, “Патиланци”, “Родна стряха” и др.

1938 - РАЖДА СЕ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ, ПОЛИ-
ТИК, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ (УМИРА
1996 Г.). Завършил

“Международни отноше-
ния” в МГИМО (Москва),
след което е служител в
МВнР и Министерството
на външната търговия. От
1969 до 1972 г. работи в
представителството на
България в ООН в Же-
нева. След това е зам.-
министър и първи зам.-министър на външната
търговия, вицепремиер и първи вицепремиер,
министър на външноикономическите връзки.
Депутат в няколко НС, министър-председател в
76-то и 77-то правителство. Застрелян е с четири
куршума пред дома му на ул. “Латинка” 15.

1983 - ПРЕДОТВРАТЕН Е ОПИТ ЗА СВЕТОВ-
НА ЯДРЕНА ВОЙНА.

На тази дата подп. Ста-
нислав Петров, съветски
офицер в оставка, при-
ема, че предупреждени-
ето за ракетно нападе-
ние от страна на САЩ е
фалшиво и не изпълня-
ва предписанията за от-
ветна реакция. По-късно
експертизите на спътниковата система за ранно
предупреждение разкриват, че тя е била повре-
дена. Действията на Петров стават известни на
широката общественост едва през 1998 г. На 19
януари 2006 г. в щаб-квартирата на ООН в Ню
Йорк на Станислав Петров е връчена специална
награда на международната обществена орга-
низация “Асоциация на гражданите на света” -
кристална статуетка с надпис “На човека, който
предотврати ядрената война”.

1990 - УМИРА АЛБЕРТО МОРАВИЯ, ИТАЛИ-
АНСКИ ПИСАТЕЛ (Р. 1907 Г.).

“Баща на италианския неореа-
лизъм”. Издава първия си ро-
ман “Безразличните” на 22 г.
Официалната власт начело с
Мусолини забранява писанията
му. След Втората световна вой-
на издава няколко романа, най-
известният от които е “Римлян-
ката”. През 1952 г. творчество-
то му е забранено от Ватикана. Пише няколко
сценария, а по романите му са заснети филми
като “Чочарка”, “Конформистът” и др.

2010 - УМИРА ГЛОРИЯ СТЮАРТ, АМЕРИКАН-
СКА АКТРИСА (Р. 1910 Г.).

Кариерата й продължава почти
80 години. Една от най-запом-
нящите се роли, които е изиг-
рала, е на 100-годишната Роуз
във филма “Титаник” на
Джеймс Камерън. За ролята на
Роуз е номинирана за “Златен
глобус” и за “Оскар” (засега
остава най-възрастната актри-
са, номинирана за приза).

Анатолий СТАНКУЛОВ

Плъхът изпълзя от
дупката си и така раз-
рови бунището, че се
разнесе страшна воня.
Грозна сцена, нали? Е,
такава именно е ситуа-
цията с българската
кандидатура за наслед-
ник на Бан Ки-мун, като
в ролята на плъха иде-
ално се вписва евроко-
мисарят Кристалина
Георгиева - умишлено
е пропуснато опреде-
лението български!
Нищо друго освен по-
гнуса предизвикват из-
казванията й, че била
окуражена от подкре-
пата да се кандидати-
ра за шеф на ООН. Да
наречеш такова пове-
дение недостойно зву-
чи като комплимент.
Това е долно поведе-
ние, антибългарско.

Апропо плъхът досе-
га се покриваше и не
сметна за нужно да из-
лезе и публично да ко-
ментира - да опровер-
гае или отрече инфор-
мациите, в които е за-
месено името й. Що ли?
Защото и тя е в кампа-
нията, целяща да спъне
българската кандидату-
ра за високия пост. В ан-
тибългарските действия
на българското прави-
телство все по-ясно
прозират целите на
очернянето на Бокова.
Сценарият, който оче-
видно премиерът Бори-
сов се е съгласил да
играе, е да смени Боко-
ва с Кристалина, с кое-
то безскрупулно да про-
пилее шанса българин
да застане начело на
световната дипломация.
Умишленият провал на
българската кандидату-
ра играе в полза на
друг кандидат - порту-
галеца Антонио Гуте-
риш - изборът на Запад-
на Европа, воглаве с
Меркел. Неслучайно в
последно време се раз-
мениха ролите и вместо
Борисов, канцлерът
мига умилително пред
него, демонстрирайки

европейската солидар-
ност на практика, та и
някой лев му подхвърли.
Ясно е, че ако Криста-
лина влезе в надпрева-
рата, автоматично от-
пада този шанс, тъй
като не може предста-
вители на една държа-
ва да заемат два висо-
ки поста в структурите
на ООН.

Няма такава държа-
ва, която да играе сре-
щу себе си, както пра-
вим ние. Ето Гутериш,
независимо от полити-
ческата си окраска,
днес се радва на
твърдата подкрепа на
държавата си. А у нас
невежата Борисов, у
когото липсват дори
повърхностни познания
как протичат гласува-
нията в ООН, си позво-
лява да поставя улти-
матуми на Бокова, дори
да прави аналогии с
резила Румяна Желева.
Що ли голям смях буди
той у вещите в дипло-
мацията като Любомир
Кючуков например? В
интервю за “Студия
Трансмедия” бившият
ни посланик в Лондон
посочва, че същински-
ят избор не е започнал,

а сегашните гласува-
ния не отразяват пред-
ставянето на кандида-
та, а усилията на
държавата, и градаци-
ята на местата в момен-
та е абсолютна неадек-
ватна. Г-н Борисов, го-
рещо ви препоръчваме
да се вслушате в гла-
совете на по-запозна-
тите. Макар че техните
истини не отговарят на
вашите стремления.

Бокова се радва на
подкрепата на Франция
и Китай, определяна е
като приемлива за Ру-
сия и САЩ. От петте по-
стоянни членки на СС
на ООН, които имат ре-
шаващия глас, остава
Великобритания. Ние,
както само по нашите
географски ширини
умеем, успяхме важна-
та тема кой да оглави
световната дипломация
да я сведем до нивото
на махленски свади и
за сетен път демонстри-
рахме неспособността
си да се обединим око-
ло една национална
кауза. Защото “... не сме
народ, а мърша... само
знаем и можеме, и
щеме един други злоб-
но да се ядеме”...

Трайно ще интегри-
раме бежанци, изплю
вчера камъчето Гинка
Чавдарова, изпълните-
лен директор на Наци-
оналното сдружение на
общините. И “взриви”
форумите в социалните
мрежи. Това, че още не
са известни имената на
пилотните населени
места, остана назад в
съзнанието. Ключово се
оказа определението
“трайно” защото нали
досега ни внушаваха,

че те оттук само преми-
нават, не се задържат и
България не е интерес-
на за тях. Оказва се,
нещата не стояли точ-
но, както са ни ги пред-
ставяли. А щом говорят
за “пилотни общини”,
значи това е едва на-
чалото. Ще има и други.

 Излиза, че онова,
което преди три години
ни го говореше Криста-
лина Георгиева - да
приемаме бежанците,
да се настройваме, че
ще останат години в
България и че трябва да
ги интегрираме понеже
ще са полезни за ико-
номиката и демографи-
ята, не било лош сън,
шега някаква или че-
рен хумор. Не! Истина
е! Вчера и Гинка Чав-
дарова обясни, че при-
оритетно интегрирането
ще започне от общини
с тежки демографски

характеристики. Инте-
ресно кой е авторът на
тази дълбоконедомис-
лена идея? Името му
едва ли ще излезе на-
яве, но с кой акъл ще
пращаме бежанци в
обезлюдени селца и
градчета, където има
толкова много нямане -
на работа, на специали-
сти, на социална общ-
ност и живот? Какво да
правят там? Кой да ги
интегрира? Към какво?
По-скоро ще се случи
обратното, те ще “инте-
грират” местните или
коренните жители ще
напуснат родните мес-
та. Няма да е изненада,
нали? Виждаме го в
кварталите около ци-
ганските гета в градо-
вете. Сега сме на път да
създадем нови анклави,
а сетне знаем какво
следва. Вижда се по
Франция. Та ние за

четвърт век не успяхме
да интегрираме цигани-
те, които дори не са
чужденци. Провалихме
се, нищо че властта не
го признава. То е видно
с невъоръжено око.

В отпускарския ав-
густ кабинетът “Бори-
сов” тихичко прие На-
редба, регламентираща
реда за сключване на
споразумения за интег-
рация на чужденци.
Според записаното в
нея правата на онези от
тях с предоставено убе-
жище или международ-
на закрила са прирав-
нени с тези на българ-
ските граждани в об-
ластта на социалното
подпомагане, здравео-
пазването, образовани-
ето и трудовата заетост.
Същия месец беше пуб-
ликуван и анализ на
Министерството на фи-
нансите “Бежанците в

България: пазар на тру-
да и бюджетни разхо-
ди”. Онова, което казва
докладът, е, че броят на
искащите убежище ряз-
ко се е увеличил, че те
са предимно млади
мъже с ниско образова-
ние, че за три години
(2011-2013) в програма-
та за интеграция са
включени 263 човека,
като впоследствие са
отпаднали 169, че за
цялата 2015 г. броят на
регистрираните бежан-
ци в бюрата по труда е
не повече от 100. Пер-
спективите за интегри-
рането им според фи-
нансистите са неблаго-
приятни. Но кой да ти
чете анализи? Каби-
нетът вече е поел курс
към интегриране. Ако
по пътя му се случи
бъде дезинтегриран от
властта, изненадани
дали ще има?
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Имало ли е фашизъм в
България, що за въпрос?
Съвременни начини за оневиняване на родното фашистко маркобесие

ППППП
рез последния четвърт
век основни представи-
тели на политическата
класа, политолози, ис-

Чавдар
ДОБРЕВ

торици, медиатори и социоло-
зи полагат неимоверни усилия,
за да докажат, че у нас през
миналия век не е имало фа-
шизъм. Явно за господстващия
у нас неолиберализъм е извъ-
нредно важно да наложи стра-
тегемата, според която в Бълга-
рия никога не е имало фа-
шизъм. А щом е нямало фа-
шизъм, излиза, че е нямало ан-
тифашистка борба и съпроти-
ва! Извадени от историческия
контекст, тогавашните партиза-
ни, ятаци и политзатворници се
приравняват с разбойници и те-
рористи, които рушат устоите
на отечеството и  минират мир-
ния живот на българското на-
родонаселение.

Тезата, че е нямало фа-
шизъм в България, се налага
по не особено сложен път.
Единият е, като се размиват
пороците на нашенския фа-
шизъм. Другият е, като се пре-
местват акцентите на истори-
ческия ни развой през ХХ в.
Нарочно се спекулира с отли-
ките между българската дей-
ствителност и главните особе-
ности на италианския фа-
шизъм и немския нацизъм. Но
тъкмо тук е заровено кучето,
както се казва. Защото разли-
ките на българския фашизъм
от класическите му първооб-
разци в Италия и Германия
свидетелстват за това, че не
съществува една-единствена

матрица на фашизма

че той като всяка друга идео-
логия има свои форми и беле-
зи в различните страни на Ев-
ропа, че в едни случаи възпри-
ема по-радикални способи на
правене на политика, докато в
други не прибягва до крайни
изрази на политическо пове-
дение.

Българският фашизъм има
две типични форми на прояв-
ление: едната през 20-те годи-
ни на ХХ в., втората през вре-
мевия отрязък 1941-1944 г.

Първата форма, тази от 20-
те години, протича в ситуация-
та на националното ни пора-
жение през Първата световна
война, на последвалата тежка
икономическа криза, на масо-
вите народни движения срещу
господстващия режим. През
тези години  определени
кръгове на провалилото се
държавно управление, главно
висши офицери, намират поли-
тически пристан в италианския
фашизъм. Разбира се, тогаваш-
ният български фашизъм не се
афишира директно с термина
“фашизъм”, но като идеи и ор-
ганизация следва италианския
опит.

През 20-те години България
е между първите страни, в ко-
ито фашизмът намира сравни-

телно широк достъп. Българ-
ският фашизъм в редица аспек-
ти е по-краен от италианския и
се обляга на Българския наро-
ден съюз “Кубрат” - първообра-
зец на фашизоидна организа-
ция у нас. На 9 юни 1923 г.
Военната лига и дворецът не
само организират антидържа-
вен преврат, но и обезглавяват
законно избрания премиер на
страната Александър Стамбо-
лийски. Прибягват към масови
форми на терор, към варвар-
ска разправа с актива на Зе-
меделската партия, а малко по-
сетне на Комунистическата
партия и Анархистическото
движение. През юни и септем-
ври на 1923 г. устройват най-
зловещата скотобойна в цяла
Европа. През 1925 г. екзекути-
рат цвета на българската лява
интелигенция.

 Вярно е, че българският
фашизъм от 20-те години не
иска възкресяване на Римска-
та империя и заграбване на
африкански територии, както
италианските му събратя. В
замяна на това упражненото от
него насилие надминава това
на Мусолини. След като е
свършил възложената му рабо-
та, той бива претопен в нови

демократоподобни
форми

Тяхното предназначение е
да внесат известно умиротво-
ряване в обществения живот
още през втората половина на
20-те години.

Тези и други факти, извади-
ли на показ същината на
българския фашизъм през 20-
те години, днес неслучайно
биват премълчавани или опро-
вергавани от съвременните
адепти на родния неолибера-
лизъм. Неолибералите правят
всичко възможно, за да внушат
от медийния екран и от уни-
верситетските катедри, че то-
гавашната власт е потушавала
незаконни кървави действия на
авантюристи, наивни идеалис-
ти и майстори на терора. Гле-
дат да представят антидържав-
ния преврат от 9 юни и апока-
липсиса от 23 септември 1923
г. като нормални актове на
демократично избраното уп-
равление на България. Така,

оневинявайки изцяло българ-
ския фашизъм от 20-те години,
подобни манипулатори поста-
вят печат на истинност върху
един грандиозен исторически
фалшификат.

Втората форма на прояв-
ление на фашизма в Бълга-
рия, разгърнала се през пе-
риода 1941-1944 г., се повли-
ява директно от идеите и
практиките на

националсоциализма

дошъл на власт в Германия
през 1933 г. Нашата буржоа-
зия е наясно, че не всичко от
нацизма е приложимо в Бълга-
рия, че ще се наложи смекче-
но издание на националсоци-
алистическата доктрина в срав-
нение с Берлин. Може много
да се разсъждава защо пра-

вителството на Богдан Филов
приема с договор за приятел-
ско сътрудничество армията на
Хитлер да окупира страната ни
през март 1941 г. Кое е надде-
ляло? Пронацистката солидар-
ност? Невъзможността Бълга-
рия да провежда суверенна по-
литика в положението на по-
всеместна агресия на нацистка
Германия? Развратът на поли-
тическия ни елит? Вроденият
инстинкт на българина да се
приспособява към по-силния?

Подобни допускания не
могат да опровергаят обстоя-
телството, че тогавашният по-
литически, военен и икономи-
чески елит прави от България
верен съюзник/сателит на на-
цистка Германия; че през
България, с благословията на
двореца и изпълнителната
власт, преминава армията на
Вермахта, за да окупира “но-
вите земи” в Гърция и Югосла-
вия и проведе геноцид срещу
противниците на Райха; че
български окупационен корпус
сменя немската войска, за да
се придвижи тя към Съветския
съюз и върши там своите зло-
деяния; че евреите от Беломо-
рието и Скопска Македония
биват докарвани до влаковите
композиции от наши войници;
че България обявява война на
Великобритания и САЩ, което
е връх на национална безотго-
ворност и капитулантство.

През годините на Втората

световна война нашата стра-
на е

производствен
резерв

за армиите, които воюват сре-
щу СССР, Великобритания и
САЩ. Наистина българската
армия не заминава в Съветския
съюз, както това правят армии-
те на Румъния и Унгария, и това
е българска характерност и
български принос. Заслугата
на монарха Борис Трети в този
аспект е безспорна. Но аз смя-
там, че и корифеите на Вер-
махта не са държали толкова
много на участието на българ-
ската армия, имайки предвид
позитивните настроения на
българския народ към Русия и
руснаците. Ако бяха настояли,
родното безгръбначие би се

озовало начаса да изпрати
поне един или два военни кор-
пуса в Източното направление.

Външнополитическото и
военно обвързване на дворе-
ца и на правителството на Бог-
дан Филов с нацистка Герма-
ния едва ли може да се опре-
дели пряко като проява на
чистокръвен фашизъм. Но че е
в съучастие с нацизма, че е
озъбен колаборационизъм,
престъпен акт зад кулиси, това
не може да се отрече.

Днес идеолозите на неоли-
берализма

оправдават това
деяние

на управляващите с възвише-
ните стремежи на царя и Бог-
дан Филов да реализират на-
ционалния ни идеал - обеди-
нена България, постигнат чрез
присъединяване към майката-
родина на българските терито-
рии, загубени в резултат на
неразумно водените войни от
двореца и неговата камарила.
Като последен коз се сочи
оцелялото присъединяване на
Северна Добруджа към Бълга-
рия и ни словце не се обелва,
че по този въпрос е нямало
особени разногласия между
Великите сили.

И още, след 1945 г. остават
на книга обещанията на Хит-
лер да получим “новите земи”
- Беломорието, Скопска Маке-

дония и Западните покрайни-
ни. Нещо повече, на Парижка-
та мирна конференция 1946-
1947 г. Великобритания и САЩ
пледират за сериозно орязва-
не на българските земи чак до
Пловдив заради участието на
нашата държава във Втората
световна война на страната на
нацистка Германия.

Тази жестока реалност
щеше да се сбъдне, ако не
фигурираха приносите ни
върху другата везна на истори-
ята: масово разгърналата се
антифашистката съпротива и
участието на Първа българска
армия в последната фаза от
разгрома на хитлеристка Гер-
мания. И най-вече,

ако СССР не беше

си казал тежката дума на Па-
рижката мирна конференция в
полза на териториалната ця-
лост на България.

Понастоящем се прилага и
друга технология за реабили-
тиране на фашизма и фашисти-
те. Твърди се, че дворецът и
правителството, превърнали
България в сателит на Третия
Райх, били всъщност спасители
на държавата ни, тъй като про-
явили в подходящия момент на
историята политически реа-
лизъм и такт, приспособяване и
услужливост пред мощта на
немската армия и Хитлер. По
този начин нашата страна из-
бегнала ужасите, претърпяни от
народите на Гърция, Югославия
и Чехословакия. Бих разбрал
авторите на това гледище, ако
се задоволяха с констатацията
и го нямаше тяхното прехлас-
ване пред подобно качество на
българските политици.

Българският фашизъм от
1941-1944 г. в сиамската му
връзка с немския нацизъм -
разкрива далеч по-конкретно
себе си в ракурса на функцио-
нирането му вътре в страната.

На първо място, с приетия от
Народното събрание Закон за
защита на държавата. С влез-
лите в сила расистки антиев-
рейски закони, които копират
законодателството на нацистка
Германия. Държавните органи
получават извънредни пълно-
мощия да репресират произвол-
но всеки гражданин на Царство
България, за когото има доноси
или сведения, че е опонент или
противник на “новия световен
ред”. Както в Германия, за “про-
чистване” са определени хора-
та с леви убеждения, кадрите
на компартията, на други опо-
зиционни партии и еврейското
малцинство. А това представля-
ва държавен тероризъм от на-
цистки тип! На второ място, пре-
дишните демократични форми
потъват в небитието и държава-
та започват да я направляват
пряко обвързани с немския на-
цизъм лица. Регулярната поли-
ция, новосформираната жан-
дармерия и армейските поде-
ления, натоварени да осигуря-
ват “вътрешната сигурност”,
провеждат зрелищни хайки за
главите на партизани и ятаци в
цялата страна. Без следствие и
съд вкарват в затвори и концла-
гери десетки хиляди българи,
ликвидират малолетни, разпра-
вят се с деца, какъвто е случаят
в село Ястребино.
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РЕФЕРЕНДУМЪТ
В РЕПУБЛИКА
СРЪБСКА МОЖЕ
ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ
В ТРАМПЛИН
ЗА ОТДЕЛЯНЕ
ОТ СЪСТАВА
НА БОСНА
И ХЕРЦЕГОВИНА
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НА БОСНА
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Когато председател на военния ко-
митет на НАТО, чешкият генерал Петър
Павел, заявява и то в Сплит, Хърватия,
че “Балканите все още са потенциален
източник на военни конфликти”, не оз-
начава нищо друго, освен че “положе-
нието в тази част на Европа е далече от
стабилност”. Думите му, че “Балканите
са под заплахата не само на ислямския
тероризъм, но и на руското влияние, а
Босна и Херцеговина би могла да се
превърне в опора на тероризма” са
повече от тревожни във времена, когато
балканските народи тръпнат в очакване
на “преотваряне на балканския марш-
рут” за нова миграционна вълна.

