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От 3,8 до
10,3 лева
за кило
малотраен салам
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Олимпийски
шампион иска
да вдига за
Азербайджан
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Президентът Росен Плевнели-
ев и военният министър Велизар
Шаламанов са дали принципно
положителен отговор на сондира-
нето на мнение за присъединява-
не на България към евентуална
“Коалиция на желаещите” за су-

хопътни удари срещу “Ислямска
държава”. Това щяло да стане, ако
се вземе решение по надлежния
ред. Информацията е от два неза-
висими един от друг източника,
които я съобщиха за вестник
ДУМА. Подкрепата за бъдещи су-

хопътни удари е дадена на сре-
щата на върха на НАТО в Уелс.

Държавният глава се е съгла-
сил България да участва с “брига-
да сухопътни войски”, съобщиха
още източниците на ДУМА. Освен
това е поет ангажимент да бъде

Държавният глава и служебният военен министър дали принципно
съгласие, нужно е одобрението на следващия парламент

Плевнелиев и Шаламанов обещали
бригада срещу „Ислямска държава”

Лидерът на БСП Михаил Миков и социалисти от Монтана и региона направиха вчера шествие из улиците на града и поднесоха
цветя пред паметника на Септемврийците по случай 91-та годишнина от избухването на Септемврийското въстание

НЯКОЛКО
ДУМИ

Кристиела
СИМЕОНОВА

БЛАГОРАЗУМИЕ?
Призиви за санкции срещу

Русия, които да накажат агре-
сията й срещу Украйна, твърда
подкрепа за Киев и прозапад-
ните му щения, предложения за
разполагане на американски
войски на своя територия, които
да гарантират сигурността й...
Това бе многократно демонст-
рираната позиция на Полша във
връзка с кризата в Украйна. До
вчера. Новото правителство по-
каза, поне на думи, промяна на
враждебния курс спрямо Русия.
Външният министър се обяви за
нормализиране на отношенията
с Москва. А пък премиерът Ко-
пач набързо попари желанията

на Киев за доставка на оръжия.
Дали новото полско прави-

телство е преживяло момент на
просветление, че откровената
конфронтация с Москва и сля-
пото следване на политиката на
Големия задокеански брат не са
правилният път в украинската
криза? Или пък полските ръко-
водители това винаги са го зна-
ели и само са се перчили бара-
бар Петко с мъжете? Да си
спомним онези подслушани
разговори, в които, използвай-
ки нецензурни думи, бившият
дипломат №1 Шикорски описва
полско-американския съюз
като създаващ лъжливо чувст-

во за сигурност, дори вреден
за Полша...

Полъхът на вятъра вече не
е така топъл, слънцето започ-
ва все по-малко да грее, идват
студени дни. Твърдостта в из-
казванията и действията на
европейските политици спрямо
“агресора” Русия започва да
се “смекчава”. Дали има ня-
каква връзка между метеоро-
логичните условия и своеоб-
разното разведряване? Или
може би защото новата ми-
нистър-председателка е благо-
разумна жена, за която първа-
та грижа е сигурността на
дома, както самата тя заяви?

Връчват
първите
български
фолклорни
„Оскари”

изпратена група военни медици.
И президентът, и военният ми-
нистър обаче са предупредили,
че окончателното решение може
да се вземе само след одобрени-
ето от следващия парламент. Разследване

РВД над
законите
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„МУЛТИФОРС А.С. “ ЕООД,
търси да назначи за работа в офис:

Личен асистент на Управителя.
Изисквания: средно образование,

владеене на английски език, владеенето
на филипински език е предимство.

Работно време: 8 часа,
петдневна работна седмица.

Заплата: 700.00 BGN
Подборът на кандидати ще се осъществи

чрез събеседване.
Телефон за връзка: 02/ 800 00 00

Днес, 24 септември 2014 г., сряда, от
17.30 ч. дружеството на ул. ”Славянска”
6 подновява лекционната си дейност с
доклад на тема: „Кризата в Украйна”.

Лектор: доц. Й. Величков.
Заповядайте!

СЛАВЯНСКО ДРУЖЕСТВО
В БЪЛГАРИЯ

Станка ДИНЕВА

Президентът Росен Плевне-
лиев и служебният министър на
отбраната Велизар Шаламанов
са дали принципно положите-
лен отговор на сондирането на
мнение за присъединяване на
България към евентуална “Коа-
лиция на желаещите” за су-
хопътни удари срещу “Ислямска
държава”. Това щяло да стане,
ако се вземе решение по над-
лежния ред. Информацията
съобщиха за ДУМА два незави-
сими един от друг източника.
Подкрепата за бъдещи су-
хопътни удари е дадена на сре-
щата на върха на НАТО в Уелс.

Плевнелиев и Шаламанов
обещали сухопътна бригада
срещу „Ислямска държава”

Аида ПАНИКЯН

Още 11 млн. лв. до края на т.г. иска
към бюджета на МЗ служебният ми-
нистър на здравеопазването Мирослав
Ненков. Това става ясно от проект за
постановление на Министерския съвет.
Според доклада на министъра парите
са необходими за спешната и за психи-
атричната помощ, за някои регионални
здравни инспекции и за трансфузионна
хематология. Парите ще бъдат разпре-
делени за “Контрол на медицински-
те дейности и здравна информация”
(3 628 800 лв.), за “Осигуряване на ме-
дицинска помощ на специфични групи
от населението” (2 млн. лв.), за “Спеш-
на медицинска помощ” (3 628 800 лв.),
за “Психиатрична помощ” (1 094 400
лв.), за “Осигуряване на кръв и кръвни
продукти” (648 000 лв.).

Сумата от 11 млн. лв. е разбита на
още две пера - капиталови и текущи
разходи за персонал, като за заплати и
осигуровки на работещите в психиат-
ричните болници са предвидени 410
400 лв. От 2013 до 2014 г. щатът на

Писанчев, главният прокурор
Сотир Цацаров, председателят
на КФН Стоян Мавродиев.
Това каза вчера лидерът на

Държавният глава и служебният военен министър дали принципно съгласие,
нужно е одобрението на следващия парламент

Плевнелиев се е съгласил
България да участва с “бригада
сухопътни войски”, съобщиха
източниците на ДУМА. Освен
това е поет ангажимент да бъде
изпратена група военни меди-
ци. И президентът, и военният
министър обаче са предупре-
дили, че окончателното реше-
ние може да се вземе само
след одобрение от следващия
парламент.

Една сухопътна бригада
съдържа между 1500 и 3000
души в зависимост от въоръже-
нието и вида техника, които полз-
ва, съобщи експерт от научните
среди. Например в САЩ тя може
да достигне до 5000 души.

Информацията се оказа из-
ненадваща както за военни,
така и за политици, тъй като до
момента темата за нанасянето
на удари срещу “Ислямска
държава” по суша не е обсъжда-
на. На този етап САЩ извършват
само въздушни удари срещу ис-
лямистките сили на територията
на Ирак и Сирия. Официална
подкрепа за тях Щатите полу-
чиха от Франция, Бахрейн, Йор-
дания, Катар, Саудитска Арабия
и ОАЕ. Повечето страни също
взеха участие в атаките.

ДУМА припомня, че през
2003 г. България се включи в
“Коалицията на желаещите”,
която подкрепи САЩ в сваля-

нето на режима на Саддам Хю-
сеин. Страната се присъедини
в четвъртата фаза на операци-
ята в Ирак - “Стабилизиране и
възстановяване”, с 5 пехотни
батальона. Целта бе да помог-
нат за следвоенното възстано-
вяване и стабилизация на Ирак.
През 2007 г. с решение на На-
родното събрание България из-
прати около 150 военнослуже-
щи, които да охраняват бежан-
ския лагер “Ашраф”. На 31 март
2008 г. в родината се завърна-
ха последните ни войници.

България даде 13 жертви за
участието си в мисията в Ирак.
Петима загинаха в резултат на
самоубийствен атентат срещу

базата ни в Кербала.
Според анализатори причи-

ната България да се присъеди-
ни към “Коалицията на желае-
щите” през 2003 г. е желанието
на страната да стане пълнопра-
вен член на НАТО. Решението
за присъединяването към Али-
анса е взето на 29 май 2003 г.
България става официално
член на НАТО на 29 март 2004
г. Според Соломон Паси,
външен министър от правител-
ството на Симеон Сакскобург-
готски, участието във войната в
Ирак е било ключово за амери-
канския Конгрес, който ратифи-
цира решението за разширява-
не на НАТО.

Велиана ХРИСТОВА

“Европейска нощ на учените”
ще привлече любознателните
българи за осми пореден път. Ини-
циативата, която се финансира от
ЕС и чиято цел е да представи
науката по интересен и забавен
начин, ще е на 26 септември едно-
временно в около 300 града във
всички страни на Евросъюза. У нас
ще се включат изследователи от
София, Пловдив, Варна, Бургас,
Русе и Стара Загора. Темата тази
година е човешкият мозък.

В БАН събитието се посвещава
на 145-ата годишнина от създава-
нето на академията. В програмата
са включени математическо шоу за
деца от 16 ч. в петък в централната
сграда на БАН, научно кафене за
квазикристалите от 17.30 ч., музи-
кално-поетична вечер на учени в
Големия салон от 19 ч. Акад. Георги
Марков ще разкаже кой е Иван

Кратка буря с ураганен вятър и дъжд събори агитационните
пунктове на няколко партии в центъра на Пловдив

Ненков иска още 11 млн. лв. за МЗ
работещите в системата на психиатрич-
ните болници е нараснал едва с 31
души. За подобряване на психиатрич-
ната помощ е предвидена модерниза-
ция, реконструкция и оборудване на
сграда, в която да бъдат пребазирани
Държавната психиатрична болница за
лечение на наркомании и алкохолизъм
в Суходол и Държавната психиатрична
болница “Св. Иван Рилски” в Нови
Искър.

По проекта за подобряване на орга-
низацията и координацията при оказ-
ване на спешна медицинска помощ ще
бъдат закупени 28 линейки с апарату-
ра за 28-те Центъра за спешна помощ.
От доклада става ясно, че щатът в спеш-
ната помощ за година се е увеличил
само с 577 души.

Предвижда се всяка РЗИ и 5 Центъ-
ра за трансфузионна хематология да по-
лучат по един стандартен санитарен ав-
томобил с многофункционална апара-
тура. Проектът предвижда и закупуване
на транспортно средство за държавна
психиатрична помощ и ангиографски
апарат.

Разследване на КТБ без Цацаров, Писанчев и Мавродиев искат от РБ
Реформаторския блок Радан
Кънев. Според него те, както и
бившите министри на вътреш-
ните работи и на финансите
Цветлин Йовчев и Петър Чоба-
нов, имат вина за състоянието
на банката.

Петър Москов каза, че са
направили списък “Топ 150” на
базата на публична информа-

ция на длъжниците на КТБ. По
думите му, 150 кредитни доси-
ета представляват 90% от всич-
ки кредити, като от тях 59 фир-
ми нямат нито един служител.
Тези дружества дължат креди-
ти към банката на обща сума
над 2,3 млрд. лева. С до 10 слу-
жители са 59 фирми, които
дължат 1,6 млрд. лв., поясни

Москов и обясни, че става дума
за кухи структури. На загуба
през последните две години са
64 процента от всички тези
длъжници, допълни той. Рефор-
маторският блок категорично
се противопоставя КТБ да се
спасява чрез пари на данъко-
платците, защото това означа-
ва нов държавен дълг.

Според РБ трябва незабав-
но да се приложи Директива
94/19 ЕО, която задължава
държавата веднага да започ-
не плащанията на малките вло-
жители. Затова и РБ настоява
да се изплатят гарантираните
влогове в срок 20 работни дни
от датата на задействане на
директивата.

Европейска нощ на науката в петък
Евстр. Гешов, оглавявал БАН в на-
чалото на ХХ в., а млади учени ще
вместят науката в 145 секунди. Три
изложби за кристалите и кристало-
графията съпровождат изявите.

В Пловдив програмата органи-
зират Пловдивският университет,
Медицинският, Университетът за
хранителни технологии, Академи-
ята за музикално, танцово и изоб-
разително изкуство. ПлУ е част от
консорциум с участници НБУ, Бри-
танския съвет, Единния център за
иновации на БАН, департамента за
преквалификация на учители към
Тракийския университет, МУ-Вар-
на, Русенския университет и др. В
ПлУ ще има цикъл публични лек-
ции за Годината на човешкия
мозък, свързани с езика, лингвис-
тиката, компютрите, а също - науч-
но кафене “Запознай се с учен”.
Ще бъде показана работата на
студентите в археологията в Сред-
ните Родопи. Дебат “Човешкият

мозък” ще има от 16 ч. в МУ-Плов-
див. В града предстои и соаре
“Храна за размисъл”, клуб “Инте-
лигентност”, а студенти от МУ и
УХТ ще гостуват в професионални
гимназии. От 18 ч. в УХТ любопит-
ните ще могат да дегустират хра-
ни, стимулиращи мозъка.

В МУ-Варна пък ще запознаят
гостите с големия учен и патрон
на вуза проф. Параскев Стоянов.
Природонаучният музей и плане-
тариумът “Н. Коперник” във Варна
имат ден на отворените врати със
състезания за ученици. Ще бъде
представен феноменът “Побитите
камъни”. В Бургас Регионалният
исторически музей ще представи
изложба “Мистерията на нестина-
рите”. В Русенския университет от
11 ч. започва дебат също за крис-
талите. В Стара Загора от 20 ч. ще
има “Веселие под звездите” за
ученици. Още десетки интересни
изяви чакат публика в 6-те града.

Милена НИКОЛОВА

ВВВВВ
разследването на слу-
чая с КТБ не трябва да
участват председателят
на ДАНС Владимир

Снимка ПРЕСФОТО/БТА
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КАЛОЯН ПАРГОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГС НА БСП В СОФИЯ

П
Михаил Миков рецитира
„Септември” в Монтана

Отново трябва да воюваме за хляба, работата, достойнството,
безплатното здравеопазване и образование, категоричен бе Емил Райнов

Кандидат-депутати от София от листата на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ
също почетоха подвига на септемврийци и поднесоха цветя на паметника

на Гео Милев в столицата

Председателят на НС на БСП Миха-
ил Миков поздрави врачани по случай
годишнината от началото на Септем-
врийското въстание през 1923 г. вчера.
Обръщението си към събралите се в
Монтана той започна, като рецитира
знаменитата за поколения българи по-
ема “Септември” от Гео Милев. “Днес
партиите от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ
тръгваме към една битка, за по-спра-
ведлив и по-свободен живот. Трябва да
помним, че българският народ тръгна
да защитава демокрацията от Девето-
юнския преврат, от незаконното завзе-
мане на властта от българската десни-
ца, която днес се срамува да има сво-
ята история”, заяви Миков. По думите
му именно тази история е довела до
революционната съпротива на българ-
ския народ. Лидерът на социалистите
подчерта, че БСП пази във времето
своята история, защото тя е част от
историята на лява България и по-голя-
мата част на българския народ. По ду-
мите му 1923 г. е един прекрасен при-
мер как народът се вдига, за да брани
демокрацията. “Тогава комунисти, земе-
делци, социалдемократи и хиляди без-
партийни под общото име “народ”,
тръгват да търсят свободна България.
Тази борба е вечна и продължава и
през годините на антифашистката
съпротива 1941-1944 г., по време на со-
циалистическото строителство и когато
беше запален партийният дом, и кога-

то беше разбито Народното събрание.
Ние сме само мъничка част от борбата
за свобода на българския народ”, кате-

горичен бе той. Той изрази надежда,
че събралите се млади хора ще прене-
сат във времето септември 1923 г., за-

щото той е една от най-бляскавите
страници в българската история. “Днеш-
ните апологети на старата ни история,
агитатори на антикомунизма, отрицате-
ли на лява и справедлива България три-
ят, късат и палят тези страници от
българската история, но няма резултат,
защото те са писани с кръвта на наро-
да, пролята в името на свободата”, за-
яви Миков.

Водачът на листата на БСП ЛЯВА
БЪЛГАРИЯ в Монтана Емил Райнов също
приветства хората. “На тази паметна
дата, 91 години по-късно, ние отново сме
изправени пред труден избор - да вою-
ваме отново с гняв, да се изправим пред
онези, които ни доведоха дотук. Оказа
се, че отново трябва да воюваме за
онези простички неща, за които са вою-
вали и 1923 г. - за хляба, за работата,
достойнството, безплатното здравеопаз-
ване и образование”, обърна се пред
пълната зала той. Райнов бе категори-
чен, че не може да приеме как от 5
години се говори за оцеляване. “Та нали
всички ние искаме нещо повече - досто-
ен начин на живот”, допълни Райнов. Хо-
рата трябва да покажат своя гняв на 5
октомври и да дадат своя глас за №22 в
интегралната бюлетина за бъдещето на
България, призова той.