За Балканите е от значение, че си-
туацията с мигрантите е различна. Вече
няма да има възможност за транзит на
пришълците и вероятността страни
като България да се превърнат в бу-
ферна зона е повече от реална. Осо-
бено, когато Брюксел продължава дву-

Европейската перспектива
пред страните от

Западните Балкани е все
по-мъглява, въпреки

формалното одобрение
преди дни на молбата
за членство на Босна

и Херцеговина. Това от
своя страна вещае още

години на нестабилност

ликата си политика и грижите му пре-
ди всичко са насочени към страните
основателки на ЕС. Може би затова и
зачестилите въпроси на редови граж-
дани в Босна и Херцеговина (БиХ)
дали ще има война, не изглеждат не-
логични. Защото при нова миграцион-
на вълна няма как да не възникнат
конфликти в региона. Разбира се, че
тези притеснения и въпроси в
“Дейтънската държавица” са свързани

преди всичко с референдума от вчера
в Република Сръбска, БиХ, който за-
даде въпроса “Подкрепяте ли 9 януари
да се празнува като ден на РСръбска?”
- на 9 януари 1992 г. е създадена с
декларация РСръбска в състава на
БиХ. Всъщност този акт може да се
превърне в трамплин за отделяне от
БиХ. А това би дошло в повече за ЕС
и е изпитание с геополитически при-
вкус.  Защото за Брюксел (но и за САЩ)
е съществено Балканите, включително
БиХ, да са в неговата орбита и колкото
се може по-далеч от Русия. Утешени-
ето, че “войните не започват преди зи-
мата или поне така е било винаги в
тази твърде опитна балканска страна”
звучат трезво на фона на медийните
престрелки в Сараево и съседните
пристрастни Сърбия и Хърватия.

За Милорад Додик, президент на
РСръбска, референдумът е въпрос на
достойнство за сърбите в БиХ и той не

се поколеба да посети Москва в дните
преди 25 септември. В същото време не
се съобрази и с решението на Консти-
туционния съд на БиХ да се забрани
провеждането на инициираното допит-
ване до съгражданите му в РСръбска. В
тази връзка босненски медии коменти-
рат, че страната е “разпъната на кръст
между Европа, Балканите, Русия и САЩ,
между исляма и християнството, между
войната и мира”. Факт е, че независимо
от решението БиХ да получи “зелена
светлина за статут на страна кандидат
за ЕС”, европейската перспектива за
страната няма как да не остане в сянка
на “неспокойствието, което надвисна
тези дни над БиХ”. Страхът от разпад е
реалност, но и ЕС е в състояние на “вре-
ме разделно”. А референдумът в
РСръбска е повод да се кръстосват саби
не само между геополитическите игра-
чи, но и в съседните балкански страни.
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КРАТКИ

Външният министър на Сирия за-
яви от трибуната на Общото събра-
ние на ООН, че вярата на страната
му във военната победа е сега по-
голяма, защото армията “напредва
бързо във войната срещу тероризма”
с подкрепата на Русия, Иран и бой-
ците от ливанската групировка “Хиз-
була”, предаде Асошиейтед прес.

Уалид Муалем посочи още, че
Сирия е по-решена от всякога да
премахне тероризма от територията
си. Той подчерта, че правителството
на президента Башар Асад не се е
отказало от ангажимента за полити-
чески преговори под егидата на ООН,
но добави, че всяко решение трябва
да следва две паралелни линии: за-
силване на борбата срещу терориз-
ма и междусирийски диалог, който да
позволи на сирийците сами да опре-
делят бъдещето си.

“Политическото решение трябва
да започне със създаването на пра-
вителство на националното единство,
включващо представители на прави-
телството и всички фракции от опози-
цията, което да има за задача да

Правителството
на Сирия е твърдо
решено да премахне
тероризма от
територията на
страната

създаде комисия, която да напише
нова конституция”, подчерта Муалем.

След като тази конституция бъде
одобрена на референдум, трябва да
се произведат парламентарни избо-
ри и да се избере ново правителство.
Това предложение противоречи на
пътната карта за политически преход
в Сирия, одобрена от световните сили
в Женева, отбелязва АП и припомня,
че според Русия, САЩ и ООН воен-
ната победа е невъзможна.

Представителят на режима в Да-
маск нарече умерената въоръжена
опозиция, подкрепяна от западните и
арабските страни, “терористи,
извършващи престъпления срещу
сирийците, не по-малко жестоки от
престъпленията на екстремистите гру-
пировки “Ислямска държава” и “Ал
Кайда”, посочва АП.

“Това, което се случва в Алепо в
момента, е неприемливо”, заяви
държавният секретар на САЩ Джон
Кери в Бостън преди среща със свои
колеги от ЕС, Великобритания, Фран-
ция, Германия и Италия. Припомнете
си нашата галерия: Ужасът от война-
та - 23 кадъра преди и след в Алепо.
“Ако някой сериозно иска мирен из-
ход от тази война, би трябвало да спре
да бомбардира невинни жени и деца,
да спре да прекъсва подаването на
вода и да води обсади срещу цяло
селище по средновековен начин”,
добави той, цитиран от Ройтерс.

Муалем отхвърли обвиненията, че
сирийското правителство подлага на

глад и обсади населението. Той об-
вини САЩ и съюзниците им в съуча-
стие с “Ислямска държава” и други
“въоръжени терористични групи”. Той
обвини и Турция в “скандална про-
ява на агресия” заради навлизането
й на сирийска територия. Освен това
Муалем поиска тези действия,
извършвани “под предлог на борба
срещу тероризма, да бъдат незабав-
но прекратени”, предаде АП.

Междувременно по данни от
сайта на Министерството на отбра-
ната на Русия рязко е нараснал
броят на населените места, присъе-
динили се към процеса на прими-
рието. Според руския Център по
примирието между враждуващите
страни в Сирия за денонощие спо-
разумението е било подписано от
представителите на още шест на-
селени места в провинциите Лата-
кия (четири) и Хомс (две). Така бро-
ят на населените места, присъеди-
нили се към процеса, е достигнал
661, съобщи РИА “Новости”.

Малко по-късно в неделя Велико-
британия, Франция и САЩ поискаха
незабавна извънредна среща на
Съвета за сигурност на ООН, посве-
тена на ситуацията в Алепо, предаде
АФП. Интензивните бомбардировки
на контролираните от бунтовниците
квартали на Алепо продължават за
пети пореден ден, след като преди
два дни сирийската армия обяви на-
чалото на операция за превземането
им, припомня агенцията.

Президентът на Зимбаб-
ве Робърт Мугабе заплаши,
че африканските страни
може да излязат от ООН,
ако не бъде извършена
бързо реформа на Съвета
за сигурност, която да раз-
шири представителството и
правата на страните от кон-
тинента, предаде ТАСС.

Заплахата си той е от-
правил при завръщането си
от Ню Йорк, където участва
в сесията на Общото събра-
ние на ООН. Според Муга-
бе страните от Африка
може да създадат своя ор-
ганизация заедно с Русия,
Китай, Индия и други
държави в противовес на

илъри Клинтън и Доналд Тръмп са почти
с еднаква обществена подкрепа преди
първите предизборни дебати. Това
показват проучванията на социологиче-
ските агенции, предаде ДПА.
В сондаж на “Вашингтон пост -
Ей Би Си нюз” 46% от избирателите ще
подкрепят кандидатката на демократи-
те, а 44 на сто съперника й от Републи-
канската партия. Според друго проучва-
не за Клинтън ще гласуват
49 на сто от избирателите,
а за Тръмп - 47 на сто.
Двамата претенденти за Белия дом ще
участват днес в първите предизборни
дебати в университета “Хофстра”,
Лонг Айланд. 90-минутният дебат беле-
жи началото на последната фаза от
президентската кампания преди избори-
те на 8 ноември.

Клинтън и Тръмп
почти изравниха
позиции

Африканските страни
може да напуснат
ООН, заплаши Мугабе

Снимка, разпространена от САНА, показва сирийски войници в лагера Хандарат,
Северно Алепо. Правителствените войски са си върнали контрола над Хандарат

На 25 септември

ВАСИЛ САВОВ

дългогодишен сътрудник и при-
ятел на ДУМА, навърши 88 годи-
ни. Екипът на редакцията му
желае крепко здраве и много
мигове на радост! И очаква по-
редните му задълбочени между-
народни анализи!

Честито!

Двама полицаи бяха ранени при
мощен взрив в центъра на

унгарската столица Будапеща.
Инцидентът е станал пред изоставен

магазин на едно от
най-оживените кръстовища
в Будапеща. Изясняват се
причините за експлозията
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доминирания от Запада
Съвет за сигурност. “Не
всички членки на СС за-
емат твърда позиция. Това
правят Великобритания,
Франция и САЩ. Ако те
упорстват, нека не се оп-
лакват, когато създадем
наша собствена организа-
ция. Това възнамеряваме
да направим следващия
септември (на поредната
сесия на Общото събрание
на ООН)”, заявил 92-годиш-
ният Мугабе.

От 2005 г. африканските
страни настояват да им се
предоставят две места за
постоянни членове на
Съвета за сигурност.

Х

Снимки БГНЕС

Анкара чака
екстрадиция
на Гюлен

Анкара очаква от Вашингтон,
който се явява неин съюзник,
скорошна екстрадация на ръко-
водителят на терористичната
организация на “Паралелната
държава” Фетуллах Гюлен, чии-
то поддръжници предприеха опи-
та за военен преврат в Турция.
Това заяви в интервю за “Франс
24” външният министър на Тур-
ция Мевлют Чавушоглу. По думи-
те му турската страна е предо-
ставила на САЩ всички доказа-
телства за престъпната дей-
ност на организацията на Гюлен
и неговата съпричастност към
събитията от 15 юли.

Пак стрелби
в САЩ

Трима въоръжени с огнестрел-
но оръжие раниха осем души в
американския град Балтимор. Сред
пострадалите е 3-годишно моми-
ченце. Междувременно в универ-
ситета на Илинойс в Ърбана-Шам-
пейн отекна стрелба, гласи съоб-
щение, качено на сайта на учеб-
ното заведение. По предварител-
ни данни пострадали са 9 души. На
място са пристигнали полицията
и коли на бърза помощ.

Отиде си лидерът
на банатските
българи

Починал е лидерът на Съюза
на банатските българи гене-
ралът от резерва Николай Мир-
кович, най-видната фигура в
съвременния български живот в
Румъния. Това заяви пред “Фо-
кус” проф. Пламен Павлов от
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.
Генерал Николай Миркович беше
два мандата депутат в
румънския парламент. Също
така беше и секретар на Дол-
ната камара на депутатите”,
заяви проф. Павлов.
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Джереми Корбин беше
преизбран с голямо
мнозинство за председа-
тел на Лейбъристката
партия въпреки недовери-
ето на партийния апарат
на основната опозиционна
партия във Великобрита-
ния, съобщи БиБиСи.
На конгреса на партията
в Ливърпул за Корбин са
гласували 61,8% от
привържениците на
партията, които имат
право на глас.
Неговият опонент Оуен
Смит е бил подкрепен
само от 38,2 процента от
гласувалите на вътрешно-
партийния вот, който се
проведе онлайн от 22
август до 21 септември.
Активността на гласопо-
давателите е била 77,6 на

Швейцарците масово под-
крепят приетия от парламента
преди една година, но още не
е влязъл в сила закон за ра-
зузнаването, разрешаващ на
тайните служби да следят те-
лефонните разговори и елек-
тронната поща. Това показват
прогнозните резултати от гла-
суването на референдума в
конфедерацията. Според соци-

Йорданският писател Нахед Хатар бе убит пред съда в сто-
лицата Аман, където е подсъдим за публикувана карикатура,
възприета като обидна за исляма. Хатар, който е християнин, е
бил арестуван на 13 август, след като споделил във фейсбук
карикатура, показваща джихадист в рая, заобиколен от две
жени, който се отнася към Господ като към обикновен слуга.
Йорданските власти обвиниха Хатар в подстрекаване на вер-
ски противопоставяния и обида към исляма, но в началото на
септември го освободиха под гаранция.

Хатар изтрил карикатурата, на която не е автор, и се опитал
да обясни, че тя осмива терористите и начина, по който те си
представят Господ и рая и че не нанася никаква обида на бога.

Преизбраха Корбин за
лидер на лейбъристите

сто, като са участвали
над 500 хиляди имащи
право на глас.
След обявяването на
резултатите Джереми
Корбин отправи призив
към съпартийците си и
към вътрешнопартийните
си опоненти да се обеди-
нят и да работят за истин-
ска промяна. Той ги
призова да забравят за
миналото и за различията
от миналото, да отворят
нова страница в партийна-
та история.
Победата на Корбин слага
окончателно край на
наследството на премиера
лейбърист Тони Блеър,
чийто завой към центъра
и чието решение да
включи Великобритания
във войната в Ирак

отблъснаха хиляди
последователи на партия-
та, коментират британски-
те медии.
Корбин дължи голяма
част от победата си на
нови членове. За първи
път той оглави партията
миналата година.
За една година тя се
разрасна с 300 000 нови
членове, привлечени от
плановете на Корбин за
демократична революция
и от левите му идеи.
Последователите на
Корбин гледат на
Лейбъристката партия
като на масово движение
за социална справедли-
вост подобно на испан-
ската партия Подемос, а
не като на средство за
печелене на избори.

ШВЕЙЦАРЦИТЕ ОДОБРЯВАТ
ЗАКОНA ЗА РАЗУЗНАВАНЕТО

ологическия институт gfs.bern
66% са гласували с “да” при
допустима грешка от 3%.
Швейцарците обаче катего-
рично отхвърлиха два други
текста, по които вчера също
имаше допитване. Според
първите прогнози 60% са от-
говори с “не” на повишаване
на пенсиите и 63% на иници-
атива за зелена енергия.

Убиха йордански писател
заради карикатура

Меркел: ЕС трябва да спре
нелегалните мигранти

Нелегалната миграция трябва да
бъде спряна, това трябва да стане цел
на ЕС, обяви канцлерът на Германия
Ангела Меркел в края на срещата на
високо правителствено равнище на
10-те страни по “Балканския маршрут”
на мигрантите, състояла се в австрий-
ската столица Виена.

По думите й, през последната го-
дина се наблюдава значителен на-
предък в борбата с нелегалната
миграция. “Нашата цел трябва да
бъде да спрем нелегалната мигра-
ция, доколкото това е възможно”,
каза Меркел, цитирана от ТАСС.

Срещата на лидерите на страните,
които в най-голяма степен са засег-
нати от миграционната криза, бе ор-
ганизирана във Виена по инициатива
на на австрийския канцлер Кристиан
Керн. В нея участваха ръководители-
те на Албания, България, Унгария,

Лидерите на страните по „Балканския маршрут” единодушно решиха той да бъде затворен
Германия, Гърция, Македония, Сърбия,
Словения и Хърватия, както и предсе-
дателят на Европейския съвет Доналд
Туск, еврокомисарят по миграцията
Димитрис Аврамопулос и министърът
на вътрешните работи в оставка на
Румъния Петре Тоба.

Според Ангела Меркел трябва да
се положат усилия за прекратяване
на хаотичното отваряне на граници-
те, като това стана през миналата
година. “Необходимо е да се склю-
чат със страните, главно от Африка,
но също и с Пакистан, Афганистан,
споразумения, за да стане ясно, че
онези, които нямат право да останат
в Европа, ще бъдат връщани в стра-
ните си”, добави тя.

От своя страна канцлерът на Авст-
рия Кристиан Керн изтъкна, че спо-
разумението на ЕС с Турция за миг-
рантите “работи, но не така, както

бихме искали”. Той посочи, че е със
сегашното темпо проблемите няма
как да бъдат решени. “Трябва да за-
силим действията си особено, когато
се отнася до по-голям контрол по
външните граници на ЕС и помощта
на място”, подчерта Керн.

В същото време унгарският преми-
ер Виктор Орбан настоя ЕС да сключи
с Египет споразумение, за намалява-
не на миграционния поток, подобно на
сделката с Турция, за да се избегне
нова бежанска вълна. Според него
сега в Египет реда си да тръгнат към
Европа чакат 5,5 милиона мигранти и
ако не се постигне споразумение с
Кайро, “нас ни чака голяма изненада”
- цитира ТАСС думите на Орбан. Той
поясни, че Египет и Либия ще са важ-
ни играчи за Европа през следващите
години, а са нужни още и споразуме-
ния и с Нигер и Мали.

По повод утежнената ситуация с
нестихващаия наплив на мигратнти
към Гърция премиерът Алексес Ципрас
настоя за солидарно и справедливо
разпределение на тежестта на миг-
рантската криза.

Страните от ЕС трябва да проявят
солидарен подход към бежанците и да
се отнасят хуманно към тези отчаяни
хора, заяви от своя страна еврокомиса-
рят по миграцията Димитрис Аврамопу-
лос. “Солидарността не се избира. Со-
лидарността и чувството за отговорност
са основни принципи”, каза той. По
думите му всички страни членки на ЕС
са юридически обвързани да съблюда-
ват тези принципи.

 В края на срещата лидерите на 10-
те най-засегнатите от мигрантската
вълна държави се разбраха, че бежан-
ци повече няма да преминават по т.нар.
“Балкански маршрут”.

Десетки хиляди поляци изпълниха улиците на Варшава, за да протестират срещу политиката на
правителството. Недоволството е насочено срещу няколко спорни закона на управляващата

консервативна десница. Демонстрантите протестираха и срещу проектозаконите за образованието и
абортите. На протест излязоха и медици с искане за по-голям бюджет в здравеопазването

Управляващите гер-
мански партии - Христи-
яндемократичният съюз и
Християнсоциалният
съюз (ХДС/ХСС), са бли-
зо до приемането на ре-
шение за въвеждане на
лимит за прием на бежан-
ци, предава ТАСС. Това
пише в неделното си из-
дание вестник “Велт”.

По негови данни ХДС,
чийто лидер е канцлерът
Ангела Меркел, е готова
да обсъжда “конкретна
цифра”, която би “отгова-
ряла на интересите на
страната”. “Има единство
по ключовите въпроси”
между партиите, заяви
генералният секретар на
ХДС Петер Таубер, цити-
ран от “Велт”.

По-рано Меркел за-
явяваше, че въвеждането
на лимит няма да реши
проблема с миграцията.

Берлин може да
гласува лимит
на бежанците

Снимка БГНЕС

“Статистически лимит
няма да реши проблема,
трябва да работим над
това да пристигат по-мал-
ко хора, да имат по-голе-
ми шансове в собствена-
та си родина”, заяви тя.

В началото на септем-
ври министър-председа-
телят на Бавария и пред-
седател на ХСС Хорст
Зеехофер предупреди,
че може да се откаже от
подкрепа за канцлера в
предизборната надпрева-
ра, ако тя не приеме
въвеждането на лимит за
прием на бежанци. “Ние
няма да се откажем от
въвеждането на лимит в
размер на 200 хил. души.
Тук става дума изключи-
телно за доверие, заяви
той. “Трябва да променим
политиката, за да върнем
доверие”, убеден е Зее-
хофер.
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т лятото на 2015 г., когато
започна безпрецедентната в
Европа мигрантска криза, те-
мата за нея и начините за ре-
шаването й не слиза от днев-

ния ред на австрийските политици и
австрийското общество и влияе до голя-
ма степен върху политическите реално-
сти. Твърдата позиция на Партията на
свободата срещу приема на мигранти
например бе в основата на историчес-
кия успех на кандидата й за президент
Норберт Хофер на първия тур на прези-
дентските избори на 24 април т.г. Ре-
зултатите от тях доведоха до оставката
на Вернер Файман като председател на
Австрийската социалдемократическа
партия (АСП) и федерален канцлер и
смяната му с Кристиан Керн. От избора
на президент през декември ще зависи
какви промени ще настъпят в политиче-
ския живот на страната. При победа на
кандидата на крайнодясната Партия на
свободата Норберт Хофер се очаква и
свикването на парламентарни избори
през 2017 г., а според социологически-
те проучвания е напълно възможно

за първи път в новата
история на Австрия

най-силно да се представи именно тази

1. ОСТРОВЪТ СЮРТСЕЙ

Причина за забраната: на-
учни експерименти.