На телефон 02 982 22 32
гражданите могат да подават
денонощно сигнали за наруше-
ния на изборния процес. За
същата цел МВР предоставя и
номер на факс - 02 982 56 46.
Това съобщи експерт от главна-
та дирекция “Охранителна по-
лиция” в МВР на редовното за-
седание на Изборния борд в
Министерския съвет.

До момента получените в

БСП има ясна позиция, че този път
не бива да прави коалиция с ДПС,
написа вчера във фейсбук прези-
дентът на ПЕС Сергей Станишев. Не
по-малко категорична е позицията
ни и за това, че ако се прави коа-
лиция с когото и да било, трябва да
има ясно разписани споразумения,
гарантиращи реализацията на на-
шите политики, посочи той. В по-
неделник в Плевен Станишев по-
сочи, че вече два пъти БСП управ-
лява заедно с ДПС и е платила
висока политическа цена за това.
А правителството на Орешарски не
можа да продължи именно защото
нашите партньори отказаха точно и
ясно разпределение на правата на
всеки, подчертава Станишев. По ду-
мите му тази предизборна кампания
е доста необичайна. Хората са измо-
рени и обезверени от тези 25 годи-
ни, в които пробваха какво ли не, и
затова е важно БСП ясно да заявя-
ва своите три водещи каузи - да не
се допуснат отново репресиите, га-
зенето и рекетирането на малкия и
средния бизнес от времето на ГЕРБ,
развитие на икономиката и разкри-
ване на нови работни места и спра-
ведливостта, коментира Станишев.

МВР пусна телефон за сигнали за изборни нарушения
МВР сигнали във връзка с из-
борния процес са 29, образува-
ните досъдебни производства
са шест, а 160 са съставените
протоколи. На тел. 112 са полу-
чени 19 сигнала от граждани,
свързани с нарушения на избор-
ния процес.

За чужбина са отпечатани
400 000 бюлетини, а за страна-
та 7 575 000, съобщиха от пра-
вителствената администрация.

От граждански организации ак-
центираха върху възможността
за проследяване на движение-
то на бюлетините до прибира-
нето им след гласуването в рай-
онните избирателни комисии.

По данни от Сметната пала-
та до 9.30 часа вчера е подаде-
на информация за общо 350
дарения. Сумите са в размер на
192 213,56 лв. В тази група не
влизат средствата на кандида-

тите и членовете на инициатив-
ните комитети. Предоставени са
безвъзмездно 190 броя имуще-
ство и услуги. От тях 162 броя са
движимо имущество, 4 броя не-
движимо и 24 броя са предоста-
вените услуги. 439 общо са по-
сочените социологически и рек-
ламни агенции, както и агенции
за връзка с обществеността.

Много често се нарушава
изискването да се отбелязва

кой поръчва социологическите
проучвания - възложител,
изпълнител и източник на фи-
нансиране, заяви проф. Михаил
Мирчев. Той настоя да се по-
сочва и датата, на която е на-
бирана информацията, колко
души за анкетирани, как е на-
бирана информацията и пред-
ставително ли е изследването.
Проф. Мирчев призова ЦИК и
СЕМ за спешна реакция.

Преференциалният вот би могъл да
тушира недоволството от подреждането
на партийните листи. Този вот може да
се окаже дори спасителен за някои пар-
тии - силно да мотивира избирателите
им да прередят листите на своите пар-
тии, вместо да отидат и да гласуват за
други партии. Това показват данни от
проучване на “Екзакта”, направено в пе-
риода 15-19 септември. От тях става
ясно, че ако изборите бяха на 20 септем-

Вторият етап от водния
цикъл на Смолян е пред про-
вал, кметството бездейства. С
това тревожно послание по-
срещнаха водача на листата
на коалиция БСП ЛЯВА
БЪЛГАРИЯ Дора Янкова хора-
та в смолянския кв. “Изворите”.
Кметът и общинското ръковод-
ство от ГЕРБ ги мързи, казаха
хората. Според тях отговорен
за досегашния провал е тре-
тият в листата на ГЕРБ Марин
Захариев.

Дора Янкова заяви, че е ос-
тавила на наследника си, се-
гашния кмет Мелемов, подпи-

СТАНИШЕВ: „ЕКЗАКТА”:

Този път БСП
не бива да прави
коалиция с ДПС

Преференциалният вот ще тушира
недоволството от листите

ври, ГЕРБ биха били първа политическа
сила с 36,5%, втора БСП с 20,2%, след-
вани от ДПС с 11,9% и Реформаторският
блок с 7,3 на сто доверие. Изследването
отрежда място в бъдещия парламент на
още три формации: АБВ (5,3%), България
без цензура (5,2%) и Патриотичния фронт
(5,2%). От “Екзакта” отбелязват, че раз-
ликата между трите партии е дотолкова
малка, че подреждането им ще остане
загадка до деня на самите избори.

“55% от пълнолетните българи
твърдят, че категорично възнамеряват да
гласуват. Политическите формации, кои-
то призовават към висока избирателна
активност, очевидно в някаква степен
успяват да въздействат на част от хората.
На този етап от кампанията, обаче, е
трудно да се прогнозира каква ще бъде
активността в деня на вота, защото са
възможни изненади до последния мо-
мент”, сочи анализът на агенцията.

Смолянчани се оплакаха, че ГЕРБ провалят
втория етап на водния цикъл

сан договор за 41 милиона
лева за втория етап на водния
цикъл на Смолян през юни
2011 г. Присъстващите на сре-
щата съветници от БСП в Об-
щинския съвет Петър Харади-
нов и Радой Краев потвърди-
ха, че от юни 2011 г. досега
нито е изготвен проект, нито е
избран изпълнител. Вторият
етап на водния цикъл включва
87 улици, през които да мине
водната инфраструктура, с ко-
ето градът ще бъде с нова ВиК
инфраструктура на 95%. “Па-
рите трябва да бъдат усвоени
до края на 2015 г.”, обясни Ян-

кова. Само административни-
те процедури изискват месе-
ци, без да се брои същинското
изпълнение.

Хората от квартала попи-
таха дали е вярна информаци-
ята, че сегашната управа “на
тъмно” иска да вложи в проек-
та най-скъпите тръби, за да
спечели приятелска фирма.
Това ще намали с 13% обема
от дейностите, които могат да
бъдат извършени, тоест про-
ектът ще бъде в полза на по-
малко граждани на Смолян.
Общинските съветници обеща-
ха да проверят това скандал-

но намерение и да съобщят
публично фактите.

Избирателите остро поста-
виха пред Дора Янкова и кан-
дидатите от листата на БСП
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ и други ме-
стни проблеми: рушенето на
къщи, които са културни памет-
ници, замразената идея за
създаване на етнографски
ареален комплекс, защо уп-
равлението на българо-нем-
ския център не работи, откак-
то има нов шеф. Проектът за
превръщането на конака в
център за обучение е дело на
Дора Янкова, припомниха те.

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА
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СРЯДА 24 СЕПТЕМВРИ 2014

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 68, ал. 7, във връзка с чл. 57,
чл. 59, чл. 68 и чл. 69, ал. 2 от Закона за лечебните заведения

О Б Я В Я В А М
КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ, ДИАГНОС-

ТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ “АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД - СОФИЯ

I. Изисквания за заемане на длъжността:
 образование: висше - магистър по медицина, лекар с призната медицинска специал-

ност по кардиология и квалификация по инвазивна кардиология;
 компютърна грамотност;
 лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от

правото да упражнява професията;
 членство в БЛС.

II. Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на
закона и длъжностната характеристика:

 заявление за участие в конкурса с посочен телефон за връзка и актуален адрес за
кореспонденция;

 копие от диплома за завършено висше образование - магистър по медицина -
нотариално заверено;

 копие на диплома за призната специалност - нотариално заверено;
 копие от удостоверение за инвазивна кардиология;
 копие от актуален документ, удостоверяващ членство в БЛС;
 свидетелство за съдимост - оригинал;
 копие от трудова книжка;
 автобиография;
 други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползване-

то на чужди езици и др., ако има такива.
III. Ред за провеждане на конкурсната процедура:

 Първи етап - проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на
Закона за лечебните заведения, медицинските стандарти по съответните специалности и
на УМБАЛ “Александровска” ЕАД.

* Втори етап - провеждане на конкурса чрез събеседване с кандидата. Събеседването
с кандидата се провежда по тема: Концепция за развитие и управление на отделението,
както и върху: нормативната база за извършване на дейностите по оказване на болнична
помощ; критерии и показатели за анализ на дейността на отделението в количествен,
качествен и финансов аспект; задачи и отговорности на началника на отделението за
повишаване на качеството и ефективността на медицинските услуги и др. До класиране в
конкурса се допускат само кандидатите, получили оценка, по-голяма от “много добър” 4.50
на събеседването.

IV. Подаване на документи за участие в конкурсите:
 Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в отдел “Обща

канцелария” на УМБАЛ “Александровска” ЕАД - ул. “Георги Софийски” №1 - административна
сграда.

 Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс
за избор на началник на отделение по инвазивна кардиология, диагностика и лечение в
Клиника по кардиология при УМБАЛ “Александровска” ЕАД”.

 Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня, следващ датата на
публикуване на обявата във в-к ДУМА. В случай, че този ден е неработен, документите се
приемат в първия следващ работен ден.

На кандидатите да се предостави длъжностна характеристика.
Трудовият договор с кандидата, избран за Началник на отделение, се сключва за срок

до три години, съгласно чл. 68, ал. 7 от ЗЛЗ.
Телефони за допълнителна информация:
- 02/92 30 813 - доц. д-р Димитър Буланов - зам.-директор по лечебна дейност;
- 02/92 30417 - Биляна Славкова - началник отдел “УЧР”

Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД

София 1431, ул. “Св.Георги Софийски”1,
Централа: 92-301, тел./факс:9230-646

umbal.alexandrovska@gmail.com; www. alexandrovska.com

Нови протести срещу добива
на шистов, въглищен и тайт газ
Настояваме МОСВ и МИЕТ да
прекратят всички разрешения
и договори с фирми, които
прилагат фракинга, завяват еколози

Н
ови протести се гот-
вят в София, Пловдив
и Варна срещу про-
учванията и добива
на шистов, въглищен

и тайт газ у нас, обявиха вче-
ра от Инициативния комитет
“За чиста България” - Варна.
Те ще се проведат днес с ис-
кане за реални законодател-
ни, административни и техно-
логични мерки за прилагане
на приетата през 2012 г. без-
срочна забрана за използва-
не на технологията хидравлич-
но разбиване на територията
и акваторията на страната.

С протестите екозащитници-
те целят да информират всички
българи, че добивът на въглищ-
ния газ, тайт газ, шистов газ,
газови хидранти в Черно море
и подземната въглищна газифи-
кация са неотменно обвързани
с фракинг. Това означава, че
разрешенията за проучване и
добив на тези изкопаеми гори-
ва са в директен разрез и про-
тиворечие с действащия в мо-
мента мораториум.

“Имаме забрана на хартия,
а държавата е първата, която я
нарушава! След повече от две
години действие на безсрочна-

та забрана държавните инсти-
туции не са утвърдили нито
една наредба, която да указва
кой, кога, колко често, по какъв
метод, с каква техника из-
вършва проверка на всички
сондажи. Не са взети никакви
мерки за осигуряване на тех-
никата за извършване на про-
верки. Не са приети термино-
логия и методология за провер-
ки на сондажите. Не е квали-
фициран нито един специа-
лист, който дори на хартия да
разпознае какво е забранено
и какво разрешено, нито в
МОСВ, нито в МИЕТ. Не прила-
гат задължителния във всички
бели държави мониторинг на
всеки сондаж”, категорични са
еколозите. “Специалистите” не
различават новите технологии
и почти няма човек, който да е
стъпвал на сонда за шистов

газ, освен на “екскурзия”, орга-
низирана от американското по-
солство, твърдят те. Въпреки
всичко това разрешения са из-
дадени на “Овъргаз”, “Парк
Плейс Енерджи Корп”, “Русге-
оком”, “Дайрект Петролиум”,
ПД “Нефт и газ” и други компа-
нии, които в сайтовете си и на
фондовата борса оповестяват,
че търсят и искат да добиват
чрез неконвеционални методи,
а в заявленията си пред наши-
те институции вписват просто
търсене на нефт и газ, комен-
тират от инициативния комитет
“За чиста България”. Оттам
припомнят, че вследствие на
техните “проучвания” вече е
регистрирано изчезване на
водата в Плевенско, точно до
сондажа, за което институции-
те отново мълчат. “Не са пред-
приели никакви действия във

връзка с трансграничния про-
блем с Румъния. Нужни са
двустранни договорености, ко-
ито да гарантират опазването
на общия ни водоносен хори-
зонт, както и предпазване от ак-
тивизиране на високосеизмич-
ните зони като Вранча. Забра-
ната постоянно е атакувана от
лобистите. Ние приемаме това
като война с българския на-
род!”, алармират организатори-
те на протестите. Те настояват
МОСВ и МИЕТ да прекратят
всички разрешения и договори
за проучване и добив на нефт и
газ, докато не се назначат спе-
циалисти, не се разполага с
подходяща техника, докато не
се напишат наредбите за кон-
трол, докато не се организира
мониторинг, за да има всички
предпоставки за вписването на
забраната в специален закон.

ХРИСТО ИВАНОВ ЗА СКАНДАЛА СЪС СЪДЕБНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Снимкa ПРЕСФОТО/БТА

момента уточняваме
фактологията. Изготви-
ли сме жалба, която е
изпратена от Министерст-
вото на правосъдието
до Министерския съвет.
Трябва ни техническо
време да проверим какво
се случва. По този начин
министърът на правосъди-
ето Христо Иванов комен-
тира ситуацията около
решението на Върховния
административен съд от
28 август, с което се

Софийският апелативен
съд отказа да отстрани
Цветан Гунев от длъжност,
след като апелативните
магистрати по-твърдиха оп-
ределението на Софийския
градски съд за подуправи-
теля на БНБ и ръководител
на управление “Банков над-
зор”.  След няколкочасово
заседание съдът остави без
уважение искането на про-
куратурата за отстраняване
на Гунев във връзка със
създалата се криза с КТБ.
Съдът не намери данни в
подкрепа на тезата, че по-
дуправителят би могъл да
влияе на свидетели, ако не
бъде отстранен от работа.
Съдия Николай Младенов
подчерта, че Гунев излязъл

Тежка челна катастрофа между два товарни камиона стана причина за временно
затруднение на движението в района на Южния пътен възел във Велико Търново

в посока към Стара Загора

Трябва да проверим какво се случва
уважава искане на Камарата
на частните съдебни изпълните-
ли за спиране действието на
Постановление №215 от 24 юли
2014 г. на Министерския съвет.
В последната седмица на управ-
лението си правителството “Оре-
шарски” прие промяна в тари-
фата за таксите и разноските
към Закона за частните съдебни
изпълнители. Промяната отмени
таксата, която частните съдебни
изпълнители събират от длъжници-
те дори и когато дължимото е
заплатено в срока на доброволно-

то изпълнение. Служебното пра-
вителство е имало 7-дневен срок,
в който е могло да обжалва съ-
дебното решение, но това не е
било направено. Запитан дали
е възможно срокът да е изтекъл,
Иванов отговори: “Всичко е въз-
можно”. “Ние сме си свършили
нашата работа, нашето намере-
ние е било да обжалваме. Тряб-
ва ми време да се уточним и ще
пуснем официално съобщение”,
коментира лаконично той.  “В
момента довършваме работата
по стратегията за съдебна рефор-

ма и се надявам в близките дни
да я публикуваме за дебат, но
процесът ще бъде много по-дъ-
лъг от моя мандат или този на
следващото правителство”, доба-
ви министърът в отговор на въ-
прос дали смята за изпълнен
ангажимента си страната да се
придвижи към отпадане на мо-
ниторинга върху съдебната си-
стема. Мониторингът без съмне-
ние помага - той е много важен
механизъм за сътрудничество
с Европейската комисия, посо-
чи Христо Иванов.

В

СЪДЪТ ОКОНЧАТЕЛНО ОСТАВИ
ГУНЕВ ПОДУПРАВИТЕЛ В БНБ

в отпуска веднага след по-
вдигане на обвинението му,
така опасността за въздей-
ствие не съществува, а пък
прокуратурата не предста-
вила данни дали има така-
ва опасност за в бъдеще.
Колкото до твърдението на
прокуратурата, че длъж-
ността на подуправителя е
висока и затова има такава
опасност, съдът каза, че
това не само, че не е осно-
вателно, но е и несериоз-
но. Преди заседанието на
съда един от прокурорите
по делото, Иван Гешев,
заяви, че ако Гунев се
върне на работа, е анало-
гично като това Цветан
Василев да бъде назначен
за шеф на одиторите, кои-

то извършват одит на КТБ.
Адвокатите пък поставиха
въпроса защо сега се ис-
ка отстраняването му от
длъжност. Те припомниха,
че досъдебното производ-
ство е от март, а обвинение
на Гунев е повдигнато през
юни. Те подчертаха, че
няма доказателства, които
да посочват, че Гунев
създава пречки за разслед-
ването, че може да влияе
на свидетели или да го е
правил. Защитата на по-
дуправителя посочи, че
повдигнатото обвинение
обхваща период, в който
той не е бил подуправи-
тел на БНБ. Гунев заяви
пред съда, че “не е правил
опити да влияе”.
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САВА АЛЕКСИЕВА
ГАНОВСКА-БЕРОВА

90 ГОДИНИ

ЦС на БАС, РС на БСП
район “Красно село”, близки,
роднини, приятели и земляци.

Родена на 24.09.1924 г. в
с. Кунино, Врачанско.

От 1939 година е член на
РМС, а от 1960 г. на БКП.

Взема активно участие в
антифашистката борба като
партизанка в отряд “Г.Бен-
ковски”.

Повече от 30 години ра-
боти в Института по генетика
и селекция на зърнените и
бобови култури като научен
сътрудник. След пенсионира-
нето си се включва дейно в
обществено-политическия живот в район “Красно
село”. Дългогодишен секретар на 25 ОПО.

Др. Берова в своя жизнен път е истински при-
мер за вярност и преданост към социалистически-
те идеали на своята партия и голяма любов към
хората и семейството си.

Пожелаваме й дълголетие,
оптимизъм и бодър дух.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

АФП:

Задава се зимата на
българското недоволство

З
а да добиете пред-
става за бедността,
мизерията и за гнева
срещу политиците в
България преди из-

Близо 80 ромски медиатори са работили от началото на година-
та в 63 бюра по труда в страната. Тяхната работа е насочена към
осигуряване на заетост, повишаване на конкурентността и насърча-
ване на предприемачеството на безработни лица от ромски произ-
ход. Това стана ясно по време на заседание на Националния съвет
за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към
Министерския съвет.

Средствата за национална програма “Активиране на неактивни
лица” са около 950 хил. лв. За първото полугодие ромските медиа-
тори са спомогнали за устройването на работа на 1312 безработни,
включване в обучение на 255 души и ограмотяването на почти 70.

Данните на МТСП сочат, че по национална програма “От соци-
ални помощи към заетост” към края на юли 27 147 безработни са
включени за първи път в заетост, а в регионални програми за за-
етост - 2058 безработни.

За професионално ориентиране и мотивация за активно поведе-
ние на пазара на труда на 2000 лица е предвиден бюджет от 100
000 лв. по Закона за насърчаване на заетостта. През годината Аген-
цията по заетостта ще организира обучения за придобиване на
професионална квалификация и ключови компетентности на почти
13 000 човека.

Поскъпването на тока ще задълбочи мизерията,
80% от семействата трудно плащат тези сметки

борите на 5 октомври, е нужно
да погледнете само град Ми-
зия. Това се казва в репортаж
на информационната агенция
Франс прес.

Този североизточен град с
население от 3300 души, пове-
чето от които са възрастни
хора, беше разрушен от навод-
нения през август. Унищожени
са 800 къщи, загинаха 2 души.
Седем седмици по-късно опус-

тошението още е тук. Много
къщи са съборени с тежка тех-
ника. Природните бедствия в
България отнеха живота на 29
души през т.г. В Мизия, както и
при други случаи, местните
хора казват, че корумпираните
политици, а не природата, са
виновни. Еколозите също под-
крепят тази теза. Според Пет-
ко Цветков от  фондация “Био-
разнообразие” “безразборната
незаконна сеч през последни-
те години” и “слабият контрол
над частните язовири” са сред
основните причини за унищо-
жителните наводнения.

“Ние сме отчаяни. Сами се
борим за живота си”, казва
Митка Андрова от Мизия, чий-
то дом ще бъде съборен. “На
хората им писна. Политиците
само ги е грижа да си напълнят
джоба, а за хората – нищо,
само страдания”, добавя тя.

“Никой няма да гласува! За
какво, за да живеят те добре, а
ние да страдаме ли”, казва
гневно 70-годишната ромка
Ценка Крочева пред разруше-
ната си къща.

Останалата част от 7,4-ми-
лионното население на Бълга-
рия може да не е толкова от-

чаяно, но 25 години след края
на комунизма презрението към
политиците е широко разпро-
странено. Според ново социо-
логическо проучване на инсти-
тут “Отворено общество” 69%
от българите описват ситуаци-
ята в страната като “непоноси-
ма”. Средната месечна запла-
та е 400 евро, средната пенсия
е 150 евро, а всяко пето дома-
кинство живее под прага на
бедността.

Икономиката отбелязва
слаб растеж, безработицата
остава 10%, дефлацията про-
дължава, а страната трудно
привлича чужди инвестиции.
На всичкото отгоре се очаква
сурова зима. Почти 10% по-
скъпване на тока от 1 октом-

ври ще задълбочи мизерията в
страната, в която почти 80% от
семействата трудно заплащат
сметките си за ток.

България получава 85% от
потребявания природен газ от
Русия през Украйна. Очаквани-
те прекъсвания на доставките
ще накарат хиляди домакинст-
ва да треперят от студ, а про-
мишлеността ще трябва да се
справя с тежък удар.

Друг важен въпрос в днев-
ния ред на кабинета ще бъде
четвъртият по големина креди-
тор в България – Корпоратив-
на търговска банка, която е
пред банкрут. Сметките на хи-
ляди частни вложители в мо-
мента са блокирани, което до-
веде до протести в София.

Снимка Мариета ТОМОВА
80 РОМСКИ МЕДИАТОРИ
РАБОТЯТ В БЮРАТА ПО ТРУДА

о края на годината се очаква дефлация около
1%, т.е. минус 1% ще бъде индексът на потре-
бителските цени. В същото време очакваното
увеличение на средния осигурителен доход

С проливен
дъжд дойде

в София
астроно-

мическата
есен

“От края на октомври пощите се очаква да започнат
да прилагат така наречения единен картон. Тази систе-
ма дава възможност на пенсионерите да си вземат пен-
сиите от коя да е точка на страната независимо къде
живеят. В момента се тества софтуерът, чрез който ще
се създаде така нареченият електронен картон”. Това
съобщи вчера Станислав Дочев, изп. директор на
“Български пощи”. Той обяснява проточването на проце-
са по въвеждането на тази система с нуждата да се
подсигури системата от грешки.

ЕЛЕКТРОННИЯТ ПЕНСИОНЕН
КАРТОН ЩЕ СЕ ВЪВЕДЕ
ОТ КРАЯ НА ОКТОМВРИ

ЙОРДАН ХРИСТОСКОВ:

Д
Няма да има намаление на пенсиите

за т.г. ще бъде около 4,8%, така че ако се приложи
швейцарското правило за бюджета за следващата
година, то в никакъв случай няма да има намаление
на пенсиите догодина, нито ще бъдат замразени на
същото ниво. Това обясни служебният министър на
труда и социалната политика Йордан Христосков, кой-
то отхвърли опасенията, че през 2015 г. няма да има
индексация на пенсиите заради дефлацията през тази
година. Той ще повиши административно минималния
осигурителен доход (МОД) за 2015 г. в браншовете,
за които не беше постигнато споразумение между
работодатели и синдикати, съобщиха от МТСП. Уве-
личението ще бъде с 4.2%, колкото е средният ръст
на МОД в договорените 41 икономически дейности от

общо 85, съобщи вицепремиерът. Eфектът от догово-
рения МОД в икономическите дейности със споразу-
мения са допълнителни 36.2 млн. лева във фондовете
на Държавното обществено осигуряване (ДОО).”При
разпростиране на административното увеличение с
4.2% в браншовете без споразумения допълнителни-
те средства за ДОО ще бъдат близо 50 млн. лева”,
допълни министърът. Той посочи, че 80% от заетите
в реалната икономика получават възнаграждения, по-
големи от договорения МОД по икономически дейно-
сти.

“Няма изоставане при изплащането на социални-
те помощи”, подчерта министър Христосков. Той
допълни, че на 18 септември са изплатени 2.4 млн.
лева за медицински изделия и помощни средства за
юли. За август са изплатени 413 хил. лева. Останала-
та сума от 2.1 млн. лева ще се изплати до края на
месеца, какъвто е нормативно определеният срок.

Регионалната здравна ин-
спекция на София даде разре-
шение учебните занятия в
НГДЕК - Националната гимна-
зия за древни езици и култури,
да започнат на 23 септември,
съобщиха от училището. Причи-
ната за забавянето е неприклю-
чилият ремонт в сградата на 13-
о училище до Женския пазар.

Засега обучението на уче-
ниците от Класическата гим-
назия ще продължи в тази
сграда, докато не се вземе
политическо решение относно
законовата сграда на учили-
щето в квартал “Модерно
предградие”. Тя се подготвя за
евентуално преместване на
гимназията след зимната ва-
канция, ако това е окончател-
ното решение на Министерст-
вото на културата.

Въпросът в коя сграда да се
помещава Класическата гимна-
зия - дали да остане в сградата
на 13-о училище или да се
върне на ул. “Баба” в “Модерно
предградие”, е в ръцете на
принципала МК. Служебният
зам.-министър на културата
Боил Банов призна, че Регио-
налното министерство е дало
срок за прехвърляне на учили-
щето в “Модерно предградие”
до зимната ваканция. На 5 ап-
рил 2015 г. изтича срокът, по-
ставен от ЕК, за приключване
на проекта. Ако гимназията не
бъде върната там, проектът
трябва да се прекрати и
България да върне 2,2 млн. лв.
Все още обаче не е ясно кой
ще плати парите, ако Класиче-
ската гимназия остане в центъ-
ра на София.

НГДЕК започна учебната
година със закъснение

ептемврийски сняг прехвърча в
прохода Петрохан вчера около
обяд. Дежурният в пътната служ-
ба в Монтана съобщи, че въпре-ССССС

Заваля сняг в
прохода Петрохан

ки прехвърчането на сняг пътят е чист
и проходим при нормални условия.
Междувременно от АПИ съобщиха, че
Проходът на Републиката е временно
затворен за движение на тежкотоварни
камиони, за да бъде предотвратено на-
трупването им в района на пътнотранс-
портното произшествие при изхода на
Велико Търново. В първия ден на ас-
трономическата есен времето е студе-
но, дъжд вали на много места в страна-
та. Обявен е предупредителният код
“жълт” за потенциално опасно време
заради силен вятър в цяла България.
Средната скорост на вятъра е 13-18 m/
s, в някои области и с пориви до 20-25
m/s. В планините от Западна България
над 1800 метра надморска височина
също ще превали сняг.
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Няма намаляване на

количествата природен
газ, няма намаляване на
налягането, има нормал-
но и ритмично доставяне
на природен газ. Това
заяви Александър Пет-
ров, началник управле-
ние “Лицензионна дей-
ност и корпоративни от-
ношения” в “Булгаргаз”,
предаде БГНЕС.

Няма индикации, че
може да се стигне до га-
зова криза. Официално не

СИНДИКАТИТЕ ПРОТИВ
СМЯНАТА НА
ДИРЕКТОРА НА АЕЦ
Смяната на директора на
АЕЦ “Козлодуй” Иван
Генов ще забави
удължаването на експло-
атационните срокове на
пети и шести блок и
работата по плановия
ремонт на шести блок.
Това се казва в станови-
ще на КНСБ и “Подкре-
па”, разпространено до
медиите вчера. Синдика-
тите са категорично против кадровите промени,
извършени в края на миналата седмица в борда
на директорите на АЕЦ “Козлодуй”, както и
против смяната на изпълнителния директор Иван
Генов. КНСБ и КТ “Подкрепа” считат, че формал-
ният мотив за освобождаването на изпълнител-
ния директор - намаляването на състава на
борда от петима на трима души, е несериозен
аргумент. Становището е представено и на
браншовия съвет, председателстван от Антон
Павлов, заместник-министър на икономиката и
енергетиката и председател на Съвета на дирек-
торите на Българския енергиен холдинг (БЕХ).
Директорът на АЕЦ “Козлодуй” Иван Генов бе
уволнен миналата седмица. Той бе категоричен,
че оставя АЕЦ “Козлодуй” в много добро състоя-
ние. Новият директор на централата Димитър
Ангелов обяви продължаването на живота на
пети и шести блок като “национална задача” и
заяви, че до края на месеца се очаква да бъдат
подписани договорите за модернизацията им.
Удължаването на срока на експлоатация на пети
и шести блок на АЕЦ “Козлодуй” е приоритет за
кабинета, обяви Васил Щонов.

Иван Генов

„БУЛГАРГАЗ”:

Няма индикации за газова криза
сме предупреждавани,
заяви Петров. Той обясни,
че доставка на синьо го-
риво от Гърция ще има
само в случай на пълно
преустановяване на до-
ставките на природен газ
от Руската федерация,
тоест от страна на “Газ-
пром Експорт”. Преговори
се водят с гръцката ком-
пания, те продължават и
те ще бъдат финализира-
ни, подчерта Петров.

От “Булгаргаз” ще

търсят финансиране, за
да закупят необходимите
количества природен газ
за донагнетяване в Чи-
рен. Ще се търсят средст-
ва и възможности за фи-
нансиране и от страна на
БЕХ, призна Петров.

Петров участва в за-
седанието на Държавна-
та комисия за енергийно
и водно регулиране
(ДКЕВР) вчера, на което
бе обсъдено искането на
“Булгаргаз” за увеличава-
не на цената на природ-
ния газ от първи октом-
ври с 1,59% до 611,23 лв./
хм3 (без акциз и ДДС).

Работна група от екс-
перти към държавния ре-
гулатор обаче излезе
преди броени дни със
становище, че повишение
изобщо не е необходимо,
и предложи запазване на
цените такива, каквито са
в момента.

Ако цената се запази
без промяна, само от
разликата между сегаш-
ната цена на долара и
записаната при предло-
жението на ДКЕВР за
ценообразуване за след-

ващото тримесечие загу-
бата ще достигне 20 млн.
лева, показват изчисле-
нията на “Булгаргаз”.

Ние се финансираме
чрез просрочването на
наши задължения на
първо място към НАП, но
имаме задължения и към
“Булгартрансгаз”, комен-
тира Петров и обясни, че
общественият доставчик
дължи близо 20 милиона
лева на НАП. От друга
страна, текущите просро-
чени задължения на топ-
лофикационните друже-
ства в София, Плевен,
Враца и Бургас към “Бул-
гаргаз” възлизат на 87
млн. лева. “Не приемаме
намаляването на тран-
зитната такса от Румъния.
Това договорно не съот-
ветства на поетите от нас
задължения. Това ще до-
веде до намаляване на
вноса с над 160 млн. куб.
метра природен газ”,
каза още Петров. Окон-
чателното решение за
цената на природния газ
за следващото тримесе-
чие ще бъде взето на 26
септември.

Еврокомисията е готова да обсъди отстъпки за “Южен
поток”, но само в рамките на действащото енергийно зако-
нодателство. Това заяви вчера Марлен Холцнер, говорител-
ка на еврокомисаря по енергетика Гюнтер Йотингер, преда-
де БГНЕС, като се позовава на информация на ИТАР-ТАСС.
Ако Русия “помоли за изключения за “Южен поток”, но
само в рамките на действащото законодателство, ние ще
сме готови да разгледаме това”, изтъкна говорителката.
Под действащото законодателство се има предвид Третият
енергиен пакет, който изисква производителят и достав-
чикът да не са една и съща компания.
Холцнер не изключи този въпрос да бъде повдигнат на
предстоящата на 26 септември среща ЕС-Украйна-Русия за
руския газ.

ВАСИЛ ЩОНОВ:

„Южен поток” е важен
проект за България
При газова криза най-потърпевш ще е бизнесът, категоричен е служебният министър

Служебният министър на икономиката Щонов откри вчера
в София втория регионален форум “Природен газ -

инфраструктура, пазари и услуги”

Снимка ПРЕСФОТО/БТА

“Южен поток” е важен про-
ект за България. Важните еле-
менти там са два - единият е
да се гарантират максимални-
те възможни транзитни такси,
а другият е този проект да ста-
не в съответствие с европей-
ските норми. Когато има това

Само 200 млн. лева от дупката в НЕК, която е 1 млрд. лева,
ще бъдат компенсирани с увеличението на цената на тока с
близо десет на сто, обясни още Васил Щонов. По думите
му, в момента се работи по предоговаряне на договорите с
американските централи в Маришкия басейн и възобновяе-
мите източници.
Васил Щонов обясни, че отстраняваненто на Иван Генов
като ръководител на АЕЦ “Козлодуй” се налага заради
нуждата от “по-ефективно управление на централата”. На
въпрос дали НЕК се управлява по-добре от атомната елект-
роцентрала, след като към момента ръководството му
запазва поста си, Щонов отговори: “Разглеждаме дружест-
вата едно по едно. Вие знаете, че НЕК е една разплащател-
на кутия. Купува електроенергия на една цена и я продава
на цена с общо за годината 1 милиард лева по-ниска”.