През 1963 година в Ислан-
дия изригва местен вулкан, в
резултат на което се появява
нов остров, висок около 40 м и
дълъг близо 550 метра. Към
края на януари 1964 г. Сюрт-
сей вече има височина 150 м и
площ 2,5 квадратни километ-
ра. Последното изригване ста-
ва през 1967 година. Появата
на новия остров веднага пре-
дизвиква интереса на учените
от различни страни. Оттогава
островът Сюртсей, наречен в
чест на митологичния гигант
Сурт, може да се посети само
с научна цел, а за всички тури-
сти това е забранена зона.

2. ОСТРОВЪТ КЕЙМАДА-
ГРАНДИ

Ìèãðàíòñêàòà êðèçà - êîñò
СРЕД АВСТРИЙЦИТЕ РАСТАТ НЕДОВЕРИЕТО И СТРАХЪТ ОТ МИГР

Маргарита САМСАРОВА,
специално за ДУМА от Виена

партия.
В контекста на президентските из-

бори и влиянието, което те ще имат
за развитието на страната, е важно
партиите ясно да заявят вижданията
си за решаване на мигрантската кри-
за. В това отношение значението на
състоялата се във Виена в събота сре-
ща на високо равнище “Миграция през
Балканите”, организирана по инициа-
тива на австрийския канцлер Кристи-
ан Керн, е важна както във външно-
политически, така и във вътрешнопо-
литически аспект. Очевидно е жела-
нието на Австрия да бъде посредник
между отделните държави, отстоява-
щи коренно противоположни гледни
точки за решаване на кризата с миг-
рантите, позиционирайки се като ва-
жен играч на външнополитическата
сцена. Но за Кристиан Керн е също
важно във вътрешнополитически план
да укрепва позицията си като канц-
лер и лидер на АСП и да върне дове-
рието на избирателите в партията. Со-
циологическо проучване на “Галъп”,

публикувано в неделния брой на в.
“Йостерайх”, сочи, че подкрепата за
социалдемократите се е покачила за
една седмица с три на сто и те изо-
стават само със седем на сто от Пар-
тията на свободата. При пряк избор
за канцлер за Кристиан Керн биха
гласували 47 на сто, докато за лиде-
ра на Партията на свободата Хайнц-
Кристиан Щрахе 28 на сто, показват
резултатите от анкетата.

През 2015 г. Австрия прие рекорд-
ния брой от близо 90 000 мигранти и
заедно с Германия и Швеция е една от
трите държави членки на ЕС с най-
много бежанци на глава от населени-
ето. Тази година до началото на май
вече бяха подадени още 19 500 молби
за получаване на убежище. Ако тази
тенденция продължи, то може да се
окаже невъзможно да се спази опре-
делената от австрийското правителст-
во горна граница за прием на мигран-
ти годишно от 37 500 души. Междувре-
менно със затварянето на Западнобал-
канския маршрут в началото на март
мигрантският поток намаля, но това
съвсем не означава, че проблемът е
решен, а бремето върху бюджета на

страната 2015/2016 г. продължава да
е огромно. В него са предвидени 910
милиона евро за нуждите на мигран-
тите. По официални данни всеки
потърсил убежище струва на австрий-
ската държава 10 724 евро годишно.

Най-голям е броят
на мигрантите във Виена

около едно четвърт от всички, при-
стигнали в страната. Първоначално
демонстрираната спрямо мигрантите
култура на “Добре дошли” се замени
постепенно с недоверие и страх, за
което допринесоха станалите обще-
ствено достояние различни видове
престъпления, между които и сексу-
ални нападения срещу жени и деца,
извършени от лица, потърсили убежи-
ще в страната. В отговор на вътреш-
ния министър Волфганг Соботка на
парламентарно питане стана ясно, че
през последните шест месеца във Ви-
ена са регистрирани 114 800
престъпления - с над 6 на сто повече
в сравнение със същия период на
2015 г. Впечатление прави увелича-
ването на влизанията с взлом в домо-

О

Десет места, които ник
Някои са забранени за всички, други са достъпни само за 

а пръв поглед изглежда, че живеем в свободен свят и ако имаш

достатъчно пари и желание, можеш да отидеш където си искаш. И

все пак на Земята има места, където туристът е не просто нежелан,

но и сурово гонен. Някои от тези места са забранени за всички,

други са отворени само за правителствени чиновници, кралската

власт, военните или други личности с особени титли.

Ето списъка на десетте най-известни и тайнствени места, забранени

за туристите:

Причина за забраната: пре-
калено много отровни змии.

Островът Кеймада-Гранди,
намиращ се на 35 километра
от бразилското крайбрежие,
прилича на истински рай. Оти-
ването там обаче може да ви
струва живота, тъй като на ос-
трова е пълно с отровни змии:
на територия от 0,43 кв. км тук
се намират близо 4000 змии.
На Кеймада-Гранди живеят
едни от най-опасните змии в
света - островният ботропс
(Bothrops insularis), чието ухап-
ване води до бързото умъртвя-
ване на тъканите, т.е. смъртта
е почти моментална. Отровата
на тази змия е пет пъти по-
силна, отколкото на другите
пепелянки. Именно поради
тази причина бразилските вла-
сти забраняват посещенията
на Кеймада-Гранди, наричан
още островът на змиите.

3. СЕВЕРНИЯТ СЕНТИ-
НЕЛСКИ ОСТРОВ

острова, който да види имат ли
нужда от помощ местните жи-

от външния свят с реката Мия-
гава, което символизирало гра-
ницата между обикновената и
свещената земя. На монасите
било строго забранено да пре-
сичат реката: смятало се, че
това ще наруши светостта на
храма и ще предизвика пробле-
ми за цяла Япония.

5. ОСТРОВ ГРУИНАРД

Н

Причина за забраната: не-
приятелски настроени туземци.

Северният Сентинелски ос-
тров е един от Андаманските
острови в Бенгалския залив.
Въпреки че официално той се
управлява от Индия, островът
е родина на опасните туземци
сентинелците, които избягват
всякакъв контакт с цивилизаци-
ята и яростно се съпротивля-
ват на всякакво нахлуване по
земите им. Според учените
тези аборигени са прекарали
60 000 години в изолация от
останалата човешка цивилиза-
ция. Тези хора активно защи-
тават територията си. Например
през 2004 година, след като в
Индийския океан стана силно
земетресение, последвано от
цунами, индийското правител-
ство изпратило хеликоптер до

тели. Хеликоптерът обаче бил
посрещнат от туземците със
стрели. Техни последни жерт-
ви са загубили се рибари. След
убийството им индийските вла-
сти призовали всички да стоят
надалеч от сентинелците и
земята им.

4. ХРАМЪТ ИСЕ, ЯПОНИЯ

Причина за забраната: само
за избрани.

Най-важната светиня на
Япония е храмът Исе Джингу.
Главният храм е заобиколен от
висока дървена ограда. Само
високопоставени свещеници и
членовете на императорското
семейство могат да влизат
вътре. До 1045 година в храма
Исе е било още по-трудно да
се попадне: той бил отделен
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ве (плюс 13,8 на сто), в мазета (плюс
44 на сто) и в магазини (плюс 12 на
сто). Престъпленията на сексуална
основа също са нараснали с 24 на сто
- общо 742 или по четири на ден.

Няма официални данни, които да
сочат, че увеличението на прес-
тъпността се дължи на мигрантите. Над
60 процента от извършителите на
престъпления са мъже на възраст
между 14 и 40 години, посочва Конрад
Коглер, генерален директор по въпро-
сите на обществената сигурност към
австрийското вътрешно министерство.
Според него обаче е налице ясно из-
разена тенденция, че чужденци са ос-
новно отговорни за нарасналата
престъпност. В подкрепа на това
твърдение са фактите, че до 1 май в
Австрия над половината от изпратени-
те в затвора извършители на прес-
тъпления са чужди граждани, като 21,4
на сто са от страни членки на ЕС, а
32,7 на сто от държави извън Евро-
съюза. Делът на чужденците, които са
в предварителен арест, е още по-го-
лям - 74 на сто, от които 44 на сто са
от страни извън ЕС.

Изключително сериозен проблем

за жителите в австрийската столица,
свързан с чужди граждани, е

просията, която
стана по-мащабна

през последните години. Увеличи се
броят на просяците, предимно от ром-
ски произход, пристигнали организи-
рано от Румъния, България, Словакия,
които притесняват хората пред мага-
зините и по улиците. След като
свърши “работният им ден”, те могат
да бъдат видени събрани на групи на-
пример върху тревните площи в парка
“Ръсел”, където се намира една от
най-красивите църкви в града “Карл-
скирхе”, употребявайки солидно коли-
чество алкохол и притесняващи окол-
ните с пиянските си крясъци и раз-
правии. Във Виена e забранена про-
сията, извършвана от деца, както и
т.нар. организирано просене, но на
този етап проблемът не може да бъде
окончателно решен, тъй като Консти-
туционният съд на страната е поста-
новил, че просията е човешко право.

Недоверието и страхът спрямо ми-
грантите, престъпленията, извършени

от чужденци, предизвикаха ксенофоб-
ски прояви. В отговор на питане в пар-
ламента вътрешният министър Волф-
ганг Соботка посочи, че през тази
година са се увеличили нападенията
срещу бежански центрове в страната,
като дори има и случаи на подпалва-
не. През 2015 г. техният брой е бил
25, докато само през първата полови-

на на 2016-а вече са регистрирани 24
нападения.

След всяка среща за решаване на
мигрантската криза възниква
въпросът ще успеят ли политиците да
се справят с този костелив орех, а
мнозина се питат кога ще проумеят,
че трябва да се мисли, преди да се
действа, за да не се създава проблем.

Отворени сърца, отворени граници, скандираха в началото на годината виенчани.
Днес политиката на “Добре дошли” се замени постепенно с недоверие и страх

Снимка БГНЕС

кога няма да посетите
избрани

Причина за забраната: из-
питания на биологическо оръ-
жие.

През 1942 година британ-
ското правителство купува шот-
ландския остров Груинард, за
да тества там биологическо
оръжие, в частност антракс. По
време на експериментите е ус-
тановено, че територията е
замърсена, което става причи-
на за смърт в 95% от случаите.
До 1980-те години островът се
смята за едно от най-опасните
места на планетата. Едва през
1986 година учените най-на-
края започват да “чистят” зло-
вещия остров и през 1990-а той
е обявен за безопасен за по-
сещения. Никой обаче така и
не посмява да се засели там.
Експертите предупреждават,
че спорите на антракса все
още са в почвата на острова, а
това означава, че тя остава не-
използваема за живот още сто-

тици години.

6. ПЕЩЕРИТЕ ЛАСКО,
ЮГОЗАПАДНА ФРАНЦИЯ

Причина за забраната:
въглероден двуокис, издишван
от хората, разрушава древна-
та живопис.

За любителите на история-
та това място е абсолютната
мечта, тъй като тук може да
види как са живяли хората
преди хиляди години. За съжа-
ление пещерите Ласко са сред
забранените за туристи места.
В тази пещера се намират най-
живописните първобитни про-
изведения на изкуството, кои-
то според експертите са напра-
вени през ХVIII-XV хилядоле-
тие пр. н. е. По-рано тази пе-
щера е била достъпна, но мал-
ко след това я затварят, тъй
като открили, че въглеродният
диоксид, издишван от хората,
е разрушил някои от скалните
рисунки. Днес достъп до пеще-
рата имат само някои учени.

7. ЗОНА 51, ГРУМ ЛЕЙК,
САЩ

Причина за забраната: сек-
ретна военна база.

Този списък нямаше да е
пълен, без да се спомене про-
чутата Зона 51, намираща се
на северозапад от Лас Вегас.
От 1950 година тази военна
база служи за тайнствени цели

на правителството на САЩ и до
днес никой точно не знае за
какво се използва тази база.
Съществуват обаче различни
слухове. Някои смятат, че тя се
използва за разработване и
тестване на ядрено оръжие.
Други твърдят, че в нея се на-
мират кацнали преди десетки
години НЛО. Според официал-
ните данни в Зона 51 се разра-
ботват експериментални лета-
телни апарати и системи за
въоръжение. Достъпът до база-
та, както и въздушното прост-
ранство около нея, е ограничен.

8. СВЕТОВНОТО СЕМЕНО-
ХРАНИЛИЩЕ НА ШПИЦБЕР-
ГЕН, НОРВЕГИЯ

Причина за забраната: за-
творено хранилище за семена.

Някога замисляли ли сте се
какво ще се случи, ако в ре-
зултат на природно бедствие

или война в света се свършат
всички природни ресурси и
настъпи глад? Решението за
това ще бъде световното семе-
нохранилище на Шпицберген.
Твърди се, че в хранилището
се пазят хиляди семена от все-
ки вид растения от целия свят.
Тези семена ще могат да
бъдат използвани за отглежда-
не на нови растения и осигуря-
ване на цялото човечество
(или остатъците от него след
бедствието) с храна.

9. ВОЕННАТА БАЗА ПАЙН
ГЕП, АВСТРАЛИЯ

Причина за забраната: сек-
ретна военна база.

Пайн Геп се намира на около
18 километра на югозапад от
град Алис Спринг, който е в са-
мия център на Австралия. Пайн
Геп се управлява от САЩ и Авст-
ралия и е много важен обект за

икономиката на страната.

10. МЕЖГОРИЕ, РУСИЯ

Този град в Башкортостан е
със статут на закрит град. Той се
намира на около 200 километра
от град Уфа - столица на репуб-
ликата. Межгорие е разположен
до Ямантау - най-високата точка
в южната част на планината

Урал. Името Ямантау на башкир-
ски език означава “лоша плани-
на” или “зла планина”. Според
някои версии това е, защото на
Ямантау има каменни реки и
често времето е облачно, така
че превеждането на животни
оттук е много затруднено. Други
версии разказват за коне, които
умират, прекосявайки Ямантау, и
за мечки, които бродят по скло-
новете й. В Межгорие се разпро-
страняват слухове, че там строят
подземен град - резервна столи-
ца на Руската федерация.

(По материали от
чуждия печат)
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Какво става в Сирия? Това

е най-често задаваният
въпрос, който обикновените
хора отправят, гледайки меж-
дународните информационни
бюлетини. Объркването е
пълно. Първо е направен
опит за преврат в Турция,
вследствие на което Ердоган
и Путин организират срещи
на четири очи. Турция се из-
винява на Русия за сваления
самолет и обявява операция
“Щитът на Ефрат”, в която тур-
ската войска възнамерява да
влезе в Сирия под предлог
“спиране на настъплението
на “Ислямска държава”. Две
седмици по-късно, след дълги
и изтощителни преговори, за
изненада на мнозина двата
световни мастодонта САЩ и
Русия обявяват съглашение
за Сирия, което трябва да
влезе в сила точно на 12
септември, т.е. началото на
мюсюлманския празник Ид
ал-Адха (Курбан Байрам).
Целта на споразумението бе
да се спрат кръвопролитията,
да се определят кои точно са
“умерени” бунтовници, да се
унищожи “Ислямска държа-
ва”. Всички се надяваха тази
новина да не е началото на
поредните провалени прего-
вори, но уви - седмица по-
късно САЩ удариха сирий-
ската армия, конвой на ООН
бе вдигнат във въздуха, а бун-
товници и лоялисти не спи-
рат да се сражават във всич-
ки точки на Сирия.

Въпреки огромния хаос,
който цари не само в реалния
свят, а най-вече в медийното
пространство, не е трудно да
се разбере какво точно се
случва в Сирия. Всичко, което
ни трябва, е една карта на
страната с отбелязано мо-
ментното разпределение на
силите. Ако прекараме две
мислени тръби през сирийска
територия, нещата съвсем ще
се изяснят. Защото цялата
работа е заради ресурси. А
трябва да вземем предвид и
интересите на всички участ-
ници в конфликта.

Целта на кюрдите е ясна:
обединение на двата кюрдс-
ки анклава в Северна Сирия
или Фронт 1, както е показа-
но на картата, и създаване на
самостоятелна кюрдска
държава. В желанието да спе-
челят съюзник или по-скоро
да не спечелят враг, всички
страни на конфликта правеха
компромиси с кюрдите. САЩ
финансираха YPG (Отряд на-
родна самоотбрана), руснаци-
те подкрепяха PKK (Кюрдска
работническа партия), а хрис-
тиянските отряди на Суторо
бяха техни съюзници. Кюрди-
те обаче започнаха етничес-
ки чистки спрямо християни и
араби, осъзнавайки, че по
друг начин никога няма да

Сирия  - историята на
неразрешим конфликт
Алчността и жаждата за контрол изглежда имат
много по-голяма стойност от човешкия живот и мира

спечелят тези територии, и
въпреки че са малцинство, за-
владяха почти цяла Северна
Сирия. По този начин обаче
настроиха всички срещу себе
си, след като гонеха некюрд-
ското население от градове-
те. Трябва да се посочи, че
Северна Сирия е богата на
газ и е твърде вероятно голе-
мите сили да са обещали на
кюрдите независимост в замя-
на на контрол на находищата.

Турция от друга страна
осъзна, че ако остави така не-
щата, на практика ще бъде за-
обиколена почти изцяло от
естествения си неприятел
Кюрдистан, защото в Северен
Ирак също се разпореждат
кюрди. Нещо недопустимо за
турската политика, тъй като
голяма част от пазарите им
са на изток, най-вече в стра-
ните от Залива, а сухоземни-
те им пътища са блокирани. В
действителност стартираната
от Ердоган операция “Щит на
Ефрат” не е насочена срещу
“Ислямска държава” (само
допреди няколко месеца той
подкрепяше радикални исля-
мистки групи), а е срещу кюр-
дите. Турският президент иска
да настани контролирани от
него бунтовнически единици
между двата кюрдски анкла-
ва, които да преградят пътя
на кюрдските сили. По този
начин той си осигурява и се-
риозно влияние сред сирий-
ските бунтовници в евентуал-
на бъдеща отцепническа
държава. Ердоган даде ясно
да се разбере, че няма да
прави компромиси с кюрдския
въпрос, макар и да е съдруж-
ник в Саудитско-американ-
ския газов проект. Именно
заради това той размаха
пръст на САЩ  и демонстра-
тивно се сближи с руския пре-
зидент, което предизвика от-
ветна реакция и панически
американците приклекнаха и
призоваха кюрдите да се из-
теглят на изток от Ефрат.

Сирийските държавни ме-
дии наричат операция “Щитът
на Ефрат” с друго име - опе-
рация “Преобличане”, тъй
като според техни наблюда-
тели в момента тече поредно-
то конвертиране на джихади-
сти в “умерени” войници. Мне-
нието им съвпада с това на
кюрдите, които също смятат,
че Ердоган преоблича бойци
от “Ислямска държава” и из-
веднъж те се превръщат в
такива от Свободната армия.

Един поглед върху картата
е достатъчен да се види голе-
мият проблем между САЩ и
Русия. САЩ искаха да сменят
правителството на Асад с ма-
рионетно, с което да започне
изграждането на газопровод
от Саудитска Арабия и Катар
към Европа и което да спре
влиянието на руснаците. Рус-
ките планове са различни, те
включват Иран, Ирак и Сирия
в друг поток. Тогава изневи-
делица се появиха “Ислямска
държава” и “Ал Кайда”, които
завладяха точно тези терито-
рии, през които САЩ искат да
прекарат тръбите. Шест по-
редни години американците
въоръжаваха “умерени бой-
ци”, като “незнайно как” оръ-
жията попадаха в ислямисти

и радикални елементи. Аме-
риканците целенасочено
насъскваха сунитите срещу
шиитите, за да провалят рус-
ката спогодба с Иран, Ирак и
Сирия.