съответствие, проектът ще
продължи”. Това каза служеб-
ният министър на икономиката
и енергетиката Васил Щонов
вчера при откриването на фо-
рума “Природен газ - инфраст-
руктура, пазари и услуги”, пре-
даде “Фокус”. Интересът на

България от “Южен поток” е
чисто комерсиален, каза още
Щонов. Това, върху което ние
работим, е да можем да извле-
чем максималните ползи за
страната, уточни той.

По думите му, гарантиране-
то на газови доставки е изклю-
чително важно, тъй като сме
почти изцяло зависими от до-
ставката на газ по една тръба
от един източник. Служебното
правителство подкрепя всеки
газопровод, каза Щонов и
допълни, че основен приори-
тет е изграждането на интер-
конектори с Румъния, Гърция,
Турция и Сърбия. “Връзката с
Румъния се надяваме да се
задейства в максимално кратък
срок. Връзката с Турция е мно-
го важна и е планувана да
бъде завършена до 2016 г.”,
посочи Щонов.

Според него е трудно да се
предвиди дали ще има газова
криза, но има голяма вероят-
ност това да се случи. “Това,
което е важното, е ние да сме
готови за тази криза. Следим
активно процесите в момента в
Украйна и отношенията между
Русия, Украйна и европейска-
та общност. Предприемаме
активни мерки, за да се пред-
пазим от евентуална газова
криза. Ако спрат или дори на-
малеят доставките на газ, по-
ложението в България ще ста-
не тежко. Това е така, защото
в момента ние получаваме
целия си газ от тази тръба,
която идва от Русия през Ук-
райна и Румъния”, обясни Що-
нов. По думите му, имаме мно-
го малък местен добив, който
е под 0,5 милиона кубически
метра на ден, което, като се
сравни със средното потребле-
ние през зимните месеци, е
много малка част.

Щонов изтъкна, че топло-
централите, и най-вече “Топ-
лофикация София”, защото тя е
80% от всички топлоцентрали

в България, вече се подготвят
за преминаване на мазут.

При една по-дълга газова
криза - от над 20-30 дни, ще
има последствия за бизнеса,
категоричен бе служебният
министър. Първия месец, след
като започне кризата, очаква-
ме да се справим, на втория
ще започне процес на ограни-
чаване на индустриалните по-
требители, като естествено
първо се ограничават тези, на
които им е най-леко и имат
прекъсваем цикъл на работа,
обясни Щонов.

В газохранилището в Чирен
продължава да се нагнетява
газ, като към понеделник то е
било запълнено на 80% или
440 млн. куб. м. Проблемът оба-
че не е в това колко е пълно
хранилището, а че не може да
се източи този газ достатъчно
бързо, каза Щонов. По думите
му по-голямата запълняемост
на хранилището в момента ни
застрахова само в случай, че
евентуална газова криза
продължи повече от 120 дни.
Според оценките шансът от
подобна криза е много нисък.

ПО-СКЪПИЯТ ТОК ЩЕ
НАМАЛИ ДЕФИЦИТА В НЕК С
ПО-МАЛКО ОТ 200 МЛН. ЛВ.

Брюксел склонен на
отстъпки за „Южен поток”
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Най-скъпото телешко месо

се предлага в магазините в
Плевен, Ловеч, Габрово, Вели-
ко Търново, Перник и София.
Това показват данни на Съюза
на месопреработвателите в
България (СМБ). Цените в диа-
пазона от най-ниската до най-
високата в магазинната мрежа
за килограм телешки шол са:
за Плевен - от 13,50 лв. до 16,99
лв., за Ловеч - от 13,20 лв. до
16,95 лв., за Габрово - от 13 лв.
до 16,90 лв., за Велико Търно-
во - от 12,90 лв. до 16,90 лв., за
Перник - от 11,30 лв. до 16,85
лв., и за София - от 11,30 лв. до
16,85. Най-ниската максимална

ПО МАГАЗИНИТЕ В СТРАНАТА

От 4,5 до 9 лв.
за кило кайма
В областните градове цената на малотрайните
колбаси варира между 3,8 и 10,3 лв. за килограм

Понижа-
ва се изкуп-
ната цена
на гъбите в
Смолянския
регион, за-
ради голе-
мите произ-
ведени ко-
л и ч е с т в а .
Това съоб-
щиха произ-
водители от региона, предаде fermer.bg. Заради про-
менливото време напоследък в Родопите добивът на
гъби се е увеличил. Цените обаче се понижават с 1
лв. за килограм пачи крак и с 2 лв. за манатарки.

Една от причините за ниските цени е не само по-
големите количества тази година, но и цялостният
свит пазар на гъби в Европа. Производители казват,
че все пак годината е много добра за тях заради по-
големите добиви на гъби, което позволява на хората
да берат достатъчно за собствена консумация и да
правят зимнина.

Държавен фонд “Земеделие”
(ДФЗ) приема от вчера заявления
за държавна помощ “de minimis”
за изхранване на дребен рогат до-
битък - овце-майки, съобщиха от
фонда. Общият бюджет по схемата
е 4 650 000 лв. Помощта се отпу-
ска заради тежката година за ов-
цевъдите и кризата в сектор жи-
вотновъдство.

 Фермерите могат да подават
заявления за помощта до 1 октом-
ври 2014 г. Конкретният размер на
ставките на единица животно ще
бъде определен след обобщаване
на информацията от подадените за-
явления. Размерът на помощта, ко-
ято всеки отделен кандидат може
да получи, ще зависи и от спазване
на лимита за помощи “de minimis” -
до 15 000 евро на предприятие за
период от три данъчни години.

Зърнопроизводители-
те имат проблем със
съхранението на зърно-
то, обяви вчера Петко Ди-
митров, зърнопроизводи-
тел от Пазарджик, цити-
ран от “Фокус”. Това
може да си позволи само
този, който има хубави
складове, каквито много
малко от колегите в ре-
гиона имат, каза произ-
водителят. Само преди
ден председателят на
Съюза на зърнопроизво-

154 кг от дка е средният добив от ориенталския
тютюн в Силистренска област, съобщиха от Областна-
та дирекция “Земеделие”, предаде “Фокус”. От рекол-
тираните 6221 дка, получената продукция е 961 тона.
Най-висок засега е добивът в община Дулово - 170 кг
от дка, следвана от община Главиница - 151 кг от дка
и община Кайнарджа - 130 кг от дка. Средният добив
в община Силистра е 110 кг от дка, в община Алфа-
тар - 100 кг от дка.

1237 тона е получената продукция от тютюн сорт
“Бърлей” в региона, като средният добив е 139 кг от
дка. Най-висок е добивът в община Дулово - 190 кг от

дка, следва-
на от общи-
на Главини-
ца - 166 кг от
дка. В Сито-
во и Тутра-
кан са полу-
чени по 120
кг от дка, в
Силистра -
100 кг от дка,
в Алфатар -
110 кг от дка.

мериканската търговска ка-
мара (AmCham) публикува
своята Бяла книга за 2014 го-
дина. В нея се съдържат пре-
поръки към следващото пра-
вителство на България.

Бялата книга е подходящ
повод да се споделят прин-
ципите и мерките, които
AmCham вярва, че ще допри-
несат за по-предвидима и
стабилна икономическа и ре-

С 10 стотинки за кутия
поскъпнаха вносните марки
цигари “Кент”, “Дънхил”, “Вог” и
“Лъки страйк”, които се произ-
веждат от “Бритиш Американ
Табако”. Новите цени са вписа-
ни в регистъра на тютюневите

цена телешкият шол държи в
Добрич - 13,99 лв. Другите гра-
дове, където максималната
цена на този вид месо е сред
ниските в страната, са Кърджа-
ли - 14 лв., Видин - 14,20 лв.,
Враца - 14,29 лв.

Най-високите цени на свин-
ския бут са в магазините в Бур-
гас, Велико Търново, Сливен и
Ямбол -  9,70 лв. Минималните
цени за този вид месо в същите
градове са: в Бургас 6,50 лв.,
във Велико Търново 7 лв., в
Сливен и Ямбол цената е 6,69
лв. Високи са максималните
цени на свинския шол също в
Разград, Габрово и Ловеч - 9,60

лв. Най-ниска максимална цена
този вид месо има в градовете
Смолян и Пазарджик - 8,50 лв.
за килограм, и в Монтана, Ви-
дин и Враца - 8,60 лв. за кило-
грам. А най-ниските минимални
цени са в Бургас, Кърджали и
Стара Загора - 6,50 лв. За Со-
фия максималната цена, на ко-
ято се предлага свинският шол
е 9,35 лв., а най-ниската - 6,70
лв. за килограм.

Най-ниската цена, на която
може да се намери кайма, е в
магазините в Добрич - 4,50 лв.
за килограм. Най-високата цена
в същия град обаче е 8,60 лв.
След Добрич най-ниските цени

на каймата държат Варна, Ве-
лико Търново, Ловеч и Стара
Загора - 4,80 лв. за килограм.
Максималните цени в тези гра-
дове са: за Варна - 8,60 лв., за
Велико Търново и Ловеч - 9 лв.,
което е и въобще най-високата
цена за цялата страната, и Ста-
ра Загора - 7,70 лв. цена за
килограм.

Възможно най-ниската цена
на замразените пилета има в
магазините в Шумен - 3,69 лв.
за килограм, и в София и Пер-
ник - 3,79 лв. за килограм. Мак-
сималните цени, на които се
предлагат замразените пилета
в тези три града, са за Шумен -

5,80 лв., и за София и Перник -
5,25 лв. Най-високи цени замра-
зеното пилешко държи в Бур-
гас - 6,25 лв. за килограм.

Най-ниската цена на мало-
трайните колбаси е в Търгови-
ще, Ловеч и Велико Търново -
3,80 лв. за килограм. Максимал-
ната цена и в трите града оба-
че е сред най-високите в стра-
ната - 9 лв. за килограм.
Възможно най-скъпо продават
малотрайните колбаси в мага-
зините в Бургас, Сливен и Ям-
бол - 10,50 лв. за килограм. Мак-
сималните цени на малотрай-
ните колбаси в София и Перник
са 10,30 лв. за килограм.

С 2 лв. падна изкупната
цена на манатарките

Производители алармират за проблеми
със съхранението на зърното

дителите в Бургаска об-
ласт Николай Киров
каза, че не всички зърно-
производители имат си-
лози и складове, но няма
опасност за съхранение-
то на зърното в региона
и към момента въпреки
дъждовете няма похабе-
но зърно от наводнения.

“При тази висока
влажност се благоприят-
ства развитието на пато-
гени, складови неприяте-
ли и гъгрици, които скоро

ще ни създадат пробле-
ми. Трябва да вземем мер-
ки  - или да реализираме
зърното, или да му слага-
ме някакви обеззаразите-
ли”, каза производителят
от Пазарджишко. Според
Димитров другият про-
блем с изчакването е, че
започва подготовка за
сеитбата и производите-
лите ще имат нужда от
свежи средства, за да
покрият разходите си.

Изкупната цена на

пшеницата остава ниска,
каза Димитров. В края на
жътвената кампания има-
ше цени от 26-27 ст., сега
зърното масово се изку-
пува на 25 ст. за кг, пове-
че никой търговец не
дава, коментира Димит-
рова. Той прогнозира, че
през следващия месец
цените няма да се вдиг-
нат. Ако има някакво уве-
личение, това ще бъде
евентуално в края на го-
дината, допълни той.

ДФЗ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМАТА
„DE MINIMIS” ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ

Американската търговска камара: Запазете плоския данък и валутния борд

ААААА
гулаторна среда и значител-
но нарастване на чуждест-
ранните и местни инвести-
ции, смята президентът на ка-
марата Питър Литгоу.

От AmCham препоръчват
страната ни да запази валут-
ния борд до влизането ни в
еврозоната, както и плоския
данък от 10%.

Друга препоръка на кама-
рата е да се създаде центра-

лизирано кредитно бюро, чия-
то цел да бъде намаляването
на кредитния риск. Освен това
банките да получават стиму-
ли, за да кредитират ключови
сектори от икономиката.

Да се създаде независи-
ма агенция с участници от
бизнеса, която да подпомага
младите предприемачи и
стартиращи фирми, също е
сред исканията на AmCham.

Оттам също така смятат, че е
необходимо висшите учили-
ща да бъдат оценявани въз
основа на резултати, които
постигат студентите им на
международно признати из-
пити, както и на реализация-
та им в икономиката.

Когато предстоят законо-
дателни и регулаторни про-
мени, те да бъдат предшест-
вани от задължителен мини-

мален период на обществе-
ни консултации, е друга пре-
поръка на камарата.

От българо-американския
бизнес настояват за изцяло
нов закон за обществените
поръчки, въвеждане на елек-
тронни търгове, повишаване
на административния капаци-
тет на администрацията и по-
вече “зелени” обществени
поръчки.

До 170 кг ориенталски
тютюн от декар прибират
в Силистренско

С 10 ст. поскъпнаха „Кент”, „Вог”,
„Дънхил” и „Лъки страйк”

изделия към Министерството на
финансите на 19 септември.

Цената на кутия “Кент” с 20
цигари във всички разновидно-
сти и “Дънхил” вече е 5.20 лв.
Така цената им се изравнява с
тази на “Марлборо”, което също

поскъпна преди два месеца.
По-луксозните видове цигари
“Дънхил” се продават на 5.30 и
5.40 лева за кутия. Цената на
“Вог” също става 5.40 лв. Кутия
“Лъки страйк” с 10 цигари вече
се продава за 2.60 лв.
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Аштън, Мая Косянич, заяви, че на 30
септември външнополитическата служ-
ба на ЕС трябва да представи пред
комисия на постоянните представители
на страните членки на ЕС “комплексен
обзор на имплементацията на Минския
мирен план и в частност режима на
прекратяване на огъня в Донбас”. “Този
обзор в момента се подготвя”, допълни
Косянич, цитирана от в. “Комерсант”

Според изданието на този ден тряб-
ва да бъде предоставен доклад за
изпълнението на споразумението по
нормализиране на ситуацията в Украй-
на. Една от ключовите точки на мирния
план е обезпечаването на междуна-
родния мониторинг на режима на пре-
кратяване на огъня. Тя вече се реали-
зира - наблюдатели на ОССЕ са се
разположили в буферната зона. При-

ЕС бие отбой
Европейският парламент се готви да преразгледа
санкциите срещу Русия

Повече от 20 000 души ще бъдат заразени с ебола в началото на
ноември, ако не се направи нищо за засилване на мерките за кон-
трол на епидемията в Западна Африка, предупреди Световната здрав-
на организация. Без драстично подобрение на мерките през следва-
щите месеци всяка седмица ще има не стотици смъртни случаи, а
хиляди, подчертават учените.

Смъртността на заразените хора е 70,8 процента. Ако нищо не се
направи, то болестта ебола може да остане в засегнатите райони
години наред и да се превърне в ендемична.

През третата седмица на сеп-
тември износът на руски газ е бил
с 1,3% по-малък в сравнение с
втората седмица, а през втората
- с 1,1% спрямо първата, сочат
статистическите данни в сектора,
цитирани от Интерфакс. От нача-
лото на месеца, след стартира-
нето на мащабните реверсни до-
ставки от Словакия за Украйна,

След молба на Вашингтон японският премиер
Синдзо Абе е оттеглил поканата към руския пре-
зидент Путин да посети Токио тази есен. Япон-
ският премиер все пак се надява, че той ще може
да проведе преговори с руския държавен глава в
Пекин - в рамките на насрочената за ноември
среща на върха на Организацията за Азиатско-
Тихоокеанско икономическо сътрудничество.

Привържениците на шотландската независи-
мост призовават за преразглеждане на резултати-
те от референдума, позовавайки се на нередности
при броенето на гласовете, съобщи в. “Гардиън”.
Десетки хиляди шотландци вече са се подписали
в съответните петиции, поместени в интернет. Съоб-
щава се за “многобройни свидетелства за фалши-
фициране” на референдума. Шотландските власти
отхвърлят обвиненията, но в социалните мрежи се
разпространяват снимки и видеозаписи за неред-
ности по време на референдума.

До ноември болните
от ебола ще са 20 000

„ГАЗПРОМ” СЪКРАЩАВА
ИЗНОСА НА ГАЗ

“Газпром” държи износа на газ на
минималните, зададени в догово-
рите нива - 360-350 милиона ку-
бични метра за денонощие, за да
спре реекспорта на газ за Украй-
на. Компанията продължава да
намалява транзита на руски газ и
през Словакия, като през втора-
та седмица той е бил понижен с
6%, а през третата - с 16 на сто.

ТОКИО ОТТЕГЛИ
ПОКАНА КЪМ ПУТИН

В Шотландия искат
ново преброяване

помняме, че на 12 септември при
въвеждането на новите санкции по от-
ношение на Русия председателят на Ев-
ропейския съвет Херман ван Ромпой
заяви, че в зависимост от реализация-
та на Минското споразумение и разви-
тието на ситуацията в Източна Украй-
на “ЕС може да промени, прекрати или
отмени санкциите - частично или
напълно”.

“Решението за бъдещите действия
ще бъде прието на 30 септември на
ниво комисия на постоянните предста-
вители на страните членки на ЕС в
Брюксел”, заяви източник от структури-
те на ЕС. Според него след запознава-
не с този доклад постоянните предста-
вители трябва да предложат какво да
се прави със санкциите по отношение
на Русия. При най-благоприятния за
Москва сценарий те могат да предло-
жат постепенна отмяна на части от
ограничителните мерки.

“Газпром“ не се нуждае от доставки
на западно оборудване и ембаргото

върху износа за Русия няма да повлияе
на дейността на компанията”, заяви по
повод на новината от Брюксел зам.-
председателят на газовия гигант Алек-
сандър Медведев. Едва 10% от обо-
рудването и услугите, които използва
“Газпром”, са вносни, поясни той и
допълни, че историята не помни нито
един успешен опит за прилагане на
такива санкции.

Малко по-късно еврокомисарят по
енергетиката Гюнтер Йотингер на за-
седание на организацията Европейска
енергийна общност се обяви срещу
санкциите против газовия отрасъл на
Русия. “Моята позиция е да се избягват
санкциите спрямо газовия отрасъл на
Русия. Ежедневните доставки на газ,
надеждността на доставките в енергий-
ния отрасъл не трябва бъдат политиче-
ски инструмент”, подчерта еврокомиса-
рят. Той отбеляза също, че ЕС очаква
компромис с Русия и се стреми да по-
лучи доставки на руски газ в до-
статъчно количество и на пазарна цена.

П
рессекретарят на върховния
представител на Европей-
ския съюз по въпросите на
външните работи и полити-
ката на сигурност Катрин

Полицията в Ню Йорк задържа 102 души в хода на протестна акция срещу промените в климата, организирана
в Манхатън в навечерието на започналата вчера среща на върха в ООН. Демонстрантите блокираха улиците

Уолстрийт и Бродуей. Полицията използва срещу протестиращите сълзотворен газ. В срещата на върха
участват 120 държавни и правителствени ръководители, които ще стартират 15-месечната подготовка на

ново международно споразумение за ограничаване на емисиите на парникови газове

Снимки БГНЕС

Хиляди японци участваха в поредния
антиядрен протест с искане

правителството да загърби
атомната енергия

Опълченците
изтеглят
артилерията

Проруските бунтовници обя-
виха, че са започнали да изтег-
лят артилерията си в източна-
та част на Украйна на местата,
на които украинската армия е
направила същото, в съответ-
ствие с договорките, постигна-
ти по време на преговорите в
Минск. “На местата, от които
украинската артилерия не е из-
теглена, сме оставили своята”,
заяви премиерът на самопровъз-
гласилата се Донецка народна
република Александър Захарчен-
ко.

Не спира стачката
в „Ер Франс”

Стачката на пилотите на
авиокомпания “Ер Франс” продъл-
жи за девети пореден ден. Ком-
панията осигури 48% от пла-
нираните за вчера полети. От
началото на стачката на 15
септември повече от половина-
та самолети на компанията ос-
тават на земята. Това е и най-
дългата стачка от 1998 година
насам.

Израел свали
сирийски самолет

Израелската армия е свалила
сирийски самолет, който се е
приближил до демаркационната
линия на Голанските възвишения.
Израелското военно радио съоб-
щи, че самолетът МИГ-21, който
се е приближил до израелската
част на Голанските възвишения,
е бил свален от ракета “Пейт-
риът” земя-въздух.

Първи сняг в Сърбия

Рано вчера сутринта в съсед-
на Сърбия падна и първият сняг.
Снежната покривка в Копаоник
вече е няколко сантиметра. В 7
часа термометрите в Копаоник,
в източната част на страната,
бяха малко под нулата, съобщиха
от местния метеорологичен
институт.

Донбас се готви
за избори

Опълченците от Донецка на-
родна република в Украйна съоб-
щиха, че на 2 ноември в региона
ще има избори. Ше се гласува за
избиране на президент и законо-
дателен орган.
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Самолети на Съедине-
ните щати и партньорски
държави нанесоха първи-
те въздушни удари по по-
зиции в Сирия на радикал-
ната групировка “Ислям-
ска държава” (ИД). Това
съобщиха от Пентагона.

Говорителят на амери-
канското военно минис-
терство контраадмирал
Джон Кърби уточни, че в
бойните действия срещу
терористите в Сирия се
използват изтребители,
бомбардировачи и раке-
ти въздух-земя “Томахо-
ук”. САЩ са нанесли уда-
ри срещу ИД в Сирия от
бойни кораби в междуна-
родни води в Червено
море и северната част на
Залива, посочи Централ-
ното командване.

Американската армия
обяви, че сред партньо-
рите й във въздушните
удари срещу ИД в Сирия
са Йордания, Бахрейн,
Саудитска Арабия, Катар
и Обединените арабски
емирства, предаде Рой-
терс. В изявлението се
уточнява, че споменати-
те “партньори” на САЩ
също “са участвали или
са подкрепяли въздушни-
те удари” срещу “Ислям-
ска държава” и че всички
самолети са напуснали
безопасно районите на
ударите. По-късно вчера
Йордания потвърди уча-
стието си в ударите.

Според АФП ударите
са били фокусирани
върху позициите на “Ис-
лямска държава” в Ракка.
Други атакувани цели са
разположени по граница-

мално и едностранно
“уведомление” за въздуш-
ни удари, а наличието на
изрично съгласие от пра-
вителството на Сирия или
съответстващо решение
на Съвета за сигурност на
ООН”, се казва в изявле-
ние на руското външно
министерството.

В същото време сирий-
ското правителство съоб-
щи, че е получило чрез
иракския министър на
външните работи писмо от
държавния секретар на
САЩ Джон Кери. В него

Турското правителство вдига забраната срещу
забрадките в гимназиите. Вицепремиерът Бюлент
Арънч заяви, че решението е в подкрепа на ученич-
ките, които досега бяха принуждавани да посещават
училище без забрадка. Премиерът Ахмет Давутоглу
приветства решението като опит за “демократизация”.
“На това не трябва да се гледа просто като вдигане
на забраната за носене на забрадка. Усилия за сво-
бода и демократизация има във всяка сфера”, каза
той по частната телевизия NTV.

Камуран Караджа, председател на образовател-
ния съюз “Егитим-Сен”, смята, че мерките ще предиз-
викат “травма” в Турция. “Турското общество се връща
към Средновековието чрез религията”, казва той.

Миналата година в Турция бе премахната забра-
ната за забрадки в държавните институции като част
от пакет реформи в подкрепа на свободата и демо-
крацията. Секуларистите осъдиха тази стъпка като
опит за ислямизация на светската държава.

В университетите е позволено жените да бъдат
забулени, а съпругите на повечето членове на управ-
ляващата Партия на справедливостта и развитието
на Ердоган също носят хиджаб.

Основателят на съвременна Турция Кемал Ататюрк
базираше новата република върху строгото разделе-
ние между религия и държава. Критиците обвиняват
Ердоган в опит да подкопае наследството на Ата-
тюрк. Той отхвърля тези обвинения.

Харесвам Михаил Горбачов, въпреки че знам,
че той е непопулярен и бе отстранен от власт
през 1991 година. Това заяви известният амери-
кански режисьор Оливър Стоун в интервю за
вестник “Российская газета”.

“Четох последните му мемоари, в които той
описва в детайли събитията, които са дестабили-
зирали ситуацията, разказва за Борис Елцин и
рухването на СССР. Мисля, че ако бяха позволи-
ли на Горбачов да остане на власт, сега ситуаци-
ята в целия свят можеше да е по-добра”, посочи
Стоун. “САЩ обаче искаха да направят от Русия
капиталистическа страна и изпращаха там свои
експерти, които съветваха как икономиката на
страната да бъде направена по-свободна - това
бяха така наречените момчета от Харвард. А в
резултат получихме една гангстерска икономи-
ка”, коментира Стоун.

Вярвам, че Владимир Путин е изиграл много
важна роля за Русия. Мисля, че той върна на
руснаците чувство за сигурност, последователност
и гордост, заяви Стоун пред руското издание.

Френският министър на външни-
те работи Лоран Фабиюс заяви, че
не може да става и дума да се
отстъпи пред заплахите на една
терористична групировка. Той за-
яви това по повод разпространена
заплаха от страна на свързана с
“Ислямска държава” алжирска те-
рористична група, че ще убие
френски заложник.

Във видеозпис ислямистката
групировка “Jund al-Khilafa”, “Вои-

САЩ удариха
джихадистите в Сирия
Бахрейн, Йордания, Катар,
Саудитска Арабия и ОАЕ са
взели участие в атаките

та между Сирия и Ирак.
Американските сили

са атакували и друга гру-
па, която е планирала
атака срещу американ-
ските и западните сили,
заяви междувременно
американското министер-
ство на отбраната. Осем
от ударите в Сирия са
били насочени срещу
групата “Кхорасан”, коя-
то е съставена от бивши
членове на “Ал Кайда”,
заяви Пентагонът.

Най-малко 30 бойци
на Фронта “Ан Нусра” и
осем цивилни, включител-
но три деца, са били уби-
ти при въздушните удари
на водената от САЩ коа-
лиция в Сирия, съобщи
Сирийският център на на-
блюдение на човешките
права.

Всякакви въздушни
удари по позиции на джи-
хадистката групировка
“Ислямска държава” в
Сирия трябва да се раз-
решават от Дамаск, ина-
че ще се изостри регио-
налното напрежение, за-
яви руското външно мини-
стерство, цитирано от
ИТАР-ТАСС. “Във връзка
със започнатата от САЩ
с подкрепата на редица
други държави операция
по нанасяне на ракетно-
бомбени удари по пози-
ции на терористичната
организация “Ислямска
държава” в Сирия руска-
та страна напомня, че вся-
какви подобни действия
могат да се извършват
единствено в рамките на
международното право.
Това означава не фор-

Париж отказа да преговаря с похитители
ни на Халифата”, която е свързана
с ИД, показва заложника Ерве
Пиер, който моли президента на
Франция за помощ. Похитителите
му заплашват, че той ще бъде ек-
зекутиран до 24 часа, ако Фран-
ция не спре въздушните си удари
срещу ИД в Ирак.

“Една терористична групировка
не може да повлияе на позицията
на Франция. Не може да става и
дума да се отстъпи пред заплахи-

те на терористична група”, каза
Фабиюс на пресконференция.

Видеозаписът е разпространен
часове след призива на ИД да бъдат
убивани всички граждани (францу-
зи и американци) на страните от
международната коалиция, сформи-
рана, за да се бори с ислямистката
групировка в Ирак и Сирия. Фабиюс
потвърди автентичността на видео-
записа и заяви, че ситуацията е из-
ключително критична.

ОЛИВЪР СТОУН:

Светът можеше
да е по-добър

ТУРЦИЯ РАЗРЕШИ
ЗАБРАДКИТЕ
В ГИМНАЗИИТЕ

Стотици кюрди, бягащи от настъплението на “Ислямска държава”, са се струпали на границата в очакване да
се спасят на турска земя. Властите използваха сълзотворен газ и водни струи, за да разпръснат кюрдите.

Анкара мобилизира всички сили за справяне с бежанска вълна, пред която неочаквано се озова

то е било уведомено, че
САЩ и съюзниците им
планират да нападнат
джихадистката групиров-
ка “Ислямска държава” в
Сирия, предаде Ройтерс.

В официално изявле-
ние сирийското външнопо-
литическо ведомство под-
черта, че “съгласуваност-
та на действията между
Сирия и Ирак остава на
най-високо равнище”, пре-
даде ИТАР-ТАСС. Освен
това Дамаск ще приветст-
ва всякаква помощ от
международната общност

в борбата срещу “Ислям-
ска държава”.

Един от лидерите на
“Ислямска държава” мо-
же да се окаже америка-
нец, твърди пък СиЕнЕн.
До такъв извод са стиг-
нали експерти от амери-
канското разузнаване,
които са проучвали пуб-
ликувани от групиров-
ката видеозапис за екзе-
куции на цивилни сирий-
ци. Според телевизията
човекът, сниман на ви-
деото, може да се окаже
първият американец, кой-

то заема ръководна
длъжност в групировката.

Часове след като
САЩ започнаха въздуш-
ната атака над джихади-
стите в Сирия, се появи
второ видео, в което бри-
танският журналист
Джон Кантли, който
твърди, че е отвлечен от
“Ислямска държава”,
призовава САЩ, Велико-
британия и останалите
държави в международ-
ната коалиция да спрат
ударите срещу радикал-
ната групировка.

Снимка БГНЕС
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ПРЕМИНАХА ГРАНИЦИТЕ

Дълговете на руснаци-
те, натрупани от тях по
време на пътувания в чуж-
бина и предадени на рус-
ки колектори, продължават
да се увеличават. А всичко
е заради това, че избирай-
ки отпуска, лечение или
обучение в чужбина, а
също така автомобили и
яхти под наем, много от
нашите хора не ги запла-
щат навреме.

Според приблизител-
ните оценки на експерти-
те, “продадените” на ко-
лектори дългове са при-
близително 2 милиарда
рубли - това е близо 1%
от общия обем на съби-
ране на дългове в Русия.
В Националната асоциа-
ция на професионални
колекторски агенции
(НАПКА) потвърдиха пред
“Российская газета”, че от

Руснаците са натрупали милиардни дългове в чужбина
тях 50% са дългове на
физически лица и 50% -
дългове на фирми. Напри-
мер през тази година
средната стойност на
външните дългове на
юридически лица е до-
стигнала 2 милиона руб-
ли, докато миналата годи-
на е била 900 хиляди.

Дълговете на физичес-
ките лица имат обикнове-
но сезонен характер.
Бумът става по време на
летните и зимните отпус-
ки, каза пред изданието ни
членът на съвета на НАП-
КА, старши вицепрези-
дентът на Националната
служба по събирания на
дългове Сергей Шпетер.
По думите му, за първите 6
месеца на 2014-а на рус-
ките колекторски агенции
са предадени почти толко-
ва просрочени външни
дългове, колкото през ця-
лата 2013 година.

Мариуш Клоск, генера-
лен директор на колектор-
ската агенция EOS в Русия
(руското представителство
на международната EOS
Group), добавя, че за уве-
личаването на междуна-
родните дългове на физи-
ческите лица влияе и раз-
цветът на интернет търго-
вията, на международните
заеми чрез онлайн услуги.
Според статистиката на
НАПКА, голяма част от
чуждите дългове на физи-
чески лица руските колек-
тори получават от САЩ и
от най-популярните сред
почиващите страни в Ев-
ропа - Италия, Полша, Гер-
мания, Гърция, Испания. А
най-малко - от Азия.

В материалите на ко-
лекторите днес най-често
фигурират дългове към
банки (кредити и кредитни
карти), сметки за медицин-
ски услуги, в това число за

надвишаване на лимита на
медицинската застраховка.
При това делът на такива
дългове става все по-голям.
Хората се лекуват в чуж-
бина, правят си операции,
чиято цена чувствително
надвишава очакванията
им. Чуждите болници в тези
случаи предпочитат да не
губят време да си търсят
парите, а веднага пре-
хвърлят дълговете на про-
фесионалисти от колек-
торските агенции, каза
Шпетер.

“Увисват” в чужбина и
комунални плащания на
руски граждани, данъци за
недвижими имоти, запла-
щанията за обучение, ав-
томобилни дългове. Особе-
но глобите за неправилно
паркиране, нарушаване на
пътните правила. И фирми-
те, предоставящи автомо-
били под наем, все по-че-
сто предават неплатените

квитанции на руски частни
колектори.

Чуждите кредитори
рядко се обръщат към
съда, т. к. Русия е подписа-
ла споразумение за взаим-
но признаване на съдеб-
ните решения с ограничен
брой страни. Налага се да
се търсят частни колекто-
ри и да им се продават
дълговете. С развитието на
IT-инфраструктурата това
става все по-лесно. “Чуж-
дите колекторски компа-
нии имат много професио-
нални обединения и вир-
туални площадки. Това им
позволява не само да си
взаимодействат с чуждест-
ранни партньори, но и да
извършват събиране на
дългове на обща операци-
онна платформа, онлайн
да се проследява ситуаци-
ята, да обменят отчетност-
та”, каза Шпетер.

Какво заплашва длъ-

жниците?
В редица страни има

ограничения при издаване-
то на визи на чужденци,
имащи неголеми задълже-
ния. А при големи дългове
нарушителите ги очаква
задържане по време на
паспортния контрол при
влизане в страната. В от-
делни страни от ЕС дейст-
ва законодателно регла-
ментирана система за
събиране на дългове. В
случай, че дългът не е по-
гасен, кредиторът изпраща
иск в съда, който задочно
взима решение за плаща-
не на дълга, включвайки в
него и разходите на креди-
тора, и съдебните разходи.
В резултат дългът нараства
в пъти. И се предлага той
да бъде платен още на гра-
ницата. Може да ви аресту-
ват и при влизане в Русия,
ако този дълг вече е изку-
пен от руски колектори.