Когато на 9 септември Ру-
сия и САЩ обявиха публично,
че са се споразумели за Си-
рия, много хора си задаваха
въпроса как по-точно са си
разпределили териториите и
ресурсите. САЩ постепенно
започнаха да “облагородяват”
концентрираните в областта
Идлеб джихадисти, като
“Джабхат Ал-Нусра” обяви, че
се отделя от “Ал Кайда” и си
промени името на “Джабхат
Фатх ал-Шам”. Смениха също
така знамената си от черни
на бели, а техни лидери за-
почнаха да дават интервюта
по Си Ен Ен. Журналисти на
същия канал, като например
всеизвестната Клариса Уърд,
стартираха удивително лице-
мерни и безумни пиар кампа-
нии, с които искаха да пред-
ставят джихадистките групи
“Ал-Нусра”, “Джеиш ал-Ислам
и “Ахрар ал-Шам” като умере-
ни борци за свобода. “Преоб-
личането” не спря дотук. Пак
в Идлеб, в този бастион на
бунтовниците, които се погри-
жиха да разчистят всички
малцинства и светски маси,
бе основана и нова армия -
т.нар. Нова армия на Идлеб, в
която бивши джихадистки гру-
пи се “облагородиха”, като се
обединиха с 13-и батальон на
Свободната армия. Оттук
може да направим следното
заключение. Сирия ще бъде
разделена на няколко части,
като САЩ ще получат тези те-
ритории, в които властват са-
удитската проекция “Ислямска
държава”, която също ще
бъде “облагородена” скоро,
както и Идлеб и част от про-
винция Алепо, като по този
начин ще прекарат така нуж-
ните тръби.

Всичко обаче се сгромоля-

са с удара, който САЩ нане-
соха на сирийската армия в
Дер Езор и в който загинаха
между 60 и 100 войници, а и
бе унищожена голяма част от
военната техника. Това не бе
грешка, а съвсем явно посла-
ние. След като сирийската
армия освободи Палмира, тя
се насочи към Дер Езор.
Планът бе да се свържат два-
та града, а с това де факто да
се затвори пътят на американ-
ските тръби към Турция и да
се завземе голяма част от
слабонаселената източна
част на Сирия (Фронт 2 от
картата). Американците вед-
нага реагираха и нанесоха
зловещия удар, който със си-
гурност е бил добре и дълго
планиран. Няма как бомбар-
дировки, продължили повече
от час, да са случайни. И няма
как да е случайна последва-
лата масова атака на бойците
от “Ислямска държава”, които
веднага завземат няколкото
важни в стратегически аспект
хълма. Въпреки неискрените
извинения и обяснения на
американската коалиция на
всеки му е ясно, че целта на
удара в Дер Езор е да се
попречи на сирийската армия
да обедини тези две точки и
да остави града в ръцете на
“Ислямска държава”.

Не по-малко е важен и рай-
онът в северната част на про-
винция Хама (Фронт 3 от кар-
тата). Именно оттам бойците
на “Ал-Нусра” ( или вече с
новото име “Фатх ал-Шам”) се
опитват да нахлуят и да стиг-
нат чак до ливанската грани-
ца през град Хомс, с което да
отцепят лоялисткия бастион
около Латакия и Тартус, а и
по този начин да спрат пътя
на планираните руски тръби.
Битките около този район са
сред най-ожесточените. Не-
случайно американските
служби се опитват да пред-
ставят бойците от провинция
Идлеб като “умерени”, макар
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и те самите да знаят, че сами-
ят град Идлеб е официалната
столица на “Ал-Нусра”. Стран-
но е лицемерието и наглост-
та, с които говорителите от Ва-
шингтон се изправят пред ме-
диите. Пищят за бунтовничес-
кия Източен Алепо, в който
живеят около 250 хиляди
души, но дума не споменават
за Западен Алепо, в който
живеят между 1,6 и 1,8 мили-
она души. Сипят обвинения за
престъпленията на демонизи-
рания Асад, но си затварят
очите пред голите факти, а те
са, че над 65% от население-
то живее в районите, контро-
лирани от правителството, и
се мести, когато опозицио-
нерски и джихадистки групи
нахлуят, а едва 15% живеят в
териториите на т.нар. бунтов-
ници. Мълчат и за техните сек-
тариански престъпления и за
факта, че нито едно от мал-
цинствата (с изключение на
туркмените) не ги подкрепя, а
и религиозните и етнически
чистки са налице. Не се спо-
менава и за екзекуциите на
деца и жени, както и за табе-
лите в Идлеб, в които
задължават жените да носят
никаби и хиджаби. Крият се и
ужасните истории, които си-
рийците разказват за терора
на Свободната сирийска ар-
мия, “Джейш Ал-Ислам” и по-
добните терористични орга-
низации.

Това е историята на един
неразрешим конфликт. Исто-
рия, която всеки я представя
според собствените си инте-
реси. История за алчност, за
контрол, които изглежда имат
много по-голяма стойност от
човешкия живот и от мира.
Всеки може да гледа и изби-
ра по-правилната за него по-
зиция. За мен многоликата
светска Сирия е в пъти по-до-
бра, отколкото джихадистко
псевдодемократичните аспи-
рации на преоблечени сала-
фити.
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Íàé-äîáðèÿò ïðèÿòåë
íà òóðñêèÿ íàðîä
Правителствата на
Бойко Борисов обслужиха
геоикономическите интереси
на Анкара по перфектен начин

Георги
ГЕОРГИЕВ

В началото на този месец
руският газов гигант “Газпром”
получи по дипломатически път
от турските власти първите раз-
решителни за реализацията на
газопровода “Турски поток”.
Съобщението на ТАСС отбеля-
за началото на възобновяване-
то на замразения стратегичес-
ки, и за двете страни, проект.
Той беше спрян през зимата на
м.г., след като турски изтреби-
тел Ф-16 свали от засада руски
бомбардировач Су-24 на тери-
торията на Сирия. За подновя-
ването на “Турски поток” се
заговори още след срещата на
президента Владимир Путин и
неговия турски колега Реджеп
Тайип Ердоган в Санкт Петер-
бург. Конкретни действия оба-
че бяха договорени в края на
август след среща на ръково-
дителя на “Газпром” Алексей
Милер и турския министър на
енергетиката Берат Албайрак.
Както е известно, засега се
планира да бъде построена
само една от проектираните
четири тръби на газопровода,
чрез която да бъдат удовле-
творявани основно турските
нужди. При получени гаран-
ции от Европейската комисия,
каквито засега няма, ще бъдат
реализирани и останалите 4
тръби за пренос на природен
газ, които да го доставят на
европейските потребители.
Засега поне от гръцка страна,
която е следващата по трасе-
то на “Турски поток” има про-
явен силен интерес.

На 10 септември в Солун
първият вицепремиер на Русия
Аркадий Дворкович след сре-
щата си гръцкия премиер Алек-
сис Ципрас обяви, че възстано-
вяването на отношенията меж-
ду Русия и Турция прави
възможна по-нататъшната реа-
лизация на южното руско трасе
за пренос на природен газ към
Европа. Гръцкият министър на
енергетиката Панос Скурлеа-
тис потвърди интереса на

Схема на трасето на газопровода “Турски поток”, който не само,
че заобикаля България, но и дава нови транзитни възможности,

а респективно и козове във външната политика за Анкара

Руска схема на хипотетичното трасе на нефтопровода “Самсун-Джейхан”

гръцката страна, но, разбира
се, добави, че ще бъде нужно
одобрението на ЕК. На въпрос-
ната среща руският енергиен
министър Александър Новак
пък съобщи, че междуправител-
ственото споразумение между
Турция и Русия за “Турски по-
ток” се очаква да бъде подпи-
сано следващия месец.

С други думи

часовникът за
българската страна

тиктака

и времето за вземане на реше-
ние изтича. Досегашната поли-
тика на правителствата на Бой-
ко Борисов обслужваше в енер-
гийните отношения с Русия аме-
риканската политика за на-
насяне на максимални иконо-
мически вреди на Москва, при
това още преди украинската
криза и сецесията на Крим.
Паралелно с това обаче поли-
тиката на Борисов обслужи
напълно и турските геоиконо-
мически интереси, защото Ан-
кара се очертава да се
превърне във възлова за рус-
ката външна енергийна поли-
тика страна. София даде на
Анкара, респективно на режи-
ма на Реджеп Ердоган големи
възможности както за развити-
ето на икономиката в Турция,
чрез получаването на евтини
енергоносители, така и чрез
получаването на “транзитни
лостове” за влияние върху
съседни страни.

Премиерът Борисов преди
време се сети да пита “дали
виждат” западните му партньо-
ри какво се случва, след като
“Южен поток” отиде в небитие-
то и България беше директно
обвинена от Русия за това. Да,
те виждат, но Борисов май не
схваща, че интересите на Бълга-
рия тях не ги вълнуват. Това е
проблем на българските прави-
телства и избирателите, а не на
западните политици. Тяхната
работа е, ако не успеят да спрат,
то поне да затруднят сериозно
руската газова експанзия към
Европа, а това, че някаква
България в резултат на това е
на път да се лиши от транзит-
ната си функция тях не ги зася-
га. Защото точно това ще се
случи, ако и когато “Турски по-
ток” заработи дори не на пълна
мощност. Транзитът за Турция,

който сега минава по българ-
ската газопреносна мрежа и
идва от Украйна ще бъде поет
от първата тръба на “Турски по-
ток” и тогава  българските тръби

може да бъдат
изпратени за скрап

Впрочем правителствата на
Борисов успешно се справят с
рязането на тръби с различно
предназначение - за справка
скандалите в “Напоителни сис-
теми”, но това в рамките на
черния хумор. Ако се стигне до
подобна ситуация, това ще оз-
начава тежко геоикономическо
поражение за нашата страна,
защото географското предимст-
во на България като естествен
кръстопът в тази част на конти-
нента ще бъде силно неглижи-

рано. Освен това при опреде-
лени обстоятелства, сред които
е лишаването на Украйна от
транзитния й статут, може да се
окаже, че България ще купува,
както вече се прогнозира, рус-
ки газ от “Турски поток”, но с
турска надценка. Това вече ще
ни вкара в нова по-тежка зави-
симост от Анкара.

Но да беше само катастро-
фата с “Южен поток”. Още със
спирането на проекта за неф-
топровод “Бургас-Александру-
полис” Борисов и ГЕРБ напра-
виха първата стъпка към потен-
циалното усилване на турски-
те транзитни и икономически
възможности. Още през 2009 г.
беше съобщено, че Русия и
Турция обсъждат алтернатива
на “Бургас-Александруполис”,
която представлява нефтопро-
вод между черноморското при-
станище Самсун и егейското
Джейхан. Целта, както и в слу-
чая с нашия нереализиран
проект, бе руските танкери да
избегнат претоварените черно-
морски проливи Босфор и
Дарданели. Оттогава не се е
чуло нищо за реализацията на
тези намерения, но това не оз-
нача, че в един момент двете
страни внезапно няма да се
сетят, че има такъв замисъл. На
Москва не и е изгодно неста-
билната и непредвидима Тур-
ция, която води ситуативна по-
литика спрямо Русия, да полу-
чи всички ключове за руския
транзит към света в южна по-
сока. Зависимостта на Бълга-
рия обаче от трети страни не
оставя много възможности на
руснаците. От гледна точка на

балансите би било добре
България да повдигне въпроса
за възобновяването на “Бургас-
Александруполис”. Сондажи в
тази посока вече имаше от
гръцка и руска страна. Но ве-
роятно е наивно да очакваме
от тази власт подобно мисле-
не, още повече след като тя се
намира в

коленопреклонна
поза пред Ердоган

и му прави мили очи да не пу-
ска т.нар. бежанци към нас.
Подобна поведение, плюс
тежката зависимост от Вашинг-
тон, едва ли предразполага
руското, а и гръцкото държав-
но ръководство към по-нататъ-
шно увещаване на правител-
ството в София. Впрочем отно-
шението на руснаците към
фантазията “газов хъб “Бал-
кан”, е повече от показателна
за отношението им към каби-
нета “Борисов”. От него в мо-
мента Москва само очаква
навреме и в пълен обем да
плати парите за другия про-
вал на сегашния министър-
председател - АЕЦ “Белене”.

Всъщност за “Белене”
също се носят интересни слу-
хове. Преди няколко дни ин-
формационният сайт “Фрог
нюз”, като написа, че е полу-
чил информацията от прави-
телствени източници, съобщи,
че “дружелюбността” на Бой-
ко Борисов към Турция се
дължала на обещание от тур-
ска страна да се финансира
подновяването на строежа на
АЕЦ “Белене”. Схемата пре-
движдала като инвеститори да
участват частна турска компа-
ния и руско-турски консорци-
ум. Според източници на
ДУМА до интереса на турците
към “Белене” се стигнало,
след като те направили смет-
ки, че ще им бъде по-изгодно
да участват в строежа на вто-
рата атомна българска цент-
рала, с вече частично готово
руско оборудване и частично
подготвена площадка, с всич-
ки налични разрешителни от
компетентните организации,
отколкото да строят начисто
трета турска атомна централа
в близост до българската гра-
ница. Припомняме, че през
октомври м.г. турският ми-
нистър на енергетиката Али
Риза Алабойун заяви, че тре-
тата турска АЕЦ, която е
предначначена да захранва
Одринска Тракия и мегапо-
лисът на Истанбул ще бъде
разположена на 10 километ-
ра южно от българската гра-
ница. Реакторът щял да е раз-
положен в областта Игнеада,
в Лозенградския вилает.

Ако тези слухове получат
потвърждение и плановете
започнат да добиват реални
измерения, сигурно на всички
ще им стане малко тежко от
засиленото турско присъствие
в България - явно протурската
партия на Лютви Местан, кри-
зата с мигрантите, която хо-
рата свързват с политиката на
Ердоган, опитите на Борисов
да бъде пощенски гълъб меж-
ду Анкара и Брюксел, които
ще доведат до превръщането
на България в кукувиче гнез-
до за т.нар. бежанци, а сега и
турско участие в “Белене”.
Икономически може и да е
изгодно за страната, защото
ще продаваме ток на Турция,
макар че Бог знае на какви
условия, но политически това
ще бъде неправилен ход, кой-
то еднозначно ще бъде
изтълкуван като още по-
дълбоко навлизане на Анка-
ра в българските дела. При
нормални обстоятелства това
не би трябвало да ни притес-
нява, но както наскоро напи-
са един американски журна-
лист по друг повод - вече
нищо не е нормално.

Бойко Борисов в сянката само на турските знамена по
време на последната му среща с Ердоган. Неслучаен

дипломатичсеки гаф, който предполага къде е мястото
на българския премиер в двустранните ни отношения
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Сръбският премиер Александър Ву-

чич и външният министър Ивица Дачич
незабавно изразиха “загриженост по
повод изявления на бившия мюсюлман-
ски командир от армията на БиХ Сефер
Халилович”, който счита, че “може да се
стигне до война, ако РСръбска проведе
референдума за Деня на републиката”.
“На всички е ясно, че референдумът е
само претекст, зад който стоят намере-
ния РСръбска да бъде унищожена чрез
война”, но “Сърбия е достатъчно силна,
за да се отбранява и няма да позволи
унищожаването на РСръбска, ако тя
бъде нападната”. Президентът Додик от
своя страна е убеден, че ако се прило-
жи насилие от страна на Сараево, “стра-
ната му е способна военно да се отбра-
нява и ще се защитава”. Сърбия твърди,
че “Белград иска мир и ще направи
всичко възможно да запази стабилност-
та и интегритета на БиХ”. Това при поло-
жение, че предишни изявления декла-
рираха ненамеса във вътрешните дела
на БиХ, в т.ч. РСръбска, и се посочваше,
че относно референдума Белград ще
запази неутралитет. Нещо, което на
практика няма как да се получи. И едни-
те, и другите са сърби.

Въпросите за опазване на
Дейтънското споразумение, т.е. за съхра-
нение на БиХ в този й вид, и бързото й
интегриране в евроатлантическата общ-
ност, се приемат като контрапункт на
решението от референдума в РСръбска.
Няма как да не се предполага следващ
референдум, “онзи на отделянето”, каз-
ват наблюдатели. Сигурно не е без зна-
чение и, че външното министерство на
Турция излезе със специално изявле-
ние във връзка с предоставяне на БиХ
на статут на страна кандидат за членст-
во в ЕС. Изразеното задоволство от този
акт, както и убеждението, че “прегово-
рите за пълно членство ще завършат
успешно” са само нагледен пример за
провежданата политика на Турция към
страните от Балканите, особено към тези
с мюсюлманско население. Още не са
забравени думите на експремиера Ах-
мет Давутоглу, че “неговото сърце е в
Сараево”, а пословичните инвестиции в
БиХ, строежът на джамии и учебни за-
ведения са само картини от общия пей-
заж на една последователна политика
на влияние и приобщаване. Сега се
казва, че “ще продължим подкрепата си
за БиХ” и че “изпълнението на критери-
ите за кандидатстване е исторически
ден, важен за младите хора в страната”.
Друг въпрос е, че предоставяният статут
е просто политическо решение на Брюк-
сел и САЩ поради създадена ситуация
в страна с 4,5 млн. население, където
казват, че живеят 50% бошняци (мюсюл-
мани), около 15% хървати и 30% сърби
и се управлява по странен начин, като
на магия, съгласно постулати на спора-
зумение като Дейтънското. То имаше за
цел да постави точка на войните в рай-
она от 90-те години на ХХ век, но не
излекува раните и не облекчи живота
на гражданите. Напротив, противоречи-
ята на етнорелигиозна основа се
задълбочиха и комбинирани със соци-
алните проблеми, създават атмосфера
на неудовлетвореност и смразяване. Да
не говорим за радикализирането на
редица мюсюлмани и информациите, че
стотици граждани на БиХ участват на
страната на “Ислямска държава” в бит-
ките на териториите на Сирия и Ирак.

В същото време Хърватия може да
се поздрави с постижение, защото уси-
лията й за получаване от страна на БиХ
на статут на кандидат-член за ЕС  не са
били напразни. Все пак хърватите в БиХ
в голямата си част са и с хърватски
паспорти и са участници в избори, вклю-
чително неотдавнашните извънредни
парламентарни избори в Хърватия, спе-
челени от дясната ХДЗ, член на ЕНП с
лидер  Андрей Пленкович, вече бивш
евродепутат.

Êúäå å ñòàáèëíîñòòà
íà Áàëêàíèòå?
От стр. 9

Референдумът в Република Сръбска е
повод да се кръстосват саби не само
между геополитическите играчи, но и

в съседните балкански страни

Разбираемо е, че случващото се в
БиХ се коментира надълго и нашироко
в съседните Сърбия и Хърватия. Както и
всичко, което се случва в двете страни.
А отношенията между тях не биха могли
да се нарекат безпроблемни, напротив.
Напрежение има в много посоки, вклю-
чително шпионски. Аферата “Балкански
шпионин”, която се разви с арестуване-
то в Белград на Чедо Чолович, с двойно
гражданство, все още не се е изяснила
за гражданите в двете страни. Обвинен
е за шпионаж в полза на Хърватия, но
в Загреб твърдят, че е бил част от арми-
ята на РСръбска по време на войната от
90-те години. Драмата в отношенията
продължава и чрез взаимните оплаква-
ния и на двете страни в Брюксел, лично
до Жан-Клод Юнкер, които станаха
широко известни и коментирани в зави-
симост от гледната точка на Загреб и
Белград. В същото време хърватски
медии твърдят, че Загреб “подготвя се-
риозен отговор на обявено съвместно
военно учение между Сърбия, Русия и
Беларус”, а сръбският премиер Алек-
сандър Вучич в интервю пред нацио-
нална телевизия казва, че “ние не ка-
захме нито дума, когато те купуваха
танкове и ракети”, но с допълнението,
че “ние имаме малко пари и гледаме да
развиваме военната си индустрия, което
и правим успешно”. В същото интервю
Вучич признава, че му е било “по-лесно
да извоюва дипломатически победи при
Миланович”, експремиер на Хърватия от
СДП и подал оставка като лидер на
партията си поради загубата на послед-
ните избори. Все пак Вучич със своята
Сръбска прогресивна партия кандидат-
ства за членство в ЕНП, където членува
и хърватската ХДЗ, която успя да поза-
бави въпроса с молбата за членство,
така както Загреб   преди време отложи
за няколко месеца отварянето на глави
23 и 24 от преговорния процес за член-
ство на Белград в ЕС, отново  поради
нерешени двустранни проблеми. Като
например претенциите на Хърватия от-
носно “хърватско малцинство в Сърбия”
или във връзка с освобождаването от
съда в Хага на  радикалния сръбски
партиен лидер Шешел, който се счита
за военнопрестъпник от Загреб.