Татяна ЗИКОВА

Време за прагматични
отношения, не за дрязги
Някой целенасочено подклажда
огъня на напрежението и
разделянето между София и Скопие

Само 200 км делят София и Скопие, но в политически
план това разстояние изглежда непреодолимо

Само няколко месеца са ми-
нали от “първата лястовица” на
тласък в трансформиране на
негативизма в българо-македон-
ските спорове относно “кражба-
та на история”, която е част от
политиката на Скопие с цел до-
биване на идентичност, и отново
се появи повод за нагнетяване
на напрежение. През май БАН
инициира съвместно честване на
светите братя Кирил и Методий,
които не само са първите сла-
вянски учители и създатели на
азбуката ни, но са и едва ли не
първите с европейско, т.е. све-
товно измерение славянски свет-
ци. Няма славянски народи, кои-
то да не ги честват по различен
начин и на различни дати, и това
не ги прави руснаци, чехи, бълга-
ри и т.н. Всъщност това няма и
кой знае какво значение от
днешна гледна точка в нашия
свят на съюзи и геополитически
промени. Конструктивният под-
ход на учените от БАН и МАНУ
(Македонска академия на науки-
те и изкуствата) за съжаление
не бе последван от съвместно
честване на национално ниво на
Илинден. Друг повод за отбеляз-
ване на трагични събития и ис-
торически личности, които са
имали една кауза в живота си и
са се жертвали в името на осъ-
ществяването й. Кауза, която
днес се разделя по недостоен
за тези наши велики предци
начин. Така, както един филм,
посветен на Св.Св. Кирил и Ме-
тодий, посветен на 1150 г. от Мо-
равската мисия, създаден от ма-
кедоно-чешки екип в студия “Ба-
рандов”, дава основание за по-
редна порция “кръстосване на
шпаги” на “обичайните заподо-
зрени”, защото всяко едностран-
чиво отразяване на исторически

Какво става със споразумението за
добросъседство между София и Скопие?

Зорница
ИЛИЕВА

събития и факти е повод за изо-
стряне на отношения и подклаж-
дане на тлеещи проблеми.

Вместо да се търсят пътища-
та за добруване и компромисен
изход от десетилетни спорове,
някой целенасочено подклажда
огъня на напрежението и разде-
лянето между София и Скопие.
Дори няма смисъл да се задава
въпросът “кой”. Още повече, че
тези, които задават подобни
въпроси, у нас имат тесен поли-
тически хоризонт и не се инте-
ресуват от подобни каузи. Слу-
чаят с филма “Кирил и Методий,
славянските апостоли” неизбеж-
но напомня за един друг филм,
“Трето полувреме”, където меж-
ду редовете прозираше същата
антибългарска теза, водеща ни-
шка в политиката на определе-
ни кръгове в Македония.
Всъщност и този филм бе създа-
ден чрез финансова помощ от
Прага. Информациите в македон-
ската преса обаче за изразено
становище на Вселенския патри-
арх Вартоломей, който бил гле-
дал филма и признал, че “братя-
та са македонци и по този начин
признал македонската нация,
език и църква”, минават отново
границата на допустимото. На-
месата на личност като Вартоло-
мей, който и без това има своите
битки с Московската патриаршия,
контакти с Ватикана и деликатни
отношения с турската държава,
но е с гръцки произход и турски
паспорт, могат да се възприемат
и като аматьорско, т.е. повърхно-

стно познаване на църковно-
светската политика в регион като
Балканите. А и на историята.
Битката за самостоятелност на
т.нар. Македонска църква е само
част от целия пъзел на сложни
противоречия, които са опреде-
лящи и за власт, и за влияние, и
за каузи. Не само в Македония.
Тъжното в случая с коментарите
около този сравнително нов
филм е, че в македонските ме-
дии се появяват отново опреде-
ления като “кръвожадните хун-
ски завоеватели от Първото
българско царство” или “българ-
ска комплексарщина” и се сипе

огън и жупел върху Българския
културен клуб в Скопие, който
има смелостта да повдигне глас
в защита на българщината. Още
по-тъжно е, че България не успя
за пореден път да защити инте-
ресите си, като направи общона-
ционални чествания на присвоя-
вани исторически събития и лич-
ности, да им издигне подобава-
щи паметници, да им посвети
филми за големия екран, мащаб-
ни изложби на достъпни места,
които биха попълнили празни-
ните в познанията на младите у
нас и биха ги приобщили към
гордостта ни от славно минало.
Безспорно гаранция за по-доб-
ро бъдеще. Залисани в личните
си и политически битки, затъна-
ли в прословутия ни негативизъм
и новопоявили се ниски страсти,
някак забравихме за значението
на символи, които са ни остави-
ли великите предци. Общи са,
спор няма. Много е общото, но
нека не делим паметта за тях.
Не “да гледаме в чинията на
съседа” и да се дразним какво
прави, а и ние да си правим
онова, което да ни обедини като
българи. За момента това е ис-
торията ни и тя определено не е
хунска или татарска. Тя е наша,
както и героите ни, и ние им
дължим признание. Най-малко-
то с паметници и точно отразя-
ване в учебниците по история

за всички класове.
Друг е въпросът, че докато

създават оспорими филми за
Св.Св. Кирил и Методий, при
съседите ни се водят истински
битки за смяна на имената на
училища, улици и т.н., и то с
имена на някакви албански ге-
рои, и родители етнически ал-
банци не пускат децата си на
училище, ако не се смени името
му. Или учителите да бъдат само
албанци за учениците албанци.
Етнорелигиозните противоречия
се изострят особено при полити-
ческа криза, а тя в Македония
продължава месеци след по-
следните извънредни избори.
Заплахата на премиера Груев-
ски, че ще остави една от основ-
ните албански партии, ДСИ,
извън правителството, ако под-
крепя исканията за смяна на име-
ната, за сваляне на национал-
ния флаг на Македония от даде-
ни общини и т.н., едва ли ще
стресне македонските граждани
от албански произход. Влияние
на външни сили в подобни про-
цеси винаги е имало на Балка-
ните, но днес информациите, че
крайни ислямистки групировки с
финансовата подкрепа на
държави от Залива или близки
страни използват религията за
постигане на определени поли-
тически цели, създават нови ог-
нища за напрежение. Едва ли е
лесна ориентацията в сложните
взаимовръзки в региона, в поли-
тиките на заинтересовани
външни велики сили, но едва ли
точно този момент е подходящ
за поставяне в ъгъла на Догово-
ра за добросъседство с Бълга-
рия, за който ние настояваме,
или за създаване на среда, коя-
то е враждебна на трайните до-
бросъседски отношения. Струва
си да се помисли мъдро и стра-
тегически и от двете страни.



СРЯДА 24 СЕПТЕМВРИ 2014

www.duma.bg
11111 11111ÈÍÒÅÐÂÞ

ПРОФ. РУМЕН ГЕЧЕВ:

Държавата трябва
да помогне на младите
хора да останат тук
Избирателите искат най-сетне
политиците да седнат на една маса
и да намерят заедно решения на най-
неотложните проблеми, заявява
водачът на листата на БСП ЛЯВА
БЪЛГАРИЯ в 15-и МИР-Плевен

РУМЕН ГЕЧЕВ е роден на 4 октомври 1956 година в Червен бряг. През 1980
година завършва УНСС в София, където след това започва да преподава. Про-
фесор, доктор.
От 1995 до 1997 година е вицепремиер и министър на икономическото развитие в
правителството на Жан Виденов. Народен представител в 42-ро НС от Коалиция
за България, където е и заместник-председател на парламентарната комисия по
икономическа политика и туризъм.

Интервю на Светлана ВЕЛЕВА

 Г-н Гечев, вие водите
избирателен район - Пле-
вен, с какво са свързани
основно проблемите на гра-
да, имате ли идея за тяхно-
то решение и какви ще
бъдат приоритетите ви за
развитие на региона?

- Основният проблем е
рухналата икономика. Без
сериозни инвестиции и
възраждане на промишле-
ността районът няма да из-
лезе от икономическата
депресия. За щастие три от
големите национални про-
екти - ядрената централа в
Белене, газопроводът
“Южен поток” и продълже-
нието на автомагистрала
“Хемус” са свързани с Пле-
венския край. Реализация-
та им може и трябва да
раздвижи местната иконо-
мика. Трябва да се дораз-
вие академичната среда,
която има сериозни тради-
ции, като например меди-
цинският университет и
свързаните с него специ-
ализирани клиники в Пле-
вен или военновъздушно-

дии по европейските про-
грами. Почти на всяка сре-
ща поставят въпроса за от-
ношенията на ЕС и Русия
и позицията, която Бълга-
рия трябва да заеме по
конфликта в Украйна.
Практически БСП ЛЯВА
БЪЛГАРИЯ е единствената
партия, която изрично е
поела ангажимент за не-
подкрепа на икономичес-
ки санкции срещу Русия,
тъй като това не отговаря
на нашия национален ин-
терес и вековни традиции.
В Плевенския край, където
са положени костите на
десетки хиляди руски вой-
ници, дали живота си за
свободата на отечеството
ни, тази тема е особено
чувствителна.

 Каква предизборна
кампания водите? И как-
во е вашето предимст-
во?

- Водим открита кампа-
ния. Минаха времената на
неаргументираните обеща-
ния. Откровеното обсъжда-
не на направеното, нена-
правеното и на грешките,
които направихме през по-
следната година, се оказва
точният подход за постига-
нето на един добър диалог.

Íå ïîäêðåïÿìå
èêîíîìè÷åñêè ñàíêöèè
ñðåùó Ðóñèÿ, òúé êàòî
òîâà íå îòãîâàðÿ íà
íàøèÿ íàöèîíàëåí
èíòåðåñ è âåêîâíè
òðàäèöèè

‘
‘

то училище в  гр. Долна
Митрополия. Има потенци-
ал за организиране на из-
несено обучение на иконо-
мически и юридически фа-
култети. Сериозен потен-
циал има за развитие на
туризма, особено като се
има предвид изключител-
ният исторически заряд на
града, свързан с освобож-
дението ни от османско иго
и полагане на основите на
съвременната българска
държава.

 Какво ви казват из-
бирателите?

- Избирателите искат
най-сетне политиците да
седнат на една маса и да
намерят заедно решения
на най-неотложните про-
блеми. Както в повечето
региони на България, и тук
икономиката буксува, без-
работицата е все още ви-
сока и много хора едвам
свързват двата края. Недо-
пустимо бързо расте обез-
людяването, особено на
селата. Но въпреки това
хората не са загубили на-
дежда. В много от селата
развиват успешно но-
восъздадени корпорации и
дори са осигурили субси-

Хората отправят конкретни
бележки и препоръки, ста-
нали са по-взискателни
към нас, искат точни и ясни
отговори. Нашето предим-
ство е, че избирателите
оценяват направеното от
БСП в областта на социал-
ната политика и то в извъ-
нредно трудни политичес-
ки условия и напълно дес-
труктивната роля на наши-
те основни опоненти от
ГЕРБ. Голям плюс за нас е
и категоричната ни пози-
ция за реализация на голе-
мите инвестиционни проек-
ти. Газопроводът “Южен
поток” минава през седем
плевенски общини, Белене
също е в нашия 15-и изби-
рателен район.

Най-хубавото е че на
срещите ни идват все по-
вече млади хора. Те искат
да останат тук, но държа-
вата трябва да помогне за
тяхното образование и осо-
бено за създаването на ус-
ловия за работа. В нашата
програма виждат конкрет-
ни стъпки за постепенно
решаване на тези въпро-
си, особено чрез ангажи-
ментите ни за реализация
на инициативата на ЕС за

Ïîçèöèÿòà íà ÁÑÏ çà èçãðàæäàíåòî
íà “Þæåí ïîòîê” è ÀÅÖ “Áåëåíå”
å êàòåãîðè÷íà
‘

‘реиндустриализация на
икономиката.

 В Плевен опонент
ще ви бъде Румен Петков
- водач на листата на
АБВ в Плевен, готов ли
сте за битка с него?

- Не водя лични битки.
Ние се борим за доверието
на хората, представяме кон-
кретни политики и решения.
Изграждаме демократично
общество и съществуването
на политическата конкурен-
ция е задължително усло-

вие. Нашият основен опо-
нент е партия ГЕРБ и ние
правим всичко възможно да
ги бием на изборите. АБВ
са трудно забележими на
местния терен, не виждаме
някаква нова кауза при тях,
освен опити за търсене на
лични позиции в политика-
та. А пред членовете и сим-
патизантите на БСП такива
номера не минават.

 Какви проблеми
очаквате на изборите?
Смятате ли, че префе-
ренциалният вот ще за-
работи?

- Основният проблем е
купуването на гласове, кое-
то е порочна, но утвърдила
се практика на някои от
нашите опоненти. Първо,
това е грубо потъпкване на
принципите на демокраци-
ята. Второ, купуват се чо-
вешки души с крадени от
нас, от данъкоплатците,
пари, за да продължи кра-
денето. Възмутен съм от

цинизма на някои иначе
сладкодумни в парламен-
тарната зала политици, чи-
ито емисари здраво шетат
сега по села и паланки.
Доста съм скептичен, че
сегашното ръководство на
МВР ще се справи с този
тежък проблем. Що се ка-
сае до преференциалния
вот, то трябва да изчакаме
конкретните резултати от
него. Чувам, че партии като
ГЕРБ и ДПС са забранили
преференциите, но това си
е тяхна работа. Що се касае
до БСП, надявам се възмож-
ността за преференциално
гласуване да ни донесе
повече избиратели.

 Защо хората тряб-
ва да гласуват за канди-
датите на БСП?

- Защото БСП разпола-
га с добри професионалис-
ти, избрани по възможно
най-демократичния начин.
Водачите на листи се оп-
ределиха от колективния
орган на управление на
партията, а целите листи
след тайно гласуване. Коя
друга партия следваше та-
кава процедура? По съще-
ство листите им са редени
на коляно от лидерите им.
Вижте квалификациите и
опита на кандидатите, срав-
нете ги и се убедете сами.
Нашите кандидати работят
за ясна кауза, затова и БСП
не слиза от политическия
терен повече от 120 годи-
ни. Това не е могло да ста-
не без постоянна общест-
вена подкрепа. Хората зна-
ят кой защитава техния
интерес, особено в сегаш-
ната ситуация на сериозни
предизвикателства.

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА
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Каква независимост?
25 години сме
робска страна!

НИКОЛИНА
КАЗАКОВА

Загубата
на непобедимите

АЛЬОНА
НЕЙКОВА

1541 - УМИРА ПАРАЦЕЛЗ, ШВЕЙЦАРСКИ
УЧЕН (Р. 1493 Г.). На роде-

ния като Ауреол Теофраст Бом-
баст фон Хохенхайм принадле-
жи сентенцията “Не трови от-
ровата, а дозата”. Той е казал:
“Всички вещества са отровни.
Няма такива, които не са. Само
дозата разграничава отровата
от лекарството.” Този цитат
може да се прочете в предго-
вора на всички учебници по
токсикология и фармация. Про-
фесорът от Базелския университет се занимава
с медицина, алхимия, астрология и философия.

1820 - РАЖДА СЕ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУ-
КОВ-КОРСАКОВ, РУСКИ КНЯЗ, ВИСШ ОФИ-
ЦЕР И ДЪРЖАВНИК (УМИРА 1893 Г.). Участ-

ва в Кримската война, а по
време на Руско-турската вой-
на (1877-1878) е командващ
13 армейски корпус. На 20
май 1878 г. пристига в Бълга-
рия, за да оглави Временно-
то руско управление. Подкре-
пя активно всенародното дви-
жение на българския народ
против решенията на Берлин-
ския конгрес (1878) и съдей-
ства за изграждането на гим-
настическите дружества в
Източна Румелия. Участва в
написването на Търновската
конституция, в изграждането
на българско здравеопазва-
не, образование, администрация, войска.

1859 - РАЖДА СЕ РАДКО ДИМИТРИЕВ, БЪЛ-
ГАРСКИ ГЕНЕРАЛ (УМИРА 1918 Г.). Завър-

шва Военното училище в София и
Академията на ГЩ в Русия. Уча-
ства в обявяването на Съединени-
ето, както и в Сръбско-българска-
та война. Като убеден русофил е
сред организаторите на детрона-
цията на княз Александър I Батен-
берг (1886). След нейния неуспех
емигрира в Русия, за да се завър-
не след 11 години. През Балкан-
ската война командва III армия, която разбива
турците при Лозенград, а като командир на обе-
динените Първа и Трета армия се проявява и при
атаките на Люлебургас и Чаталджа. През Меж-
дусъюзническата война (1913) е помощник-глав-
нокомандващ на българските войски. Генерал-
майор от 1905 г., от 1912-а - генерал-лейтенант.
През 1914 г. е пълномощен министър в Санкт
Петербург, с.г. е произведен в чин генерал от
руската армия. По време на Първата световна
война служи в руската армия. Подава оставка
след Февруарската революция през 1917 г.
Разстрелян е на 18 октомври 1918 г. заедно с
над 100 души близо до кавказкия гр. Пятигорск.