Вучич и Пленкович добре се позна-
ват. Няма да им е лесно да постигнат
разбирателство по всички въпроси, но
поне ще се стараят да запазват евро-
пейски тон. За едно нещо са единни -
“оттеглянето на Меркел от  политичес-
ката сцена би имало лоши последици
за Европа”. Казват, че и двамата споде-
лят тезата, че “всички имахме някой, на
който да се обадим, когато има проблем”.
А кой ще ни се обади утре на нас, на
хърватите, на много други, пита Вучич.
“Не става дума за лоялност, а за раци-
оналност” е признанието на сръбския

премиер. Това е днес, а утре? Сърбите
са известни с политика на лавиране и тя
често им е носила успех. “Обръщането
на палачинката” е добре известна прак-
тика на Балканите, а Белград, казват,
че е шампион в това направление. След
като и Паулу Коелю, според белград-
ския “Вечерни новости”, се готвел да
пише за Радован Караджич, който се
намира в затвор в Хага. Бил интересен
поради начина на укриване от Между-
народния съд, тъй като с години живеел
като редови брадат лекар. Балкански
нрави, но и повратливи политики, които
следват ветровете на промените. Труд-
на ориентация.

Сложно е в период, когато процеси-
те и в региона, и в Европа са непредска-
зуеми, а геополитическите игри разкъ-
сват и страни, и съюзи. Страховете от
миграционни вълни и терор растат, из-
ходът от сирийските кръвопролития ту
се отлага, ту се мержелее, а страни като
Турция остават фактор, който с намеса-
та си може да създаде допълнителни
усложнения. Защото самата Турция е
обект на анализи, които вещаят “риск от
мащабна гражданска война” и дори
предричат “геополитически вулкан” при
създалите се ситуации. А това е страна,
която не само е съсед, но и държава,
която винаги е имала специално отно-
шения към Балканите. Без непременно
да се споменава “неоосманската поли-
тика” през последните години. Или “из-
виването на ръце на ЕС” по линия на
миграционните потоци, които идват от
Турция и имат пряка връзка с т.нар.
Балкански маршрут, кошмара за стра-
ните от региона. Може би затова е ин-
тересно да се знаят изявленията на тур-
ския президент Реджеп Ердоган пред
Ройтерс, които дал по време на сесията
на Общото събрание на ООН преди дни.
За него събитията в Сирия и Ирак са от
жизнено важно значение и затова
твърди, че “изчистването на Рака (сто-
лица на джихадистите в Сирия) от ИД
не може да бъде осъществено само от
Турция. Сядането на масата за прегово-
ри с цел спиране на огъня в Сирия е
единственото удачно решение. Твърди,
че сирийският народ може сам да наме-
ри формулата за излизане от кризата, и
то без Асад. Моли тези, които защитават
Асад, да не го “присвояват”, защото “ако
Сирия е потънала, то е заради Асад, а
за да се изправи отново, не може да
стане с него”.

Според Ердоган Турция е изразход-
вала за бежанците на нейна територия
25 млрд. долара, а дошлата помощ от
ЕС е в размер на 180 млн. евро. “Ако
няма да приемете Турция в ЕС, кажете
го ясно, а не влизайте в тактиката баве-
не на топката”, казва Ердоган в интер-
вюто. Ако ЕС “има негативно отношение
към Турция, нека да го прави, но да не

чака такова и от наша страна. Ние ще
прилагаме споразумението за обратен
прием, но ЕС не работи по въпроса за
премахване на визите”. Относно вътреш-
ната политика Анкара може да започне
система на президентски модел, което
“смятам, че ще бъде полезно за бързи-
ната на взимане на решения и ще съжи-
ви икономиката”, убеден е Ердоган.
Проповедникът Фетуллах Гюлен е камъ-
чето в обувката му и той специално
отбелязва, че “според двустранното ни
споразумение със САЩ той най-малко-
то трябваше да бъде арестуван и
задържан”, което го кара да съжалява,
че още не е направено. Това предизвик-
ва отрицателни настроение към САЩ в
Турция. И отново Сирия е на преден
план. “Ние нямаме претенции към си-
рийските земи, напротив, казваме, че
трябва да се запази териториалната ця-
лост на Сирия”. В тази връзка турски
наблюдатели твърдят, че планираната
битка за Мосул (главен град на ИД в
Ирак) ще бъде в края на годината, както
е казал и Обама на пресконференция в
Ню Йорк и за нея се готвят пешмерги,
араби, тюркмени и иракската армия.
Цитират се  специалисти, които считат,
че участието на Турция за освобожда-
ване на Мосул от ИД не трябва да става
с участие на турски сухопътни сили, да
не се навлиза със собствени войски. Из-
разяват се опасения, че ако освободе-
ният Мосул се предаде после като “по-
дарък на пешмергите”, това би обезсмис-
лило самата операция. Турция “не тряб-
ва да изоставя Мосул на северноиракс-
кото кюрдско управление”, убеждават
турски коментатори. За гарантиране на
сигурността на турската южна граница е
необходима “зона от тюркмени”, защото
в противен случай ще се получи съеди-
няване на два кюрдски региона и Анка-
ра не трябва да го позволява. Така ще
се възпрепятства в голяма степен осъ-
ществяването на проекта “Кюрдистан”.
Голямата турска болка вече се коменти-
ра открито, а това още повече нагнетя-
ва обстановката и я прави несигурна.

Ясно е, че сирийската драма, която е
в основата и на миграционната, едва ли
ще приключи скоро. Независимо от спо-
разумението САЩ и Русия да търсят
дипломатическо-политически начин за
изход от тази криза. А това означава, че
страховете и на нашия регион за нова
порция “мигранти” няма да отшумят.
Тогава какво правим? Идеите на унгар-
ския премиер Виктор Орбан да “ги изне-
сем на острови далеч от Европа и да
плащаме за такава операция” някак не
звучат реалистично. А като на Балкани-
те сме отново “всяка коза за свой си
крак”, как ще се справим? Ето това е
тема за общ дебат, а не протоколни
обиколки по границата или игра на “по-
щенски гълъб”.
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Панчо ПАНЧЕВ

От дума на дума, та в... ДУМА

С игурно изгаряте от
нетърпение да раз-
берете кой и в как-
ва област е най-го-

лемият. Както по-начете-
ните от вас се сещат, не
може да става дума за
друго, освен за литерату-
ра. Това доста предизви-
кателно заглавие го сло-
жих без всякакво колеба-
ние, защото изборът е мой
- аз си избирам кого от го-
лемите ни писатели за деца да обявя за най-
голям. А според мен е по-лесно, защото меж-
ду хората, които са писали за възрастни чита-
тели, има по-голям избор на любими автори.

Не че литературата ни е бедна откъм писа-
тели за деца, но този и още неколцина като
него са написали най-хубавите (за мен) сти-
хотворения и приказки за малчугани. Написах
стихотворения и приказки и ми дойде на ум,
че неговите стихчета и произведения в проза
(а малцина са писали достатъчно професио-
нално и в двете области) са еднакво добри...

Но кой е този автор?
Това е банковият чиновник Генчо Станчев

Негенцов, познат в литературата ни като Ран
Босилек. Дори в измислянето на псевдонима
си той е проявил изключително творчество.
Да не говорим за това, че много от книгите му
са озаглавени също с интересни и близки до
детската способност за възприемане наиме-
нования. Например “Косе Босе” (дали от това
Босе не идва и псевдонимът му!), “Кума Лиса”,
“Чик-Чирик”, “Баба Марта” и други.

Ран Босилек е роден в Габрово на 26 сеп-
тември 1886 година и умира в София на 8
октомври 1958 година.

През 1904 година завършва небезизвест-
ната Априловска гимназия в Габрово и през
следващите години до 1908 учителства, както
много от тогавашните среднисти. Тогава (1906)
написва и публикува в детското списание “Све-
тулка” своето първо стихотворение “На косич-
ка”. После отива да следва в Брюксел, става
доктор по право и известно време адвокатст-
ва. Но това не е в хармония с вътрешната му
нагласа - обичта му към литературата и деца-
та му диктува друго поведение и той се отда-
ва на любимото си занимание - съчиняването
на стихотворения и приказки за малчуганите.

Ще дам примери, от които се вижда, че не
е сгрешил. Примерите ми са по няколко реда
от три стихотворения, написани по негово вре-
ме, а сякаш са писани вчера или днес!

Първото е “Облаче ле, бяло” и започва
така:

“Я кажи ми, облаче ле бяло,
от где идеш, где си ми летяло,
не видя ли бащи ни ми двори
и не чули майка да говори...”
 Второто е “Родна реч” и започва така:
“Родна реч, омайна сладка,
що звучиш навред край мен,
реч на мама и на татка,
реч, що мълвя всеки ден.”
Третото е “Родна стряха” и започва така:
“Бяла спретната къщурка,
с две липи отпред...”
Кажете ми има ли друг български автор за

деца, който така красиво и с такава зарази-
телна сила да е написал поетичните си редо-
ве. Аз не използвах никакви “сламки”, за да
препиша цитираните стихчета. Просто ги знам.
Знаят ги всички деца от моето поколение!
Такова е творчеството на големия български
лирик и прозаик за малчуганите Ран Босилек!

Все пак може би е уместно да спомена ня-
колко от книгите на големия детски писател.
След първата, която се казва, както цитирано-
то вече стихотворение “На косичка”, издадена
през 1903 година, се изреждат другите него-
ви книги: “Я кажи ми...” (1916), “Косе-Босе”
(1923), “Кумчо Вълчо” (1924), “Кума Лиса”
(1924), “Чик-чирик” (1925), “Патиланци” (1926),
“Баба Меца” (1928) “Палави ръчички” (1945).

Във всички свои книжки големият майстор
на детската литература Ран Босилек не из-
мисля неща, с които да смайва малчуганското
въображение на читателите и слушателите си.
Той просто се заиграва по един много дели-
катен начин с тях и без да излиза от сферата
на тяхното мислене, им предлага нови исто-
рии с техните познати им вече герои.

И всеки ред, както вече казах, е написан
на достъпен им език, който не е остарял до
ден-днешен, а едва ли и ще остарее!

От стр. 8

Най-големият,
поне за мен

Най-големият,
поне за мен

Най-големият,
поне за мен

Най-големият,
поне за мен

Най-големият,
поне за мен

Най-големият,
поне за мен

Най-големият,
поне за мен

Каква радост
за носталгиците!
След 25 години президентът Плевнелиев извади от
нафталина израза за „прогресивното човечество”

ССССССС
кандалът с изцепката на
руския депутат Толстой
оказа най-неочакван
ефект върху личното ми

Константин
ИВАНОВ

отношение поне към двама
изтъкнати представители на Ре-
форматорския блок. За първи път
съм готов да се подпиша под
реченото тези дни от Радан
Кънев и здравния министър д-р
Москов.  “Изявления на лунатик”
сложи диагнозата Москов и мне-
нието му на специалист трябва
да се уважава. Е, вярно, след
това и той се поддаде на мант-
рата, която тресе тези дни “по-
литическата класа”, призовава-
ща Кремъл ясно да каже калам-
бура на Толстой официална по-
зиция на Русия ли е и тя наисти-
на ли има намерение да купува
България, на колко ни е оцени-
ла и в евро ли ще плаща, в до-
лари  или в рубли и ще приспад-
не ли нещо от задълженията за
реакторите. Най-добре е лично
Путин или да ни се извини, или
да обяви цената.

Не мога да не се съглася и с
Радан Кънев, който напомни, че
чужденци купуват имоти не само
по Слънчев бряг и не само по
курортите. Та малко ли наши
сънародници, знайно и незнайно
как спастрили пари, разполагат с
имения по Ривиерата, Коста дел
Сол и екзотични острови.

На фона на политическия ажи-
отаж, изненадващо пестелив се
оказа премиерът. Бойко се задо-
воли с констатацията “1300 годи-

ни сме удържали никой да  не ни
купи”. Е, вярно, че на два пъти
сме я отдавали на лизинг: първо
на византийците за два века, по-
сле на османлиите за 500 годи-
ни, или общо 700 от 1300 години.

За съжаление на фона на
случващото се, остана незабеля-
зан един изключително отраден
факт, който потвърждава думите
на поета, че “Не се гаси туй що
не гасне”. В Ню Йорк, където е за
участие в сесията на Генерална-
та асамблея на ООН, българският
президент с характерната си ре-
шителност и дързост заяви: “С
присъствието всички казваме на
терористите: няма да ни
прекършите! ПРОГРЕСИВНОТО
ЧОВЕЧЕСТВО застава заедно
срещу тероризма”. Вярваме, че

всички носталгици по ерата на
социализма, стреснати и очаро-
вани, ще аплодират връщането на
държавната ни глава към корени-
те. Та именно “прогресивното
човечество” се бореше неуморно
за мир, срещу воинствените за-

плахи на империализма. Именно
“прогресивното човечество” оказ-
ваше братска помощ на борещия
се срещу американските нашест-
веници героичен виетнамски на-
род. Именно “прогресивното чо-
вечество” беше солидарно с на-
ционалноосвободителните движе-
ния в Африка, Азия и въобще
навсякъде по Земята и околнос-
тите й.

Бяхме забравили през послед-
ните 25 години този крилат израз
“прогресивно човечество” и тряб-
ваше лично Плевнелиев в края
на изключително успешния (спо-
ред собствената му преценка)
свой мандат да го извади от наф-
талина, където грижовно го беше
скътал наред с комсомолската и
партийната си книжка, и да го

възроди за втори живот за радост
на споменатите носталгици. Само
не става ясно като как Плевнели-
ев ще впише в редиците на про-
гресивното човечество и Русия,
доколкото и тя доста активно уча-
ства в борбата срещу тероризма.

ИМАЛО ЛИ Е ФАШИЗЪМ
В БЪЛГАРИЯ, ЩО ЗА ВЪПРОС?

На трето място, спе-
циално евреите биват
третирани като расово
непълноценни същест-
ва. Те са сурово малтре-
тирани - конфискуват
жилищата им, уволняват
ги от работа, задължа-
ват ги да носят жълтата
Давидова звезда. Интен-
зивно протича процеду-
рата по изпращане на
евреите от вътрешна
България в газовите ка-
мери на германските
концлагери. Просто не-
вероятно е как в такава
обстановка на безпра-
вие и отнети свободи
българските евреи би-
ват спасени от подгот-
веното им ликвидира-
не?! Как Светият синод,
отделни депутати като
Димитър Пешев са на-
брали смелост, за да се
обявят пред царя срещу
депортирането?

Несъстоятелно е
спасяването на българ-
ските евреи да се пред-
ставя като аргумент за
отсъствието на фа-
шизъм/нацизъм в Бълга-
рия.

На четвърто място,

не бива да се забравя,
че през тези години
пронацистката пропа-
ганда у нас придобива
кошмарни размери: сво-
бодата на словото е за-
черкната; печатът и ра-
диото са поставени под
тотална цензура, подоб-
на на тази в Германия.

На пето място, пъл-
номощният министър на
Германия Бекерле раз-
полага с реалната
власт на генерал-губер-
натор и открито дири-
жира действията на
правителството и дворе-
ца. Особено близки са
отношенията на наши-
те управляващи с мар-
шал Гьоринг.

На шесто място, съ-
ществува система от
профашистки организа-
ции като Съюза на
българските национални
региони, Съюза на рат-
ниците за напредъка на
България, Народното со-
циално движение на Ал.
Цанков и др. Тези орга-
низации се оглавяват от
влиятелни фигури на ре-
жима като генералите
Христо Луков и Никола
Желев или професор

Асен Кантарджиев.
Българските фашисти са
ухо и око на властта, те
се включват дейно във
физически разправи с
всеки български гражда-
нин, изразил недоверие
в господстващата власт
и идеология.

Дотук посочените
обстоятелства изясняват
пределно ясно имало ли
е или е нямало фашизъм
в България през перио-
да 1941-1944 г.

В необикновено утеж-
нените условия на стра-
на, окупирана от немска-
та армия, с колабораци-
онисти, застанали наче-
ло на държавата, е било
равно на подвиг и на спа-
сяване на националната
ни чест, съвест и интере-
си самият акт на органи-
зирането на антифашист-
кото съпротивително
движение. То се разгръ-
ща под лозунга: “Смърт
на фашизма, свобода на
народа!”

Специфика на бъл-
гарското съпротивител-
но движение е, че е
съставено и се ръково-
ди главно от кадри на
компартията и нейния

младежки съюз - РМС,
че споява борбата сре-
щу фашизма с борбата
за социална справедли-
вост. Обстоятелство, ко-
ето кара сега обслужва-
щия персонал на неоли-
берализма да отрича
въобще антифашистката
борба!

Друга специфика е,
че българската съпроти-
ва се насочва от програ-
мата на Отечествения
фронт, който обединява
почти всички опозици-
онни сили.

Имало ли е фашизъм
у нас? Да, имало е, с
две кулминации: 20-те
години и периода 1941-
1944 г. Имало ли е
съпротивително движе-
ние срещу фашизма?
Да, имало е, с два ета-
па на активизация: 20-
те години и периода
1941-1944 г. Такива са
реалностите. Останало-
то са подправки, фалши-
фициране на историята,
конюнктура и конфор-
мизъм. Но и носталги-
ране на нашенските
неолиберали по на-
следствата на българ-
ския фашизъм.
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СССССС
полай му на поета и
приятеля Лозан Такев
за благите думи, напи-
сани от него за моя

Никола
СТАТКОВ

милост и отпечатани в ДУМА
неотдавна. Ние с Лозан имаме
едни и същи идеи и идеали за
България и света. И двамата
страдаме, че те не се сбъдват,
най-вече в родината ни, трево-
жим се за бъдещето, което я
очаква.

Малко история... След Деве-
ти септември 1944 г. новата
власт у нас имаше силна опо-
зиция, която издаваше вестник,
т.нар. зелено “Земеделско зна-
ме”. В него се открояваше руб-
риката “Ситни, дребни като ка-
милчета”. Списваше я поетът
Трифон Кунев. Със злобица и
талантец той показваше криви-
ците на властта, която или ги
отричаше тотално, или ги нари-
чаше грешки на “растежа”. Сит-
ни, дребни като камилчета на-
ричаше поетът тези грешки, а
иронията му често биваше ос-
нователна. Така вървя някое
време, докато и опозицията, и
вестникът изчезнаха. Не изчез-
наха обаче камилчетата,
премълчавани от властта. Годи-
ните минаваха, народът строе-
ше, създаваше блага за всич-
ки, на първо място мощна ико-
номика и модерно, високопро-
дуктивно земеделие. Бяха лик-
видирани неграмотността и ту-
беркулозата, не остана дом без
електричество и течаща вода.
Изчезнаха безработицата, про-
сията и проституцията, нямаше
гладни хора. Здравеопазване-
то и образованието - безплат-
но, за всички. И още

добрини
за населението

Камилчетата си поповдига-
ха опашчиците, но за съжале-
ние продължиха да живеят, да
шаварникат, понякога с безоч-
ливи, грозни лица. Те бяха плод
на глупост и некадърност, на
егоизъм и злоупотреба с власт.
Така дразнеха хората и компро-
метираха великите комунисти-
чески идеи. Въпреки това на-
родът живееше все по-добре,
все по-достойно в държава, за-
ела двадесет и седмо място в
света.

Ето че у нас с викове и фан-
фари нахлу демокрацията,
предвестник на голямата Про-
мяна. Сега, рекох си, като наив-
ник на средна възраст по онова
време, камилчетата ще
издъхнат и без тях социализмът
ще се развива бързо и красиво.
Но каква я мислех, каква изле-
зе! Някой набожен човек би
възкликнал: “Боже, аз ли се зле
молих, или ти ме зле разбра?!”
Тъй като аз не вярвам нито в
Бога, нито в дявола, реших, че
за лошотията, която избухна
като пожар в страната, са ви-
новни само хората. Един див и
варварски капитализъм, подо-
бен на оня, описан от Дикенс и
Зола, залюля и люлее отечест-
вото ни. Построеното от народа

за 45 години бе разграбено за
нула време. В това дивашко
дело взимаха яко участие бив-
ши бекаписти и техните отро-
чета заедно с всякаква друга
паплач от негодници, нарекли
себе си демократи. Водата
беше мътна и пълна с риба,
завъдена в доброто време на
социализма. Бандюгите пълне-
ха мрежите и славословеха сво-
бодата и демокрацията. На-
родът стоеше встрани, гледаше
стреснато и уплашено,
подсмърчаше и береше скоми-
на; той нямаше мрежи. Едни
след други започнаха да се
сменят управници - неграмотни-
ци, често простаци, понякога
мошеници, които превръщаха
властта в пари. Единствено из-
ключение беше и си остава
досега Жан Виденов. Честен и
достолепен млад човек, неопи-
тен в държавните дела, наивен,
той искаше да управлява
съгласно закона и морала. Не
би... Спряха го свои и чужди.
Той напусна властта, може би
единствен необогатил се. Дру-
ги не харчеха времето си без-
користно. Построиха си, у нас и
в чужбина, луксозни имения,
накупиха си скъпи коли, само-
лети, яхти, водят разгулен и
разюздан живот, парвенюта
докъдето бива и не бива. Те
минават за каймака, за хайлай-

фа на обществото.

А народът?

Опростачен до крайност,
пъшка, зажеглен в един възтес-
ничък ярем, преживя, ако има
какво, и чака да паднат... знае
се какво. Те обаче не падат...
Медиите си траят, не, не си тра-
ят, хвалят властниците и богати-
те.

Неотдавна в една статия,
публикувана в ДУМА, описах
точно обстоятелствата, които
позволяват на днешните управ-
ници да властват, докогато си
искат. Повечето от тези обстоя-
телства не зависят от народа,
но едното - да, то е в ръцете,
по-точно в ума и волята на хо-
рата. Гледаш ги: гладни, не
живеят, а животуват, свили се
уплашени, роптаят, мрънкат,
най-често наум, и дойдат ли
избори, гласуват “правилно”. Па
свестете се, борете се. Никой
не ви кара да го правите с оръ-
жие, просто изберете бюлети-
ната, която ви гарантира сно-
сен живот. Уви, не, та не. А бе
точно го е казал Мирабо: “Доб-
роволните роби създават пове-

че господари, отколкото госпо-
дарите - роби.”

Ако поетът Трифон Кунев бе
жив днес, всичките страници на
вестника нямаше да му стигнат,
за да опише новите камилчета.
За това сме единодушни с при-
ятеля Такев. Имаме различие
обаче за бъдещето. Според
него, водени от своите егоис-
тични интереси, днешните уп-

равници ще съхраняват държа-
вата. Греши. Защото с тях, или
без тях, тя ще изчезне. Преди
време у мен имаше плах полъх
от великата вяра на Вапцаров в
“дните честити”. Вече го нямам.
Стар съм, много съм видял и
чул, много съм чел и писал,
много съм патил и препатил.
Със знания и печал стигнах до
твърдото убеждение, че Бълга-
рия няма бъдеще като народ и
държава. Ежегодно българите
се стопяват с десетки хиляди,
множат се турците, повече -
циганите. Гурбетчийските вълни
ще отнасят все по-много нашен-
ци към чужди страни. Тук ще
остават старци и бабички, кои-
то ще продават, защо-пощо,
земята си, за да преживяват
последните си дни. Ще я купу-
ват, както и досега, най-вече
турци. Со кротце и со благо,
може би и со малко кьотечец,
България ще потъне там, къде-
то е била векове - в

стратегическата
дълбочина

на новата стара османска им-
перия.

Ама как така, ще запитат
някои наивници на разни
възрасти, нали няма война,
нито потоп, нито земетресе-
ние? Как през времената на
робството, въпреки че са изби-
вани стотици хиляди българи,
башка избягалите поне още
толкова, да притурим към тях
потурчените наши братя и се-
стри, и пак народът се е съхра-

нил. Как и защо това да не
стане и сега? Отговор: бълга-
рите са се съхранили като на-
род през ония страшни годи-
ни, защото българските майки-
юнашки са раждали по много
деца. Поколение след поколе-
ние те са запазвали своята
православна християнска вяра,
запазвали са своя “език све-
щен на нашите деди”, обичаи-
те, традициите и духовността
си. Днес безпощадно и целе-
насочено се разрушават всич-
ките тези стожери на българ-
щината. Ето, погледайте какви
камилчета отглеждат родните
политици с активното участие
на Сорос и “Америка за Бълга-
рия”.

Главният управник на
държавата, все още формално
република, заяви самодоволно,
че българите са добре, опари-
чили са се, ходят на почивки и
екскурзии по други страни,
осемдесет хиляди отскочили в
Гърция. Това бедност ли е? От-
говарям: нека са петстотин хи-
ляди, а къде са останалите над
шест милиона и половина не-
гови поданици, те опаричили
ли са се? Мигар не знае глав-
ният управник, че статистика-
та, която е държавна институ-
ция, отчита близо три милиона
нашенци, които живеят под
прага на бедността?

Подочувам, че вечно вла-
стващата г-жа Кунева, понасто-
ящем министър на образова-
нието и науката, не била
съгласна учениците да се обу-
чават с учебници, в които
пише, че България е била под
турско робство. В съзвучие с
тази нейна позиция двамина
написали книжка, в която
съобщават новината, че турци
са помагали на Апостола в
борбата му за освобождение-
то ни от турско робство. Някой
си турчин, бай Кемал, превоз-
вал Левски през Дунава, за да
върши комитетските си дела.
Туркиня, някоя си баба Мюни-
ре, го криела, когато се при-

бирал в Карлово. Тъй де, той
не е имал доверие на майка
си, боял се е, че може да го
предаде, затуй е дирил помощ-
та и закрилата на турското
бабе Мюнире.

Страхотно камилче отгле-
да и предложи на българска-
та морална и духовна трапеза
Сталинка, пардон - Кристали-
на Георгиева, която опроста-
чените българи редовно даря-
ват с най-високо доверие и
оценка заради “грандиозните”
й дела в тяхна полза. Та за
камилчето на кандидатката за
генерален секретар на ООН.
Тя предложи да приемем кол-
кото се може повече мигран-
ти, за да помагат за разреша-
ване на демографската ни гри-
жа. Това ще рече: пришълците
ще оправят българките, които
ще раждат небългарчета. За
тях мъжът определя всичко,
жените са само за удоволст-
вие и разплод. Наистина, какъв
цинизъм от страна на тази
ужким българка, видна деятел-
ка на Европа!

Много тлъсто, добре охра-
нено камилче предложи на
вниманието ни небезизвестни-
ят “патриот” Валери Симеонов.
Той заяви, че винаги в истори-
ята ни Русия е била нашият
главен враг. Добави, че след
Освобождението ни българите
били толкова потискани от рус-
наците, че искали да се върне
турското робство. Питам тогава
никаквеца - луд ли е, или на
луд капата носи?, та хортува
таквизи кретенизми? Той, уви,
не е единствен от тази
мръснишка порода. Най-отяв-
лените му събратя са Евгени
Михайлов, Методи Андреев,
Мартин Димитров, Иво Инджев
и министрите Митов и Ненчев.
Те са събрали всичката злоба
на света, всичката световна
омраза. И демагогия.

Някога Емил Зола написа
прочутото си писмо:

„Аз обвинявам!”

В него той посочи виновни-
ците за осъждането на невин-
ния капитан Драйфус. Подобно
на великия френски писател, аз
също обвинявам. Обвинявам в
предателство всички лица, уп-
равлявали България през т.нар.
преход, с изключение на Виде-
нов. Те унищожаваха и унищо-
жават всичко, което беше Бълга-
рия. Поради простащина и не-
кадърност ли? Поради интере-
сите си ли? Заради чужди ин-
тереси ли? Заради всичко, кое
повече, кое по-малко. Съзнател-
но или не. Все едно. Защото
едно дело трябва да се оценя-
ва не заради подбудите за
извършването му, а от съзнани-
ето за неговите последици. А те
в случая са катастрофални за
родината ни.

Едно е ясно днес: през този
век България ще изчезне като
държава и народ. Знам, че ня-
кои ще ме обвинят в краен пе-
симизъм, дори в липса на лю-
бов към отечеството ни. Нека,
тяхна си работа. Искам всички
да знаят обаче, че аз страдам
за България, че съм я обикнал
още с майчиното си мляко. Това
не ми пречи да виждам трагич-
ната съдба, която я очаква.
Само чудо може да я спаси. Аз
не вярвам в чудеса. И все пак,
и въпреки всичко, дано стане
това чудо! Дано!

Снимки Благовеста ЦВЕТКОВА

Само чудо може да спаси България, не вярвам в чудеса, и все пак дано стане това чудо
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- Кога се прибра снощи?
- В 10, както обещах.
- Защо кукувицата кукна само

веднъж?
- Ти как искаш да изкука нулата?!
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Преставяне на св. ап. и ев. Йоан Бо-
гослов

НАД 130 МУЗЕЯ ВЪВ ВИЕНА
КАНЯТ НА НОЩНА РАЗХОДКА

БОРИСЛАВ БОЙЧЕВ,
писател
ИВАН ГОЛЕВ,
поет, писател
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ,
литературовед
КАМЕН КОСТАДИНОВ,
народен представител
КРАСИМИР МАШЕВ,
писател
Инж. КРЪСТО СПАСОВ,
политик
МАРИЯ ИГНАТОВА,
тв водеща

Дискусионният клуб за българско и европейско кино “София

филм фест за учащи” продължава от днес, 26 септември, до

19 декември със своя есенен семестър за 2016 г., като прожекци-

ите всеки понеделник са само за ученици и студенти и са с вход

свободен.
Три са българските филми тази есен. “Каръци” на Ивайло Хри-

стов ще открие новия семестър на клуба в Дома на киното тази

вечер от 18,00 ч. “Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син”

на Иглика Трифонова ще бъде показан на 31 октомври от 18,00 ч.

“Жалейка” - дебютът на младата Елица Петкова, който бе удостоен

с голямата награда “София - град на киното” в конкурса на юбилей-

ния 20-и “София филм фест”, ще се прожектира на 21 ноември от

18,00 ч. Избраните филми са сред най-добрите български и светов-

ни заглавия от последната година, а лектори са кинокритикът и

директор на БНФ Антония Ковачева и режисьорът и преподавател

Георги Дюлгеров.

В рамките на Европей-
ския ден на езиците в София,
на площад “Славейков”, днес,
26 септември, ще се проведе
голямо четене на английски,
френски, немски, италиански,
испански, португалски, руски,
сръбски, хърватски, унгарски,
китайски и български в
изпълнение на известни ав-
тори и преводачи. Ценители
ще имат възможност да чуят
Георги Константинов, Акси-
ния Михайлова, Кристин Ди-
митрова, Цветанка Еленкова,
Елисавета Шапкарева, Рене-
та Бакалова, Цочо Бояджи-
ев, Роман Кисьов, Петър Чу-
хов, Лиляна Табакова, Ан-
джела Родел, Емилия Мираз-
чийска, Нели Димова, Мария
Георгиева, а към тях Симеон
Германов със своята китара
ще прибави и езика на музи-
ката.

Отворени читални очак-
ват всички желаещи. Ще се
чете на чужди езици, ще се
гледат документални филми,
ще се презентират иноватив-
ни методи на обучение. По-
сетителите ще могат да раз-

Голямо четене
завладява София

Столичната библиотека отбелязва
Европейския ден на езиците с богата програма

ни езици, част от богатия
фонд на Столичната библи-
отека.

По инициатива на Съве-
та на Европа, който пред-
ставлява 800 млн. европей-
ци от 47 държави, от 2001 г.
Европейският ден на езици-
те се отбелязва всяка годи-
на на 26 септември. На този
ден се чества езиковото мно-
гообразие на континента с
над 200 европейски езика и
около 60 регионални/мал-
цинствени езика.

Заповядайте заедно да
почетем езиковото разно-
образие на общия ни евро-
пейски дом на 26 септември
от 12 ч. пред Столичната
библиотека, призовават ор-
ганизаторите на проявата.
Онези, които ще се включат
в четенето, имат шанс да по-
лучат книги с автограф от
авторите. При лошо време
събитието ще се състои във
фоайето на библиотеката.

гледат нови учебници на ко-
рейски, норвежки, холанд-
ски, шведски, португалски,

руски, английски, китайски и
др. Ще бъде представена и
изложба от книги на различ-

Ден на отворените врати е един
от акцентите на шестото издание
на създадения от световноизве-
стния пианист Людмил Ангелов
фестивал “Пиано екстраваган-
ца”. Инициативата ще се прове-
де в Централния военен клуб в
София на 2 октомври от 11 до
20 ч. Кампанията е с образова-
телна насоченост за деца и
възрастни и се организира

Четвъртото издание на фестивала за
документално кино Sofia Biting Docs ще
стартира на 28 септември и ще продължи
до 6 октомври под мотото “В търсене на
верния тон”. По време на фестивалните
дни в Дома на киното, Културен цен-
тър G8, Евро синема и Чешкия център в
София зрителите ще видят 15 премиерни
заглавия, отличени на престижни между-
народни кинофоруми.
Sofia Biting Docs ще бъде открит с про-
жекция на испанския филм “Сакрамонте”,
показващ огнените страсти и неспиращи-
те ритми в ромския квартал на Гранада.
Фестивала ще закрие пълната версия на
“Човек” на легендарния френски фото-
граф и режисьор Ян Артюс-Бертран,

15 документални филма ще търсят верния тон
който лично ще представи своя мащабен
проект в София.
Сред останалите акценти в програмата са
фаворитът на зрителите от кинофоруми в
Ню Йорк и Биариц “Невероятната Нина
Симон”, “Кралица Мими” - носител на
наградата за най-добър документален
филм от фестивала в Манхатън, провокатив-
ният “Горещите мъже на студената диктату-
ра”, както и биографичната лента за Принс
“Slave Trade”, като за първи път ще бъде
показана на голям екран 151-минутна,
режисьорска версия на филма.
Паралелно с прожекциите по време на
фестивала ще се състоят изложби, преми-
ери на книги, дискусии със зрителите и
презентации.

Фестивалът ще бъде закрит с пълната версия на филма “Човек”
на легендарния френски режисьор Ян Артюс-Бертран

а девети пореден път в Русе ще се
проведе Литературен фестивал, ор-
ганизиран от международно друже-
ство “Елиас Канети”. Събитието ще
стане факт в крайдунавския град от

8 до 16 октомври.
Проявата е уникална за Русе и региона не

само със силното международно участие, което
се разраства през всяка следваща година, но и
с разнообразието на проявите. За деветото си
издание фестивалът ще представи творци и
творби от Австрия, Германия, Гърция, Испания,
Молдова, Полша, Румъния, Унгария и, разбира
се, България. Събитието поставя акцент върху
внимателно подбраната литература - всички

Ден на отворените врати на „Пиано екстраваганца”
съвместно със сдружение “Вир-
туозно пиано”, собственик на
новия концертен роял от
най-висок клас Yamaha CFX,
който ще бъде на сцената.
През този ден ще има разно-
образна програма от открити
уроци, концерти на деца лауреа-
ти, беседи, прожекции на доку-
ментални филми за пианото и,
най-важното, възможност за
всички любители на този инстру-
мент да се докоснат до рояла на
сцената, да чуят на живо как
звучи, а най-малките гости в
публиката да се запознаят със

своите връстници, които вече
свирят на него. Сред специалните
гости на Деня на отворените
врати ще бъде и големият българ-
ски джазмен Марио Станчев,
който ще разкаже за своя опит
като пианист и композитор.
Друго съпътстващо събитие ще
бъде премиерната прожекция в
България на аржентинския
документален филм “Улицата на
пианистите”, която ще се състои
в кино “Одеон” днес, 26 септем-
ври, и се организира съвместно
с посолството на Република
Аржентина в България.

Ценители ще имат възможност
да чуят на живо как звучи
концертен роял от най-висок клас

ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ
ПАК ОРГАНИЗИРАТ В РУСЕ

Кино за учащи с вход свободен

гости са лауреати на престижни конкурси. Очак-
ва се у нас да пристигне и Каролина Шути -
носителка за 2015 г. на Наградата за литерату-
ра на Европейския съюз.

Характерно за Литературния фестивал в
Русе е стремежът да е отворен не само за
литература, но и други форми на изкуство. През
тази година програмата включва няколко про-
жекции, концерт с музика за деца и три излож-
би, сред които несъмнено се откроява една от
централните фигури за дадаизма - Тристан Цара,
чрез рисунките на Анри Матис, Андре Масон и
Ханс Арп. Следвайки своята мисия да разширя-
ва познанията за Елиас Канети, фестивалът ще
представи втория том на неговите “Записки”.

З
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нес облачността ще е променлива. На
места, главно в източната половина на
страната и планинските райони, ще пре-
вали. Със слаб, в Източна България - до

умерен вятър от север, североизток, ще проник-
не хладен въздух. Дневните температури ще се
понижат, максималните ще бъдат предимно меж-
ду 16 и 21o. Над Черноморието ще има временни
увеличения на облачността и на места, главно по
северното крайбрежие ще превали. Ще духа
слаб до умерен север-североизточен вятър. Мак-
сималните температури ще са 18 и 20o. Вълнени-
ето на морето ще е 2 - 3 бала. Температурата на
морската вода е 21 - 22o. Над планините облач-
ността ще е променлива, често значителна и на
места ще превали. Ще духа слаб, по високите
части до умерен вятър от север. Максималната
температура на височина 1200 метра ще е около
12 градуса, на 2000 метра - около 4o.
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ƒÌÂÒ ·˙‰ÂÚÂ ÔÓ-
ÎÂÁÌË Ò ÛÏÂÌËˇÚ‡
ÒË ‚Í˙˘Ë. ƒÂÌˇÚ Â
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ  ̆ Á‡ ÔÓ-

22 Ï‡È - 21 ˛ÌË

–¿ 
¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡ ÒË
Ò Ó‰ÌËÌËÚÂ ·˙‰Â-
ÚÂ Ú˙ÔÂÎË‚Ë Ë
„ËÊÓ‚ÌË, Ì‡Ô‡-

22 ˛ÌË - 23 ˛ÎË

À⁄¬
— „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ˘Â ÒÂ
‚ÍÎ˛˜ËÚÂ ‚ Ó·˘Ë
‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ÒÚË„‡
ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ ‰‡ „Ó

23 ˛ÎË - 23 ‡‚„ÛÒÚ

ƒ≈¬¿
œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌËˇ
‚Ë ÊË‚ÓÚ ËÏ‡ Í‡Í-
‚Ó ‰‡ ‚Ë Á‡ËÌÚË-

24 ‡‚„ÛÒÚ - 23 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë

¬≈«Õ»
ƒÌÂÒ ˜‡ÒÚ ÓÚ
‰ÌÂ¯ÌËÚÂ Ò˙·ËÚËˇ
˘Â ‚Ë Ì‡Í‡‡Ú ‰‡
ÔÓ‚ˇ‚‡ÚÂ ‚

24 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë - 23 ÓÍÚÓÏ‚Ë

— Œ–œ»ŒÕ
ÕÛÊ‰‡ÂÚÂ ÒÂ ÓÚ
ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ Ë
‚ÂÏÂ Á‡ ‡Á-
ÏËÒ˙Î. ŸÂ ÒË „Ó

24 ÓÍÚÓÏ‚Ë - 22 ÌÓÂÏ‚Ë

—“–≈À≈÷
ŸÂ ÒÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡ÚÂ
ÔÓ-ÒÔÓÍÓÈÌË, ‡ÍÓ
ËÁ·ˇ„‚‡ÚÂ ÒÔÓÓ-
‚ÂÚÂ Ë ÒÚÂÒÌËÚÂ

23 ÌÓÂÏ‚Ë - 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë

22 ‰ÂÍÂÏ‚Ë - 20 ˇÌÛ‡Ë

21 ˇÌÛ‡Ë - 19 ÙÂ‚Û‡Ë

–»¡»
–Â¯‡‚‡ÈÚÂ ÒÔÓ-
ÍÓÈÌÓ ÒÔÓÓ‚Â Ë
ÚÂÍÛ˘Ë ‚˙ÔÓÒË,
ÌÂ Ò˙Á‰‡‚‡ÈÚÂ

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú

‚ÂÚÂ ÌÂ˘Ó ÔÓ‚Â˜Â Á‡ ‰ÓÏ‡ Ë
ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ÒË.