1860 - РАЖДА СЕ ЯНКО САКЪЗОВ, ОБЩЕ-
СТВЕНИК, ПОЛИТИК И ПУБЛИЦИСТ (УМИ-
РА 1941 Г.). Един от лидерите

на БРСДП (об.). Учил в Русия,
Германия, Лондон и Париж. Един
от първите депутати социалисти
у нас. Съосновател и редактор
на сп. “Общо дело”. Министър на
търговията, промишлеността и
труда в правителството на Тео-
дор Теодоров (1918-1919). Като
такъв прокарва осемчасовия работен ден.

1896 - РАЖДА СЕ ФРАНСИС СКОТ ФИЦ-
ДЖЕРАЛД, АМЕРИКАНСКИ ПИСАТЕЛ (УМИ-
РА 1940 Г.). Пръв на-

рича 20-те години на ми-
налия век в САЩ “Ерата
на джаза” и описва най-
ярко живота и хората
през онова бурно десети-
летие. С красивата си
съпруга Зелда Фицдже-
ралд изживява години на интензивен светски
живот и щедро харчене на пари. В началото на
една от неговите истории авторът пише, че “бо-
гатите са различни от вас и мен”. Той обрисува
света на привилегированите в своите романи, от
които “Великият Гетсби” (1925) е най-известен.

1970 - НА ЗЕМЯТА СЕ ЗАВРЪЩА СЪВЕТ-
СКАТА СОНДА „ЛУНА 16”. Това е първият

космически апарат, успял
да кацне на Луната и да
вземе образец от повърх-
ността й. След прекарани
26 часа и 25 минути мо-
дулът за доставка на лунна
почва излита от повърх-
ността на Луната. Останалата част от апарата
остава там и продължава да предава данни за
лунната температура и радиация.

Сълзливо-патетично
честваме годишнина от
независимостта на Бълга-
рия. Русофобският ни и
смешно войнствен прези-
дент Плевнелиев обяви
инициатива за отбелязва-
не на “25 години свободна
България”. По-безочлива
неоколониална лъжа не
съм чувала!

Всъщност никога в ис-
торията си България не е
била толкова неоколони-
ално зависима! Никога в
историята нейни лидери не
са получавали указания за
всяко действие от съответ-
ните посолства! Никога не
са ни размахвали за всяко
нещо пръст, както правят
днес всякакви европейски
институции - дори султанът
не се е месил толкова в жи-

Холивудски продуцен-
ти се заканиха да нака-
жат киноманиаците, “не-
легално” изтеглили от ин-
тернет филма “Непобеди-
мите 3”. Всичките над
200 000 почитатели на
седмото изкуство, припря-
но избързали да разберат
новия сюжет на дълго-
очаквания и широко рек-
ламиран блокбастър пре-
ди официалната му преми-
ера по екраните, са при-
канени до 5 октомври да
си признаят доброволно
извършеното “престъпле-
ние” и чинно да си платят

глобата от няколкостотин
долара. Не се знае как
точно е изчислена тази
сакрална и все още
твърде неясна цифра. Но
вече е ясно, че жителите
на планетата, неподчини-
ли се на този “призив”, ги
очаква преследване от
американските (!) съдебни
органи. А “дължимото” за
неправомерно сваляне на
филма от глобалната мре-
жа щяло главоломно да
нарасне до хиляди в зе-
лено плюс почти сигурен
затвор (!!!).

Леле!!! Или по-скоро -
уау (както биха казали в
Холивуд)!!! Зрителите, из-
гледали “Непобедимите
3” в домашни условия, а
не в кинозалите по света,
вече сигурно треперят,
трескаво забърсвайки из-
билата студена пот по...
очите... И сменят на пора-
зия IP адресите си, за да
не ги достигнат вездесъ-
щите пипала на Меката
на киното... Или по-скоро

се подсмихват снизходи-
телно на поредния пиар
трик на креативните фил-
мопроизводители. Не
само за зрителите, успе-
ли да зърнат новата твор-
ба, е очевидно, че с тази
пишман акция продуцен-
тите искат да си изми-
ят ръцете за “недоста-
тъчния” успех на “Непо-
бедимите 3”. Създатели-
те на екшъна с бюджет
90 млн. долара са очак-
вали приходите да над-
хвърлят 250 млн., но ре-
алността леко им обърка
плановете с “едва” 190
млн. постъпления от про-
жекции.

Редно ли е обаче за
“недостигащите” 60 млн.
да бъдат обвинявани хо-
рата, изтеглили филма от
интернет?! Дори те наис-
тина да са 2 млн. души, в
какви точно кинозали
трябва да отидат по све-
та, че всеки от тях да
плати за билет по над 30
долара, та да им излезе

сметката на продуценти-
те?! По света цената за
прожекция на човек е в
рамките на 10 долара,
като в България се знае,
че филм на голям екран
може да се гледа за 7-9
лева.

Публична тайна е, че
тези, които ходят на кино,
рядко си позволяват да
свалят нелегално копие с
незадоволително качест-
во от мрежата, както и
обратното. Заплахите, от-
правени от холивудските
продуценти, може и да
доведат до определена
предпазливост, но - за
кратко. И със сигурност ки-
номаните, предпочитащи
филми от интернет, ще
останат в някаква степен
истинските непобедими...
А за създателите на по-
добни пиар акции, пардон
- филми, съществува реа-
лен шанс да загубят мно-
го повече в бъдеще, от-
колкото се стремят да по-
лучат сега.

вота на раята, както те!
Никога чужди послани-

ци не са излизали по ули-
ците да ни напътстват за
всичко, като се почне от
това да възприемем педе-
растията им чрез гей пара-
дите, и се стигне до указа-
нията на г-н Пардю към
студентите от СУ как да
свалят правителството и с
коя държава да сключим
един или друг договор!

1300 години в Бълга-
рия не е имало чуждест-
ранни бази! Днес има та-
кива бази, и то като в ко-
лониална страна, получе-
ни от външната сила без-
платно!

Никога в България не е

имало толкова чуждестран-
на агентура, която да на-
сочва всичко - от мислите
на масите чрез НПО-тата и
медиите, до действията на
политиците чрез компро-
мати, заплахи или просто
вербуване!

Българската армия и
нейните ракети са унищо-
жени в по-големи мащаби,
отколкото след Ньойския
договор, а либералните не-
околониални пропаганди-
стки слуги ни казват колко
сме свободни и независи-
ми. Никога преди послед-
ния четвърт век българите
не са служили като наемни
войници на войните за чуж-
ди сили! През последните

десетилетия българската
армия е като колониални-
те войници на Англия, рек-
рутирани от колониалните
й територии през ХIХ и
първата половина на ХХ
век! Обслужва войните на
чужди държави с парите на
физически изчезващия
българин.

Никога оцеляването на
българина не е зависило
толкова много от мащаба
на експлоатацията от чуж-
дестранни сили - като се
почне от чуждите корпора-
ции, овладяли “Софийска
вода”, мине се през чужди-
те ЕРП-та и американските
ТЕЦ-ове, мине се през мо-
ловете, пълни с чужди про-

дукти, убили българското
производство, и се стигне
до разрешенията дали да
имаме и откъде да получа-
ваме газ, петрол и какво
ли не, а там отиват парите
на днешните роби - към
чуждестранните господа-
ри!

Да, при османския сул-
тан бяхме по-свободни, от-
колкото при днешното не-
околониално робство!

Фарсово, смешно, не-
адекватно звучи патосът на
речи и празнословията на
политици на тема “незави-
симост”!

България днес е робска
страна! Нужна ни е нова
битка за независимост!

Анатолий СТАНКУЛОВ
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Държавна компания се
поставя над законите
на България Ръководство на въздушното

движение упорито крие информация
за командировки и заплати
на мениджърския си екип
въпреки решение на съда

Светла
ВАСИЛЕВА

Светът от птичи поглед из-
глежда миниатюрен, нищожен и
жалък. Свободата има друг вкус,
а опиянението от нея поражда
мисли за богоравност. Такива
вероятно са усещанията на уп-
равляващите трафика в родното
небе от Държавното предприя-
тие “Ръководство на въздушното
движение” (ДП “РВД”). Законите
на страната не важат за тях, а
решенията на съда са нещо,
далеч не толкова задължител-
но, особено когато засягат чув-
ствителна за компанията инфор-
мация, отнасяща се до изразход-
ването на финансови средства.
Какъв е смисълът тогава от мно-
гобройните сертификати за вне-
дрени системи за качество, с
които се хвали предприятието на
интернет страницата си, някои от
тях получени с двойна акредита-
ция в това число и международ-
на, щом три журналистически
въпроса предизвикаха паника в
ръководството. Вместо да им от-
говори, то година и половина
предпочита да практикува изве-
стната от векове и станала иди-
оматична в края на ХVII в. игра
на котка и мишка.

Какво е онова, което толкова
притесни повелителите на
българското въздушно простран-
ство и ги накара да слязат на
земята и заровят глави в пясъка,
правейки се на ни прочели, ни
разбрали. През февруари 2013
г., позовавайки се на Закона за
достъп до обществена информа-
ция (ЗДОИ), ДУМА потърси отго-
вор на следните въпроси - за
задграничните командировки на
ръководния състав по дестина-
ции, за размера на изплатените
за тях средства и за заплатите
на мениджърския екип (виж
каре). Че няма да получим иска-
ната информация не само след
изтичане на законоустановения
14-дневен срок, а може би и
въобще, ни беше подсказано по
недвусмислен начин от служи-
телка от деловодството на
държавното предприятие, която
в телефонен разговор каза и
повтори, за да е ясно:

„като сте писали -
ще чакате”

Шефовете на “РВД” избра-
ха възможно най-неинтели-

гентния начин на реакция,
преструвайки се, че искането
ни не съществува. Казваме не-
интелигентен, защото в Бълга-
рия има трайно установена
съдебна практика мълчаливи-
те откази по ЗДОИ да бъдат
отменяни от съда.

Желанието да получим от-
говори на посочените въпроси
беше продиктувано от факта,
че “РВД” е 100% собственост
на държавата, т.е. на всеки
един от нас, макар и непряко.
Разполагайки с исканата ин-
формация и правейки я публич-
но достояние, българските
граждани можеха да си съста-
вят собствено мнение за рабо-
тата на компанията, доколко тя
се управлява ефективно и в
интерес на обществото.

Всичко това ни даде до-
статъчно основание с помощта
на правния екип на Програма
“Достъп до информация” (ПДИ)
да се обърнем към Админист-
ративен съд София-град
(АССГ). Поискахме постановя-
ване на отмяна на мълчаливия
отказ на генералния директор
на “РВД”, което и стана факт с
Решение 6434 от 24.10.2013 г.
Онова, което може би е по-
важно в конкретния казус, е,
че беше оборена позицията на
директора на предприятието,
който защитаваше тезата, че
държавната компания не е
задължено лице по ЗДОИ и
следователно не е длъжен да
се произнася по искането ни
за достъп до информация. Като
аргумент в тази посока той
посочи факта, че предприятие-
то не получава и не изразход-
ва средства от държавния бюд-
жет, следователно питането ни
за размера на изразходваните
средства за командировки и
заплати на мениджърите “не
може да се свърже по никакъв
начин с обществения живот на
страната и не е от естество да
даде възможност на граждани-
те да си съставят собствено
мнение относно дейността на
ДП “РВД”.”

Чудна работа. Излиза, че
щом една компания не получа-
ва пари от бюджета, ние, граж-
даните,

нямаме право дори
да питаме

как изразходва средствата, ко-
ито получава, експлоатирайки
ресурс, който е държавна соб-
ственост, т.е. на всички бълга-
ри, в случая - въздушното про-
странство на страната. Така
мисли генералният директор на
държавното предприятие, спо-
ред аргументите, представени
по делото. Позицията му би

1. Списък със задграничните командировки на ръководния
състав на РВД за 2012 г. - по дестинации, с основанията за
командироване, продължителност, конкретни суми и по
позиции, както следва: генерален директор, заместник
генерални директори, директори на дирекции, директори на
районни центрове, директори на летищни центрове.
2. Общ размер на средствата, изплатени от ДП “РВД” за
задгранични командировки, и за общия размер на средства-
та, изразходвани за командировки в страната, през 2012 г.
3. Размер на заплатите на генералния директор, заместник
генералните директори, директорите на дирекции, директо-
рите на районни центрове, директорите на летищни центро-
ве за 2012 г.

могла да се квалифицира като
странна, макар че всъщност тя
е откровено цинична.

В мотивите си обаче съдът
посочи, че ДП “РВД” е юриди-
ческо лице, което осъществява
държавни функции по предо-
ставяне на аеронавигационни
услуги в гражданското въздуш-
но пространство на България.
Министърът на информационни-
те технологии и съобщенията
упражнява правата на собстве-
ност на държавата в предприя-
тието и назначава управител-
ните му органи, включително и
генералния директор. Тези бе-
лези на предприятието според
съдебния състав го определят
като публично-правен субект
(организация) и го причисляват
към кръга лица, които са
задължени да предоставят
достъп до информация. След
това решение на съда, “РВД”
не може повече да се крие,
отклонявайки въпроси на граж-
дани и организации с аргумен-
та, че не е задължено по зако-
на лице, което е

принос на ДУМА
и на ПДИ

в съдебната практика

Освен това всеки, който иска
да си състави независимо мне-
ние за дейността му, може сме-
ло да отправя въпроси, позова-
вайки се на ЗДОИ и на реше-
нието на съда (под № 6434 от
24.10.2013 г. на АССГ) по на-
шия казус.

Недоволен от съдебния акт,
генералният директор на ДП
“РВД” го обжалва пред тричле-
нен състав на Върховния адми-
нистративен съд (ВАС), който
прекрати делото поради нере-
довно упълномощаване на юри-
сконсулта, подал жалбата. Този
акт също беше обжалван, но
вече пред петчленен състав на
ВАС, който от своя страна
с Определение № 8250 от
23.06.2014 г. потвърди изводи-

те на тричленния състав за не-
редовно подаване на касаци-
онната жалба. След изчерпва-
не на реда за обжалване, ре-
шението на АССГ, с което бе
отменен мълчаливият отказ на
директора на “РВД”, влезе в
сила. Това беше и финалът на
съдебната част от спора между
ДУМА и държавното предприя-
тие, което на практика беше
задължено да се произнесе по
искането ни за достъп до ин-
формация.

Ако си мислите, че с това
историята приключва - греши-
те. На 7 юли 2014 г. с писмено

искане, изготвено със съдейст-
вието на адв. Кирил Терзийски
от ПДИ, приканихме директора
на “РВД” да изпълни решение-
то на съда и да ни предостави
исканата информация. В отго-
вор получихме кратко писмо,
състоящо се от 18 реда, от ко-
ето разбрахме, че ДП “РВД”
спазва Закона за счетоводст-
вото и публикува годишния си
отчет и доклад за дейността на
интернет страницата си, с кое-
то според директора му, се оси-
гурява публичен достъп до ра-
ботата на предприятието. Да,
осигурява се. Ако имате време
да сърфирате из най-потайните
кътчета на указания сайт, за да
стигнете до финансовите отче-
ти където с изненада ще откри-
ете, че последният публикуван
е за 2011 г. Така беше през м.
юли т.г., така е и днес. Излиза,
че директорът не отваря стра-
ницата на дружеството или не
упражнява контрол, или пък,
което е по-лошо, умишлено
пуска гражданите по пързалка-
та. Така де, откъде накъде ще
се интересуват как се изразход-
ват средствата, щом не ги дава
бюджетът.

Според отчетите на ДП
“РВД”, публикувани в Търгов-
ския регистър, приходите на
предприятието за 2012 г. са в
размер на 161 457 000 лв., а
разходите за персонал 101 389
000 лв., т.е. над 62%. В писмото
си до нас директорът сочи дру-
го число - 84 651 000 лв. Осигу-
рените лица за 2012 г. според
базата данни на Апис са 1125
човека, което прави брутно

средномесечно
възнаграждение

от 7510 лв.

на човек, ако приемам по-мал-
кото число за достоверно. Едва
ли са останали наивници, които
да вярват, че чистачката в “РВД”
получава това “астрономичес-
ко” за българския стандарт

възнаграждение. Още в съдеб-
на фаза, а и в двете писма до
ДУМА от държавната компания
получихме категоричен отказ
да бъдем информирани за раз-
мера на заплатите на ме-
ниджърския екип с “класичес-
кия” аргумент - защита на лич-
ните данни. Ако трябва да сме
коректни обаче, ние лични дан-
ни не сме искали и не искаме,
защото се интересувахме от
размера на възнагражденията
на позициите “генерален ди-
ректор”, “заместник генерален
директор”, “директор на дирек-
ция” и т.н. (виж каре), а не на
личностите, които и да са те.
Според решението на съда
търсената информация би
трябвало да ни бъде предоста-
вена, което би довело до пови-
шаване на прозрачността и
отчетността. Но не е. Понеже
за държавното предприятие
решението на съда изглежда
има единствено пожелателен
характер. И понеже санкции
няма. Дори да има, те могат да
си ги позволят. Важното е тай-
ните да останат там, където са.