Ì‡Î‡„‡, ‡ÁÍË‚‡ÈÍË ÒÔÓÒÓ·ÌÓ-
ÒÚËÚÂ ÒË.

ÌÂ˘‡, Í˙Ï ÍÓËÚÓ ÒÚÂ ·ËÎË ‰ÓÒÚ‡
ÂÁÂ‚Ë‡ÌË.

ÓÒË„ÛËÚÂ, ‡ÍÓ ÒÚÂ Ú˙ÔÂÎË‚Ë Ò
·ÎËÁÍËÚÂ ÒË.

„Û‚‡, ÌÓ ÔÓ-‰Ó·Â Â ‰‡ ÏËÒÎËÚÂ
Á‡ ÚÓ‚‡ ÛÚÂ.

¬ŒƒŒÀ≈…
ŒÚÍËÚÓÒÚÚ‡ ‚ ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡ ˘Â ‚Ë
ÒÔÂÒÚË ÂÏÓˆËÓ-
Ì‡ÎÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡-

ÌÂ. œ‡ÁÂÚÂ ÒÂ ÓÚ ÒÔÓÓ‚Â Ë
ÍÓÌÙÎËÍÚË.

 Œ«»–Œ√
œÓ„ËÊÂÚÂ ÒÂ Á‡
ÌÂÓÚÎÓÊÌËÚÂ ÒË
‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË Ë ÌÂ
ÒÂ ‡ÁÔÓÒÚË‡È-

ÌË  ̌ ‚Ë ÏË Ë ‚˙ÁÍËÚÂ ‚Ë Ò
ÓÍÓÎÌË  ̌ Ò‚ˇÚ.

Ó·˘Û‚‡ÌÂÚÓ. ŒÚ‰Ëı˙Ú ˘Â ‚Ë ÒÂ
ÓÚ‡ÁË ‰Ó·Â.

ËÁÎË¯ÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ‰ÌÂÒ Ò
ÔËÚÂÒÌÂÌËˇÚ‡ ÒË.

Ú‡ÍÚË. ŸÂ ÒÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡ÚÂ ‰Ó·Â
Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â.

ˆÂ‰ÛË, ÍÓËÚÓ ̆ Â ·˙‰‡Ú Ò ‚Ë‰ËÏ
ÂÙÂÍÚ.

Д Изгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи за

ÚÂ ‚ ÏÌÓ„Ó ÔÓÒÓÍË. ¡˙‰ÂÚÂ
Ú˙ÔÂÎË‚Ë.

ÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíà
19

ÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñ
22�����

06:00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜-
‚‡ —ÛÚÂ¯ÂÌ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓ-
ÌÂÌ ·ÎÓÍ

09:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û
Ì‡Ò

06:30 ì“‡ÁË ÒÛÚ-
ËÌî - ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆË-
Ó Ì Ì Ó

ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â  ̆ ¿ÌÚÓÌ
’ÂÍËÏˇÌ

09:30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ Ò
‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ —ÚÓˇ-
ÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙  ‡‰Ë-
Â‚

12:00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ

12:30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî - ‚Â-
˜ÂÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ

13:30 ìÕÂÁ‡·‡‚ËÏ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò. 1, ÂÔ. 1

14:30 ìÀÂÍ‡ ‚ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î -
ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ. 1

15:30 ì—‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÏÓˇ ÊË-
‚ÓÚî - ÒÂË‡Î, ÂÔ. 1411-
1413

17:00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17:30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆË-

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

18:00 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. 53

21:00 ì‘ÂÏ‡Ú‡î - Ë‡ÎËÚË
22:30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî - ‚Â-

˜ÂÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
23:30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡

ÂÏËÒËˇ
00:00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î- ÒÂË‡Î, Ò. 1,

ÂÔ. 1
01:00 ìœÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎËÚÂî - ÒÂ-

Ë‡Î, Ò. 1, ÂÔ. 1
02:00 ì—Â‚Â-˛„î - ÒÂË‡Î, Ò. 1,

ÂÔ. 82
03:00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô/
03:30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô/ - ÚÓÍ¯ÓÛ

Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ —ÚÓ-
ˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙  ‡-
‰ËÂ‚

06:20 ì«‰‡‚ÂÈ,

¡˙Î„‡Ëˇî -

Ò Û Ú  Â ¯ Â Ì

·ÎÓÍ

06:00 “ÂÎÂÍ‡-

Ì‡Î ìƒÓ-

·Ó ÛÚÓî09:30 ìÕ‡ Í‡ÙÂî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

Ì‡ NOVA

11:30 ì¡ÓÌ ¿ÔÂÚËî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

12:00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA

12:30 ìœÓ‰ÎË Í‡ÏÂËÂÍËî -

ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, 3 ÒÂÁÓÌ

13:30 ìÃÓˇÚ‡ Í‡Ï‡î - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ

14:30 ìœÓÒÚË ÏËî - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ

16:00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA

16:30 ìÃ‡ÎÍ‡Ú‡ ·ÛÎÍ‡î - ÒÂË-

ÂÌ ÙËÎÏ

17:55 ì“Â„ÎÂÌÂ Ì‡ ÀÓÚÓ 5 ÓÚ

35 - ì«Î‡ÚÌ‡Ú‡ ÚÓÔÍ‡î

18:00 ì—ÂÏÂÈÌË ‚ÓÈÌËî /ÔÂ-

ÏËÂ‡/ - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌ‡

Ë„‡

19:00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA -

ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ

20:00 VIP BROTHER 2016 -

Â‡ÎËÚË ¯ÓÛ

23:00 ì√ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡ ÂÙË‡î-

Á‡·‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

23:30 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA

00:00 ì◊‡Ò˙Ú Ì‡ ÃËÎÂÌ ÷‚ÂÚ-

ÍÓ‚î - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡

NOVA

01:00 ìŒÚÏ˙˘ÂÌËÂÚÓî - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ, 3 ÒÂÁÓÌ

02:00 ìœÓ‰ÎË Í‡ÏÂËÂÍËî -

ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, 3 ÒÂÁÓÌ /

Ô/

03:00 ì–ËÚ˙Ï˙Ú Ì‡ ÏÂ˜ÚËÚÂî -

ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ

04:00 ìœÓÒÚË ÏËî - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ /Ô/

09:00 ÕÓ‚ËÌË

09:15 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

09:45 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚Ó!î

10:50 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

12:00 ÕÓ‚ËÌË

12:15 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî

13:20 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

14:00 ÕÓ‚ËÌË

14:15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

15:00 ÕÓ‚ËÌË

15:15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

16:00 —ÂË‡Î: ì«‡ Î˛·Ó‚Ú‡î

17:00 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

18:00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË

19:00 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî

20:00 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

21:00 ¬ÂÏÂ

21:35 —ÂË‡Î: ìÃÂ‰ËˆËÌÒÍ‡-

Ú‡ ÒÂÒÚ‡î

23:25 ì¬Â˜ÂÌËˇÚ ”„‡ÌÚî

09:15 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò  ÛÎÚÛ‡
ÍÛÎÚÛÂÌ ·ÎÓÍ

10:30 «‰‡‚ÂÚÓ ÓÚ·ÎËÁÓ «‰‡‚-
ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

11:20 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚
ÙËÎÏ /3806 ÂÔËÁÓ‰/

12:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12:30 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ

ÂˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌˇ/Ô/
13:00 œÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂ Ú‚

ÙËÎÏ /¡˙Î„‡Ëˇ, 2008
„./

14:00 ÿÓÛÚÓ Ì‡  ‡Ì‡Î‡ /Ô/
15:10 —‚ÂÚËˆËÚÂ Ú‚ ÙËÎÏ /120

ÂÔËÁÓ‰/
16:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
16:10 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
16:40 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16:50 ¬‡Ì„ÂÎËˇ Ú‚ ÙËÎÏ /10

ÂÔËÁÓ‰/
17:45 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ

ÂˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌˇ /Ô/
17:55 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
18:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18:45 »ÒÍË Ì‡ ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂÎ-

ÌÓÒÚ: ÿÓÍ Ë ÛÊ‡Ò 8-
ÒÂËÈÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÔÓÂ‰Ëˆ‡ Ì‡ ¡Ë¡Ë—Ë

19:45 ÀÂÍ‡ ÌÓ˘, ‰Âˆ‡!
20:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20:45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21:00 »ÒÚÓËˇ.bg 70 „Ó‰ËÌË ÓÚ

–ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ‡ Á‡ ÔÓÏˇ-
Ì‡ Ì‡  ÓÌÒÚËÚÛˆËˇÚ‡

22:00 ÃÛÒÍÂÚ‡ËÚÂ 2 Ú‚ ÙËÎÏ
/6 ÂÔËÁÓ‰/

23:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23:25 ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
23:30 œÓ‰ ÔËÍËÚËÂ 5 Ú‚ ÙËÎÏ

/4 ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00:30 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ

ÂˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌˇ /Ô/
00:40 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò ÍÛÎÚÛ‡

/Ô/
01:55 ¬‡Ì„ÂÎËˇ Ú‚ ÙËÎÏ /10

ÂÔËÁÓ‰/ /Ô/
03:30 —‚ÂÚËˆËÚÂ Ú‚ ÙËÎÏ /120

ÂÔËÁÓ‰/ /Ô/
04:15 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚

ÙËÎÏ /3806 ÂÔËÁÓ‰/ /
Ô/
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Националният отбор на България

по волейбол за жени спечели и по-
следния си мач от квалификационна
група Е за европейското първенство
през 2017 г., което ще се проведе в
Азербайджан и Грузия. Българските
“лъвици” надиграха домакина Румъния
с 3:0 гейма (25:12, 25:8, 25:22) в Пятра
Нямц само за час и 14 минути игра.

Така България завърши на първо
място с 6 победи от 6 мача, като на-
ционалките ни още преди мача си
бяха осигурили директно класиране
на Евроволей 2017.

Възпитаничките на селекционера
Иван Сеферинов спечелиха безапе-
лационно срещу Румъния. Домакини-
те пък нямаха проблем за второто
място, даващо право на допълнител-
на квалификация, и излязоха с ре-
зервите си. Те оказаха някаква съпро-
тива единствено в третия гейм, който
отстъпиха с 22:25, след като в първи-
те 2 бяха напълно обезличени и

Българинът Даниел Иванов-
Аоияма записа 9-а победа във
финалния ден на есенния супер-
турнир по сумо “Аки башьо” в
Токио. 192-килограмовият борец
от Елхово избута по-лекия с 15
кг японски “секиваке” Такаясу
извън пределите на 4,55-метро-
вия глинен кръг. Аоияма приклю-
чи с актив 9-6.
Японският “одзеки” Гоейдо

На Евроволей 2017 сме!
Българките
се класираха с
6 от 6 победи

те за Грузия и Азербайджан.
В него възпитаничките на селек-

ционера Иван Сеферинов очевидно
подцениха последния отбор в група-
та и макар да се нуждаеха само от
точка реално, си направиха сами
мача труден. Швейцарките на два
пъти повеждаха, след като треньорът
Сеферинов направи промени в стар-
товия състав. На терена излязоха Петя
Баракова, Силвана Чаушева, Мария
Данчева, Вероника Бежандолска,
Гергана Димитрова, Славина Колева
и Кристин Колчагова (либеро). Тимът
на Швейцария отписа четвъртия гейм
и реши да опита битка в тайбрека, но
нашите момичета го взеха с 15:12.
Нася Димитрова реализира 16 т. за
нашите, а 12 добави капитанът Ели-
ца Василева, която влезе резерва.
Мария Данчева се отличи с 5 т. от
блокада. За Швейцария Лаура Кюнц-
лер постигна 23 т.

За еврофиналите се класираха
още Италия, Белгия, Полша, Хърва-
тия и Чехия.

Румъния пък ще играе баражи с
вторите тимове от другите 5 квалифи-
кационни групи - Словакия, Унгария,
Украйна, Испания и Беларус.

отстъпиха на 12 и 8 точки.
Най-резултатна за нашите бе ка-

питанът Елица Василева с 22 т., а
Емилия Николова добави 16.

Предишния ден нашите пречупи-
ха Швейцария с 3:2 гейма (20:25,
25:17, 23:25, 25:15, 15:12) и с петия
пореден успех си подпечатаха визи-

Националката по во-
лейбол Емилия Николова
ще продължи кариерата
си в Япония, като от новия
сезон ще играе за отбора
на НЕК. Клубът от град Ка-
васаки през миналото
първенство спечели титла-
та на страната, а наскоро

ладимир Кличко възнамерява да проведе
следващия си бой на 10 декември в Хам-
бург, съобщи най-тиражният вестник в Гер-
мания Bild, като се позовава на екипа на
украинеца. Промоутърите на Кличко вече
са резервирали залата в Хамбург и в мо-
мента търсят негов съперник. На свой ред
промоутърът на Антъни Джошуа потвърди,
че британецът е готов да се боксира с
Кличко след отказа на световния шампи-
он във версиите на Световната боксова
асоциация (WBA) и Световната боксова ор-
ганизация (WBO) Тайсън Фюри да даде
реванш на украинеца. Планираният ре-
ванш между Кличко и Фюри за 29 октом-

Етиопецът Кенениса Бекеле спечели 43-ия Маратон на
Берлин с второто най-добро време за всички времена. Три-
кратният олимпийски шампион Бекеле направи силно бягане
и се приближи до световния рекорд, като финишира първи с
време 2:03:03 ч., само на 6 сек. от световния рекорд на Денис
Кимето (Кения), поставен на същото трасе преди 2 години.
Етиопецът спечели в конкуренцията на друг кениец - бившия
световен рекордьор Уилсън Кипсанг, който завърши втори с
2:03:13 часа. Трети на повече от 2 минути след победителя
остана Еванс Чебет (Кения) - 2:05:31. Бекеле и Кипсанг се
движеха под световния рекорд през по-голямата част от 42,195-
километровата дистанция, но накрая не успяха да подобрят
върховото постижение на Кимето от 2:02:57 ч.

При жените триумфира етиопката Аберу Кебеде.

Емилия Николова ще играе за шампиона на Азия и Япония

Министерството на мла-
дежта и спорта взе решение
да премира Ружди Ружди с
допълнителни 25 000 лв. за
световния рекорд, поставен в
тласкането на гюле по време
на Параолимпийските игри в
Рио де Жанейро.

Така общата премия, коя-
то ще получи Ружди, се рав-
нява на 75 000 лв. – 50 000 лв.
за параолимпийската титла и

Аоияма с 9-и успех в Токио,
Гоейдо завърши без загуба и с титла

30-годишният японски “одзеки”
Гоейдо спечели първата си Купа на
императора, при това с абсолютен
актив - 15 победи и 0 загуби

стана и клубен шампион
на Азия, като във финала
победи първенеца на Ки-
тай. „За мен това е голямо
предизвикателство и ис-
кам да променя малко об-
становката. За първи път
ще играя извън Европа и
за първи път ще опитам

различен стил на трени-
ровка и волейбол като
цяло. Дори още преди да
съм пристигнала там, усе-
щам много добро отноше-
ние към мен. Клубното
ръководство се интересу-
ва от всякаква информа-
ция за мен, питаха ме за

най-малките подробнос-
ти, дори дали съм вегета-
рианка или имам някакъв
специален режим на хра-
нене. Искат максимална
информация и ако има ня-
какви проблеми, да ги ре-
шат още преди да при-
стигна”, сподели Николо-

ва. Тя ще пътува за Япо-
ния в неделя. Договорът й
е за един сезон. Досега
кариерата на една от ос-
новните ни състезателки
в националния отбор пре-
мина в Италия, където
игра за два отбора – 3 се-
зона в Конелиано и един

в Скандичи. Николова е
втората българска волей-
болистка в първенството
на Япония след бившата
капитанка на национал-
ния ни тим Ева Янева, ко-
ято преди 4 години игра 1
сезон за Джапан Тъбакоу
Марвълъс (Нашимония).

Кличко си търси съперник за 10 декември

25 000 лв. на Ружди за световния рекорд

ВВВВВ
ври в Манчестър за пореден път се прова-
ли. Официалната причина е травма на
британския боксьор, но медиите твърдят,
че Фюри има проблеми с психиката си.
Мачът първо бе планиран за 9 юли, но бе
отложен пак с обяснението за травма. По-
късно стана ясно, че Антидопинговата
агенция на Великобритания (UKAD) е спря-
ла правата на Фюри заради допинг. Първи-
ят бой между двамата се проведе през
ноември миналата година и завърши с по-
беда на Фюри с единодушно съдийско
решение. Британецът детронира Кличко в
Дюселдорф, като му нанесе първа загуба
от 11 години.

25 000 лв. за световния ре-
корд.

“Смятаме, че изключител-
ното представяне на Ружди
Ружди заслужава допълнител-
но възнаграждение, още по-
вече, че това е първа титла за
България след златния медал,
извоюван от Иванка Колева в
тласкането на гюле в Сидни
през 2000 г. Вярваме, че ус-
пехът в Рио де Жанейро ще

послужи за пример на все
повече хора с увреждания да
се насочат към спорта. Защо-
то смятаме, че спортът е най-
добрия начин за тяхната инте-
грация в обществото и осигу-
ряването на подходящи усло-
вия за развитие на масовия
спорт за хората с увреждания
трябва да е основен държавен
приоритет”, отбелязаха от ве-
домството на Красен Кралев.

спечели и последната си схватка
и така 30-годишният сумист
заслужи първа в своята кариера
Купа на Императора. В послед-
ния ден той събори на дохиото
сънародника си и колега по ранг
Котошогику. Преди началото на
турнира Гоейдо бе в положение
“кадобан” и трябваше да защи-
тава ранга си “одзеки”, като
постигне положителен баланс в
състезанието. Той не само се
справи отлично със задачата си,
но стана първият в историята
сумист, който от “кадобан”
печели всичките си 15 срещи.
Той повтори рекорд на легендата

Мусашимару, който през 1994 г.
спечели и 15-те си срещи за
дебютната си Купа на императо-
ра. Гоейдо надмина и рекорд на
Калоян Махлянов-Котоошу, който
през 2008 г. от “кадобан” стана
носител на Купата на Императо-
ра, но с 14 победи и една загу-
ба.
На 30 години и 5 месеца Гоейдо
е петият най-възрастен сумист,
спечелил престижния трофей.
Следващата му цел е да се
пребори за най-високото в йерар-
хията звание “Йокодзуна” през
ноември на последния за годи-
ната турнир “Кюшю башьо”.С
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ƒÛÌ‡‚ - ¡ÓÚÂ‚ œ‰ 1:2
1:0 ¿ÌÚ. Œ„ÌˇÌÓ‚ (12) 1:1
¡ËÒÓÎ‡ (28) 1:2 ΔÓ‡Ó
œ‡ÛÎÓ (64); ÕÂÙÚÓıËÏËÍ
- ÀÓÍÓ œ‰ 1:2 0:1 –‡ÈÌÓ‚
(61) 0:2 ¡‡Í‡ÎÓ‚ (69) 1:2
¬. ’ËÒÚÓ‚ (90+2); ¬ÂÂˇ
- ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ 1:5 0:1 ÃËÒË‰Ê‡Ì (13) 0:2  ‡ÙÛ
(29) 0:3 ¬‡Ì‰ÂÒÓÌ (49) 0:4  ‡ÙÛ (68) 0:5 Ã‡-
ÒÂÎËÌ¸Ó (70) 1:5 ≈ÎË‡¯ (84-‰); œËËÌ - ÃÓÌÚ‡-
Ì‡ 1:0 —Ú. ÕËÍÓÎÓ‚ 47); ÒÌÓ˘Ë: ÷— ¿ - ¡ÂÓÂ;
◊ÂÌÓ ÏÓÂ - —Î‡‚Ëˇ; ‰ÌÂÒ ÓÚ 20.00 ˜. ÀÓÍÓ
√Œ - ÀÂ‚ÒÍË (ÔÓ ƒËÂÏ‡ —ÔÓÚ).

œ⁄–¬¿ À»√¿, VIII  –⁄√

IX Í˙„: ÔÂÚ˙Í, 17.30 ÀÓÍÓ œ‰ - œËËÌ;
20.00: ¡ÂÓÂ - ◊ÂÌÓ ÏÓÂ; Ò˙·ÓÚ‡, 15.15
ÃÓÌÚ‡Ì‡ - ÀÓÍÓ √Œ; 17.30 ¡ÓÚÂ‚ œ‰ - ÷— ¿;
20.00 —Î‡‚Ëˇ - ¬ÂÂˇ; ÌÂ‰ÂÎˇ, 17.45 ÀÂ‚ÒÍË
- ƒÛÌ‡‚; 20.00 ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ - ÕÂÙÚÓıËÏËÍ.

ФУТБОЛ

 À¿—»–¿Õ≈

 1. ЛЕВСКИ 7 5 2 0 15:3 17
 2. ДУНАВ 8 5 2 1 11:3 17
 3. ЛУДОГОРЕЦ 7 5 1 1 19:7 16
 4. ЦСКА 7 4 1 2 11:5 13
 5. БЕРОЕ 6 4 1 1 5:2 13
 6. БОТЕВ ПД 8 4 1 3 14:12 13
 7. ЛОКО ПД 8 3 3 2 15:14 12
 8. ЧЕРНО МОРЕ 7 3 1 3 9:10 10
 9. ПИРИН 8 3 1 4 7:10 10
10. ВЕРЕЯ 8 3 1 4 7:13 10
11. СЛАВИЯ 7 2 0 5 11:17  6
12. МОНТАНА 8 1 1 6 3:12  4
13. НЕФТОХИМИК  8 1 1 6 6:15  4
14. ЛОКО ГО 7 0 2       5 3:13  2

КРАТКИ

ПО ДИЕМА СПОРТ
20.00 Локо ГО - Левски

ПО ДИЕМА СПОРТ 2
17.00 Локо Сф - Етър

22.00 Бърнли - Уотфорд
ПО ЕВРОСПОРТ 2

21.00 Унион Берлин - Санкт Паули

Стотици хора си взеха последно
сбогом вчера с големия футболист на
Локо Пд Красимир Костов, починал в
събота от коварна болест на 55 годи-
ни. Семейство, приятели, бивши съот-
борници, ръководни фактори, целият
тим на Локо, и обикновени фенове из-
пратиха любимеца на няколко поко-
ления запалянковци в последния му
земен път. Поклонението се състоя на
стадион “Шипка” в Асеновград.

Бившият защитник и капитан на
“черно-белите” има над 300 мача за
“смърфовете”, а през последните годи-
ни бе домакин на отбора. През изми-
налите месеци той се бореше с ковар-
на болест, а цялото черно-бяло семей-
ство бе неотлъчно до него. ПФК Локо-
мотив Пловдив изказа искрени събо-
лезнования на близките на Красимир
Костов и осигури 2 автобуса за фено-
вете, които отдадоха последна почит
на Красимир Костов в Асеновград.

ФК Черноморец 1919 (Бургас) и
Сдружение „Бъдеще за Черноморец
Бургас” също изказаха своите събо-
лезнования на близките и роднините
на Красимир Костов.

„Смъртта ни го отне твърде рано –
едва на 56 години. Краси загуби бит-
ката с тежкото си боледуване. Но той
спечели много други приживе. Спече-

Стотици изпратиха легендата на Локо Пд Краси Костов

разилската фут-
болна легенда
Роналдиньо из-
ползва социал-

Доскорошният лидер в
Първа лига Дунав Русе за-
губи с 1:2 от Ботев Пд на
“Лудогорец Арена” в Раз-
град в среща от VIII кръг на
Първа лига. Поражението
бе първо за русенци през
сезона и първо у дома във
всички досегашни двубои
с “канарчетата”. Пловдив-
чани пък записаха първи
успех като гост от начало-
то на първенството.

Антон Огнянов (12) от-

БББББ
Роналдиньо се хвали за снимка със Стоичков

ните мрежи, за да се
похвали със снимка с
други четирима игра-
чи, оставили следа в
световния футбол.
Сред тях е и Христо
Стоичков, който заед-
но с още куп звезди
взеха участие в мач за
популяризирането на
футбола в Китай. Кама-
та бе капитан на иде-
алния отбор на Евро-
па в мач срещу най-
добрите футболисти на
Южна Америка. В тима
от Стария континент
бяха още Жан Пиер
Папен, Луиш Фиго,
Людовик Жюли, Вен-
сан Кандела, Гайска
Мендиета, Дино Бад-
жо, Анджело Ди Ли-
вио, Тото Скилачи и

др. За тима на Южна
Америка играха Ро-
налдиньо, Габриел
Батистута, Ривалдо,
Алдаир, Сержиньо и
Роке Жуниор. След
края на мача Ронал-
диньо публикува фотос
с още 4-има носители
на “Златната топка” -
Христо Стоичков,
Луиш Фиго, Ривалдо и
Жан-Пиер Папен.

“Петима носители
на “Златната топка” в
една снимка! Каква
чест е за мен да бъда
редом с тези зверове,
друг незабравим мо-
мент в живота ми”, на-
писа бразилецът, кой-
то също блестя в Бар-
селона през 2003 -
2008 г. и като играч на
“блаугранас” спечели
“Златната топка” през
2005 г. - 11 години
след Камата.

Áîòåâ óäàðè Äóíàâ
Бразилци нанесоха първа загуба на русенци

кри за домакините, като
вкара на празна врата
след грешка на отбраната
на “канарчетата”. Брази-
лецът Фелипе Бризола
(28) изравни с удар от гра-
ницата на наказателното
поле и прекъсна серията
от 485 минути без гол във
вратата на Дунав, като
вратарят Мартин Луков
допусна едва второ попа-
дение в мрежата си от на-
чалото на шампионата.

До почивката добри на-
меси на Луков и Милчев
спасиха русенци от второ
попадение.

Друг бразилец - Жоао
Паоло (64), след извеждащ
пас на капитана Тодор Не-
делев пък донесе истори-
ческа първа победа за Бо-
тев Пд като гост на „Дунав“.
В играните досега 24 мача
в елита „канарчетата“ има-
ха 13 загуби и 11 равни.

Домакините бяха близо

до равенството четвърт час
преди края, но Георги Ге-
оргиев спаси с една ръка
удар на Мирослав Будинов
в долния десен ъгъл. До
края на мача Дунав опита
натиск, но не успя да стиг-
не поне до точката.

Дунав гостува в след-
ващия кръг на единстве-
ния непобеден у нас Лев-
ски, който довечера гос-
тува на опашкаря Локо ГО
в Пловдив.

ли и може би една от най-важните –
да бъде обичан от всички, които има-
ха късмета да се докоснат до него.
Затова и той никога няма да бъде за-
бравен, винаги частица от него ще
живее в нас. Бившият бранител и ка-

питан на Черноморец (Бургас) ще
остане завинаги в сърцата и паметта
на „сините” симпатизанти от морския
град. Ще го помним като всеотдаен
футболист и страхотен Човек”, написа-
ха от Бургас.

екордните 235 участници стартираха вчера в тре-
тото издание на планинското бягане “Витоша мо-
ята планина”. В класическата дистанция от 16 км
бягаха 175 души, а при децата на 3 км стартираха
60 таланти от цялата страна.

За втори път шампион при мъжете стана Ша-
бан Мустафа, който пробяга дистанцията за 1:20:36
ч. и изпревари с 15 сек. Стоян Тевекелев. Най-
бърза при жените бе Мая Недялкова с време
1:40,15 ч. Тя изпревари с 3:15 мин. Снежина Сте-
фанова. Трета завърши бегачката на средни раз-
стояния Даниела Йорданова за 1:46:32 ч.

Стартът в Бояна даде вицепрезидентът на БОК
Йорданка Благоева. Да подкрепят третото изда-
ние на “Витоша моята планина” на площада в

МУСТАФА И НЕДЯЛКОВА НАЙ-БЪРЗО ИЗКАЧИХА ВИТОША

Красимир
Костов

Бояна и на финала пред “Алеко” дойдоха звездите на
световния сноуборд Радослав Янков и Александра Жеко-
ва. Водещият Део стартира на 16 км за трета поредна
година, но този път не му достигнаха 3 минути, за да
подобри рекорда си. Организатори на атрактивната над-
превара бяха “Витоша ски” АД и Сдружение “Маратон”.
Състезанието бе част от календара на “София - Европей-
ска столица на спорта 2018”. Наградният фонд на мащаб-
ната проява бе 6000 лв, като шампионите при мъжете и
жените получиха по 1000 лв. от Master Card. Финансови
стимули имаше във всички останали категории. Призьо-
рите при мъжете и жените бяха наградени лично от Ра-
дослав Янков и Сани Жекова.

Чрез томбола организаторите раздадоха 80 награди,
осигурени от спонсорите на състезанието.

РРРРР

Петима носители на “Златната топка” Христо Стоичков, Ривалдо,
Луиш Фиго, Роналдиньо и Жан Пиер-Папен се снимаха за спомен след

мача между Европа и Южна Америка в Китай

Снимки БЛИЦ

Арсенал сгази Челси
в чест на Венгер

Един от съперниците на Лудо-
горец в група „А” на Шампионската
лига Арсенал разби Челси с 3:0 на
“Емирейтс” в лондонското дерби от
VI кръг на английската Висша лига.
„Топчиите” вкараха и трите гола за
успеха още през първата част чрез
Алексис Санчес (11), Тио Уолкът (14)
и Месут Йозил (40), които направи-
ха страхотен подарък за празника
на мениджъра Арсен Венгер. Френ-
ският специалист празнува 20-го-
дишен юбилей начело на „артилери-
стите”, след като пое тима на 22
септември 1996 година. Никога
преди това в историята на Висша-
та лига Арсенал не бе вкарвал 3
гола на Челси още до почивката.
Венгер заложи на същия състав, с
който преди седмица победи Хъл
Сити, и остави Гранит Джака и
Оливие Жиру на резервната ска-
мейка. Бившият халф на Арсенал
Сеск Фабрегас пък започна като
титуляр за Челси за първи път в
шампионата през този сезон. Арсе-
нал се изкачи 3-и с 13 т., на 5 от
лидера Манчестър Сити и на 1 след
Тотнъм. Челси е 8-и с 10.

Уест Хем иска
Фабрегас

Полузащитникът на Челси
Франсеск Фабрегас може да подси-
ли Уест Хям през зимата, написа
“Дейли Мирър”. “Чуковете” се оглеж-
дат за партньор на звездата Дими-
три Пайе, а испанецът не е много
щастлив от това, че не играе в
Челси. Очаква се испанецът да бъде
поискан през зимата. Ако не попада
в плановете на Конте, той сам ще
пожелае трансфер.

Фенове на Локо Пд пристигнаха с 2 автобуса на стадион
“Шипка” в Асеновград, за да изпратят в последния му път бившия

капитан на отбора Красимир Костов
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КРАТКИ

Еми Николова
ще играе
в шампиона
на Азия и Япония

ГЛЕДАЙТЕ

ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ

10.00, 17.00 “Енеко
тур”, VII етап

СНУКЪР
11.00, 18.00, 21.30

“Шанхай мастърс”, финал
МОТОКРОС

12.15 Гран При на нациите
АВТОМОБИЛИЗЪМ

14.30, 19.30 СШ за туристически
автомобили: Китай

ТЕНИС
16.00, 20.30, 4.00 Турнир в Санкт

Петербург, финал
ПО ЕВРОСПОРТ 2
СТРЕЛБА С ЛЪК

9.00, 14.30 Световна купа Одензе
СКУОШ

10.00 “Ал Ахрам интернешънъл”
СНУКЪР

13.00 “Шанхай мастърс”, финал

Отборът на Росен Дас-
калов - София Кар Мотор-
спорт, триумфира на леген-
дарната писта “Хунгаро-
ринг” с второ място в АМ
класа и с 6-а позиция в
генералното класиране
вчера в  V кръг от Европей-
ските GT4 серии.

Пилотите на българския
отбор Кристофър Чедуик
(Вбр) и Николае Серджу
Джордже направиха истин-
ски подвиг, след като стар-

Анди Мъри и Григор Димитров за-
бавляваха зрителите с тенис шоу от
световна класа на демонстративния тур-
нир, организиран от фондацията на
шотландеца Young People’s Futures
(“Бъдеще за младите хора”). Победата
все пак остана за двукратния олимпий-
ски шампион и носител на 3 титли от
Големия шлем, който организира съби-
тието. Анди пречупи хасковлията с 4:6,
6:4, (10-8), но Гришо показа, че неслу-
чайно е избран за зрелището в Глазгоу.
Той определено пласира по-зрелищни-
те удари, а и не пропускаше шанс да
разведри феновете с някоя шега на
корта. Всички средства от тенис спек-
такъла ще бъдат предоставени на бла-
готворителната фондация „Young
People’s Futures“ и на UNICEF.

Феновете в залата получиха едно
незабравимо тенис зрелище, в което
Димитров и Мъри съвсем не пестяха
усилията в нито един момент. Светов-

БГ ТИМ Е ВТОРИ
НА „ХУНГАРОРИНГ”

тираха от 20-а позиция и
достигнаха подиума.

Надпреварата спечели-
ха германците Петер Тер-
тинг и Йорг Фийбан с Пор-
ше Кайман PRO4.

Нашият отбор София
Кар Моторспорт и българ-
ският болид Sin R1 GT4
вече се готвят за VI, фина-
лен кръг от Европейските
GT4 серии на пистата
“Зандвоорт” в Холандия на
9 октомври.

Гришо губи от
Мъри и в шоу
Хасковлията е под №3 на турнира в Чънду

От уважение и за радост
на публиката Григор Димитров облече

карирана шотландска поличка (килт)
в шоу мача на двойки в Глазгоу

срещу Анди и Джейми Мъри. Партньор
на хасковлията беше легендарният

англичанин Тим Хенман

Снимка ТЕНИСКАФЕ

ният №2 дори носеше специално уст-
ройство, което да измерва моментите,
в които „взима правилните решения на
корта“ (използва нужната сила според
конкретната ситуация и се движи по
начин, който не предразполага към
контузии). Подаванията и на двамата в
началните минути вървяха изключител-
но оспорвано и с редица майсторски
изпълнения. Григор блесна с безкрай-
но прецизно воле за 30-30 още в от-
криващия гейм, но Мъри спечели изто-
щителна размяна от над 20 удара, с
която си осигури брейкбол. Димитров
все пак удържа гейма си, а в следва-
щия зарадва публиката с два поредни
смача, като дори изпълни втория с
отскок в стил „Сампрас“.

Мъри, който след полуфинала за
купа „Дейвис“ заяви, че има незабавна
нужда от почивка, обаче летеше по
корта и триумфира с 10-8 точки за ра-
дост на привържениците си, изпълнили

зала “The SSE Hydro” в главния град на
Шотландия.

“Винаги е удоволствие да играя с
Анди. Има още турнири пред нас, беше
хубаво, чудесна атмосфера, благодаря
ви”, сподели Димитров след двубоя.
“Беше невероятно, благодаря на всич-
ки, че дойдоха да подкрепят събитието.
Мачът беше труден”, заяви пък Мъри.

41-годишният ис-
панец Алберт Коста
грабна титлата от тур-
нира за ветерани La
Senior Masters Cup в
Марбея след обрат
срещу легендарния
Джон Макенроу. Бив-
шият шампион от “Ро-
лан Гарос” спечели с
3:6, 6:3, 12-10 за час
и 37 минути. Макен-
роу, който е с цели 16
години по-възрастен

Лазаров с първа
ITF титла

Националът на България за
Купа “Дейвис” Александър Лаза-
ров спечели първата си титла
при мъжете на турнира от ITF
на клей в сръбския град Сокоба-
ня. 18-годишният софиянец се
наложи на финала над поставе-
ния под №6 в турнира Филип
Вегер (Хърв, №615) с 6:7(2), 7:6(4),
3:0 и отказване на 21-годишния
му съперник след 2 часа и 15
минути игра. За представянето
си в Сърбия Лазаров заслужи 18
т. за световната ранглиста,
където е №927 в момента.

Отмениха наказание
на тенисистка
за мелдоний

Американската тенисистка
Варвара Лепченко, която беше
уличена 4 пъти в употреба на
мелдоний според Международна-
та тенис федерация (ITF), е обя-
вена за невинна, тъй като е
употребявала препарата преди
неговата окончателна забрана
на 1 януари тази година. ITF
съобщи, че 30-годишната Леп-
ченко, родена в Ташкент, е била
със спрени права временно през
март, но след като са уточнени
подробностите, наказанието е
отменено. Заради употреба на
мелдоний тенисът даде и най-
голямата си жертва за момента
- руската звезда и модна икона
Мария Шарапова, която получи
спиране от участие за 2 години.
Маша обжалва и очаква съкраща-
ване на периода извън корта.

Бивш левскар на
финал с Фенербахче

Българският баскетболист
Йордан Минчев отново игра за
турския гранд Фенербахче. Той
получи 3 минути от треньора
Желко Обрадович в мача срещу
хърватския Цедевита на турнир в
Загреб. “Фенерите” спечелиха с
88:77 и ще играят на финал срещу
друг турски тим - изключително
силния Дарюшафака с треньор
Дейвид Блат, дългогодишен селек-
ционер на Русия. Бившият левскар
Минчев води подготовка с Фенер-
бахче от няколко седмици и отдав-
на се понрави на Желко Обрадович
с качествата си. Срещу Цедевита
той реализира 1 т. от наказате-
лен удар. Има вероятност Минчев
да бъде привлечен, но Фенербахче
да го преотстъпи на друг отбор,
за да трупа игрова практика.

Три варианта за талисман на Мондиал
2018 останаха в битката. Феновете в
Русия ще избират между вълк, котка и
тигър, а победителят ще стане ясен на 21
октомври. Директорът на организационния
комитет на Световното първенство Алек-
сей Сорокин заяви, че имената ще им
бъдат дадени по-късно, а и трите претен-
дента са изрисувани по всички правила и
изисквания на ФИФА.

Три варианта
за талисман
на Русия 2018

Макенроу губи финал в Марбея

Легендарният тенисист Джон Макенроу връща топката
от бекхенд срещу испанеца Алберт Коста при загубата

на финала на турнира на ветераните в Марбея

Снимка FLICKR.COM

от опонента си, успя
да навакса по-слабия
си първи сервис с по-
мощта на любимата
си тактика сервис-
воле и докара неща-
та до т.нар. супер тай-
брек. В него обаче
стабилната игра от
дъното на корта на
Коста си каза думата
и той триумфира с 12-
10 точки.

„Бе цяло чудо, че

спечелих този финал“,
призна испанецът.

В турнира участва-
ха и други легендар-
ни тенисисти - Матс
Виландер (Шв, 52 г.),
Яник Ноа (Фр, 56 г.),
Юнес Ел Айнауи
(Мар, 45 г.), които от-
белязаха откриването
на нов тенис корт в
Марбея, кръстен на
испанската легенда
Маноло Сантана.

Григор Димитров е поставен под №3 в схемата и почива на старта на
турнира в Чънду от категория АТП 250 и с награден фонд $947 735.
Първата ракета на България и №21 в света ще срещне във II кръг
победителя между третата ракета на Сърбия Душан Лайович (№73) и
първата ракета на Аржентина Федерико Делбонис (№41).
Димитров досега не се е срещал с Лайович, но има 2 победи в двубо-
ите си с Делбонис. Последната е през този сезон на “Мастърс”-а в
Маями със 7:6 (8), 4:6, 6:4. Под №1 в схемата е участващият с покана
Доминик Тийм (Ав, №10), а под №2 Ник Кириос (Авл, №15).