Що се отнася до

въпроса ни
за командировките

единствената информация, коя-
то получихме, е и публично
достъпната. За 2012 г. похарче-
ните средства за пътувания в
чужбина са в размер на 882 000
лв., в страната 597 000 лв. Не
това искахме да знаем обаче, а
друго - колко от тези пари са за
воаяжи на висшия мениджмънт,
до кои точки на света и по кое
време на годината. Да не би да
се окаже, че вместо по служба
пътуванията са за развлечения
и посещение на футболни ма-
чове из Европа.

От февруари 2013 г., когато
отправихме искането за достъп
до информация, до момента се
смениха четири правителства и
четирима министри на транс-
порта, които са и принципали
на “РВД”. Към един от тях - Кри-
стиян Кръстев, се обърнахме
персонално. Искахме да знаем
ще толерира ли неспазването
на законите от предприятието.
Отговор така и не получихме.
Писахме многократно на стра-
ниците на вестника, че държав-
ното дружество се държи така,
все едно законът е врата в по-
лето и се отнася за всички дру-
ги, но не и за него. Публичният
образ на сегашния премиер
Близнашки е на привърженик
на законността, но и той мълчи,
когато става въпрос за “РВД”.
Министър Николина Ангелкова
- също юрист, пък е заета с
мащабна чистка на хора. Това,
че държавното дружество гази
закона, очевидно не е неин
приоритет.

След началото на украин-
ската криза през 2013 г. тра-
фикът във въздушното прост-
ранство над България е увели-
чен, вероятно в пъти, а заедно
с това и приходите в ДП “РВД”.
Ето защо смятаме да
продължим да се интересува-
ме как се управлява дружест-
вото и как изразходва средст-
вата, получени от нещо, което
принадлежи на всички гражда-
ни на страната. Независимо
харесва ли се това на ръковод-
ството на компанията или не.

ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА ДОСТЪП ДО СЛЕДНАТА
ИНФОРМАЦИЯ:
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Скъпи клиенти и служите-
ли на КТБ!

Уважаеми дами и господа!
Приятели!
След динамиката на съби-

тията в последно време се чув-

ствам задължен да изразя и
своята позиция. В продължение
на повече от три месеца не-
малко медии ме атакуваха по
начин, какъвто не съм си пред-
ставял и в най-песимистичните
си очаквания. По мой адрес
бяха тиражирани обидни ква-
лификации и небивалици, някои
от които подсказващи опреде-
лени болестни състояния на
техните автори. Но не това е
важно.

Искам да ви запозная с мо-
ята позиция по някои от актуал-
ните теми заради нелекия, но
важен път, който сме извървя-
ли заедно напред.

Мит номер едно:
Василев

открадна парите
и избяга

За незапознатите с фактите
около моето напускане на
България, нека все пак да при-
помня, че атаката срещу бан-
ката започна с откровено
пошъл и треторазряден холи-
вудски сюжет, сътворен от ме-
стни сценаристи, според които
уж съм „поръчал”, както се каз-
ва на жаргон, Делян Пеевски
на трима нищо неподозиращи
и невинни хора. По това време
бях в командировка и след като
разбрах, че целта на сценари-
стите е да бъда публично
задържан в качеството ми на
председател на Надзорния
съвет на банката, аз реших, че
е по-добре да остана в чужби-
на, докато се изясни това оче-
видно недоразумение. В този
момент не си и представях
дори, че безотговорността на
държавните институции ще
стигне дотам, да се окажат сред
инициаторите за унищожаване
на банката. Въображението ми
не допускаше подобен ци-
низъм. Но те го направиха пред
очите на цяла България!

Заявявам най-отговорно, че
през онази черна седмица от
13.06. до 20.06., бидейки във
Виена, поддържах постоянен
контакт както с изпълнителни-
те директори на банката, така
и с управителя на БНБ. След
като видях очевидното нежела-
ние на Централната банка да
заеме адекватна позиция и
страха на Иван Искров от про-
куратурата, който бе очевиден,
аз взех тежкото решение да
поискаме специален надзор от
БНБ. В нито един момент не ми

ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ:

Ще направя всичко
за спасяване на банката
Банкерът, който е с мярка подписка в Белград,
пусна ново писмо до медиите, клиентите и служителите на КТБ

е минавала дори мисъл да се
крия. Самолетът ми беше във
Виена, нямаше повдигнати об-
винения, още по-малко - меж-
дународна заповед за арест, но
изпратих самолета с екипажа в
София. Изглежда обаче това
убягна от вниманието на анга-
жираните със скандала хора,
включително и на медиите, ко-
ито усърдно тиражираха всякак-
ви нелепици по мой адрес.

Скрит остана и фактът, че за
периода 2011-2013 година (за-
бележете, че той съвпада с пе-
риода, за който съм обвинен,
че съм подстрекавал мои коле-
ги да присвояват за мен „онези”
двеста и няколко милиона) бан-
ката е капитализирана с 500
милиона чрез пряко увеличе-
ние на капитала, капитализа-
ция на годишната печалба и
предоставяне на подчинен сро-
чен дълг.

Вместо тази информация, в
публичното пространство бе
пусната нескопосаната история
за изнесени чували, надлежно
съчинена на една улица с име
на латиноамериканска столица.
За мое учудване тази нелепост
бе преповторена дори от Иван
Искров още по-абсурдно -
оформена като сигнал до про-
куратурата от 11.07.2014 г. В
друга ситуация дори не бих
коментирал подобна история,
защото тя е обидна за което и
да е общество, камо ли за тако-
ва, което е част от европейско-
то семейство.

В същото време в банката
по различни сметки на фирми,
пряко и непряко приписвани ми,
останаха над 220 млн. евро. Но
и това по мистериозен начин
бе скрито от вниманието на
всички. Очевидно, защото бе
неудобен факт. Надявам се оба-
че, че наближава моментът, ко-
гато тези неща ще бъдат раз-
гледани, анализирани и оцене-
ни от съответните институции.

Мит номер две:
Василев се крие

След като банката беше
поставена под особен надзор,
започнах активна работа по
търсенето на начини за нейно-
то възстановяване. Защото
твърдо вярвах и продължавам
да вярвам в начина, по който е
управлявана, в правилността на
приетата стратегия и в качест-
вото на нейните активи. Знам,
че сега ще започнат спорове
по тази тема, но нека да не
забравяме, че стойността на
активите и концепцията за тях-
ното управление са различни
при работеща и неработеща
банка. А причината за сегаш-
ното състояние на банката и на
финансираните активи е брутал-
ната атака от страна на някои
институции под умилителния
поглед на БНБ и на тогавашно-
то правителство. И дори при
тази арогантност, с която беше
атакувана КТБ, тя издържа цяла
седмица, което малко банки в
света могат да сторят.

Централната банка отсъ-
стваше тогава, независимо от
моите опити и опитите на
изпълнителните директори да
убедят ръководството й да се
намеси. Вялата декларация от
18 юни беше закъсняла и бе
повече опит за измиване на гуз-
ната съвест на Иван Искров,
който в прав текст ми заяви, че
нямало “да тръгне срещу про-
куратурата”. В тази връзка мне-

ния ще вложа във фонд със спе-
циални цели!

И понеже възстановяването
на банката се превърна в ми-
сия на живота ми, така както
преди това беше нейното раз-
витие, реших, че то няма как да
бъде осъществено от ареста,
който ми бяха предвидили уж
мастити прокурори и следова-
тели, на база на измисленото
от тях обвинение. Това е един-
ствената причина все още да
не съм в България.

Вече знам, че постъпих пра-
вилно! Убеден съм, че ще дове-
да започнатото докрай, защото
това е моят кръст. Може тези
думи да ви се струват прекале-
но силни, но са искрени. Няма
да занимавам никого с това,
което съм преживял през тези
месеци. При дискутирането на
модела за преструктуриране на
банката ви уверявам, че по-
следният интерес, който защи-
тавах, беше моят личен инте-
рес! И това може много лесно
да бъде проверено!

Мит номер три:
Банката е пирамида

Тази басня упорито се раз-
пространява от „центъра” за
управление на държавата, под-
крепян активно от бизнесмена
Иво Прокопиев. Самият факт, че
тези кръгове се обединиха око-
ло толкова абсурдно твърдение,
говори за нисък интелектуален
потенциал. Странно е, но основ-
ните им доводи се градят на не-
скопосаните тези на едно не-
достойно създание, чиито услу-
ги те си осигуриха по един или
друг начин. Странно и страшно
е, че и управителят на БНБ Иван
Искров се включи в този фал-
шив хор, ползвайки същите до-
води. При цялото ми неуваже-
ние към този човек заради не-
говото безгръбначие, той е
добър специалист. Където не
достигат разумните доводи, ги
заменят с викове, казва велики-
ят Леонардо да Винчи.

Заявявам най-отговорно, че
банката е финансирала балан-

нието на подуправителя Ди-
митър Костов, когото уважавам
за професионализма, от 19 сеп-
тември, ми звучи повече оправ-
дателно, отколкото убедително.

За да подкрепя тезата си,
че срещу банката бе организи-
ран погром с участието на
държавни институции и техни
представители, ще подчертая,
че разполагам с неопровержи-
ми доказателства за манипули-
ране и изнудване на клиенти с
цел изтегляне на техните сред-
ства, създаване на изкуствена
паника, координирано изтегля-
не на средства на държавни
фирми и други подобни. При
това с широката подкрепа на
услужливите медии, странно
обединили се срещу посочения
с пръст общ враг.

Без никакво съмнение цел-
та беше фалиране на банката
на всяка цена и придобиване
на някои от апетитните активи
на безценица от организатори-
те на погрома. Става дума за
активи, които решително бях от-
казал да “предоставя” месец
преди това, за да запазя жиз-
неспособността на банката и
сигурността на вложителите.
Това винаги е било приоритет
за мен!

Повтарям още веднъж: при
това организирано насилие
банката устоя цяла седмица. За
сравнение ще спомена, че дори
в по-лека ситуация друга банка
бе на ръба на краха само за
ден. Само че в посочения слу-
чай „центърът” за управление
на държавата веднага включи
защитните механизми и поло-
жението бе овладяно. На КТБ
обаче подобно решение бе
отказано. Сами преценете за
какви стандарти става въпрос.

Точно затова реших да се
боря докрай: заради моята и на
моите колеги истина и най-вече
заради тези, които ни довериха
парите си! Ще направя всичко,
което е по силите ми, да възста-
новим банката, и ви давам дума,
че ще съдя докрай виновните
за грозната война срещу КТБ.
Всички присъдени обезщете-

сирано и отговорно в основни-
те сектори на индустрията, и
преди всичко в отраслите, га-
рантиращи устойчивото разви-
тие на икономиката на страна-
та. И това беше констатирано и
от експертите на международ-
на одиторска компания, които
няма как да бъдат заподозре-
ни, че работят в моя полза.

Независимо от известните
недостатъци на кредитния порт-
фейл на банката, нейните акти-
ви обезпечават насрещните й
ангажименти. Стоя зад тази
позиция. Разбира се, при усло-
вие, че имаме нормално и про-
фесионално развитие на финан-
сираните от банката проекти.
Нещо, което очевидно не е по
вкуса на онези, които искаха
смъртна присъда за КТБ през
юни и юли. Няма как да не спо-
мена и квесторите, част от кои-
то усърдно се стараят да „дока-
жат” тезите на обвинението.
Разбира се, защото така им е
наредено.

Сравнението на банката с пи-
рамида е просто доказателство,
че определени хора и кръгове
се опитват да манипулират об-
щественото мнение за някакви
свои нечистоплътни цели.

Не бих искал да влизам в
повече подробности сега, за-
щото част от тезите ще бъдат
застъпени и от защитата, както
и в предложението за преструк-
туриране на банката.

Накрая искам да подчертая
още веднъж, че независимо от
огромното ми разочарование,
което изпитах от отношението
към мен от представителите на
държавните институции, някои
медии и политици, аз ще на-
правя всичко по силите си за
спасяването на банката. Зара-
ди вложителите и достойните
служители, които в момента са
подложени на унижения и из-
питание!

Всички, които ни се довери-
ха, заслужават справедливо
решение на предизвиканата от
други криза!

Заради бизнеса, който беше
и остана с нас!
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ойто не знае какво
е Петрова нива, да
чете поета Петър
Василев: “Това е,

подпали искрата на бунта - също. Но се чувствам
задължен да ви върна към “тази нива, която от-
давна забрави сърпа”, една от светините в родна-
та история, свидно място за всеки българин. Пра-
вя го, защото паметникът на Петрова нива се
руши, дори може да рухне всеки миг, отдавна
предупреждават кметът на Малко Търново и стран-
джанци. Ще припомня, че този прекрасен памет-
ник е издигнат през 1958 г. от “народната власт”
- финансиран е от окръжния народен съвет в
Бургас и околийския народен съвет в Малко
Търново. В специална ниша в него са поставени
костите на войводата Георги Кондолов.

Биографията на паметника сама по себе си е
интересна с родолюбивите усилия на самите пре-
ображенци да увековечат подвига и саможерт-
вата на другарите си. Идеята да се направи
паметник-костница се ражда още след кървавия
погром. На 5 септември 1925 г. подвойводата
Лефтер Мечев с още четири четници минават
нелегално през границата, достигат до Паспа-
ловата могила, където е погребан войводата
Георги Кондалов, изравят костите му и ги прена-
сят на родна земя. Опитите да се съберат кости-
те на загиналите във въстанието и да им се
направи паметник дълго не успяват, тъй като
държавата не подкрепя материално тракийци. Но
ето, че поборникът Лефтер Мечев е сред присъ-
стващите на откриването - вижда мечтата си осъ-
ществена. По-късно околността около мемориа-
ла бе благоустроена - с сцена и амфитеатър, а
през 2003 г. бе открит и осветен храм, който
носи името на тракийската светица “Св. Петка”.

 По инициатива на ген. Тодор Бояджиев (той
е внук на Лефтер Мечев) бе подета акция за
спасяването на паметника на Петрова нива.
Първите, които се отзоваха и дариха различни
суми, бяха наследници на преображенските ге-
рои - внуците и правнуците на войводите Дико
Джелебов, Лефтер Мечев и Стоян Камилски. ЦС
на СТДБ подкрепи инициативата на ген. Тодор
Бояджиев и другите членове на учредения от
него инициативен комитет за реставриране на
паметника и се обърна с призив към тракийци да
се включат масово в благородната акция. Мнози-
на от тях се отзоваха на апела, местната община
също обяви събирателска акция. Досега са събра-
ни 43 000 лева, а са необходими 70 000. Кметът
на община Малко Търново Илиян Янчев съобщи,
че над 120 художници - наши и от чужбина, ще
подарят по една картина във събирателния фонд
за реставрацията и ремонта на паметника.

 Съюзът на тракийските дружества в Бълга-
рия не може да спаси сам паметника на Петро-
ва нива,  организацията неведнъж събира “злат-
ни” левчета  от своите членове и с тях в послед-
ното десетилетие построи национални памет-
ници у нас и в чужбина - на Одринските
опълченци, на Капитан Петко войвода, на ек-
зарх Антим I и др. Държавата се отнася към
патриотични организации като СТДБ по-лошо
от мащеха, те нямат никакви субсидии, докато
знаем как законно политическите партии се
облажват и харчат съвсем не за партийни цели
държавната пара. Но спасяването на паметника
на преображенци не е само дело на тракийци,
то трябва да се превърне в общонационално,
ако искаме да сме достойни за титаните от
Илинденско-Преображенската епопея. Още по-
вече, че не трябват кой знае колко много пари
за “възцаряването” на Петрова нива.

За нас Илинденско-Преображенското въста-
ние е едно, ние не го делим, както единно са го
замислили неговите идеолози Гоце Делчев и
Михаил Герджиков. През 1903 г. Македония и
Тракия се вдигнаха за един и същ отечествен
идеал. Ето как се обръща войводата Лазар Мад-
жаров към четниците в с. Дерекьой в Странджа:
“Нека всички дружно извикаме: “Долу турската
тирания! Да живее свободна Тракия! Да живее
свободна Македония!...” Преди атаката на Васи-
лико Михаил Герджиков ще заяви: “От тая нощ
ние вече не сме рая... Ние не се борим за нас,
борим се за нашите жени и деца, за тия, които
идат след нас!”. Заради това “след нас” ще е вечно
жива песента на войводата Яни Попов: “Ясен
месец веч изгрява/ над балканската гора./ В цяла
Странджа роб запява/ песен нова, юнашка.”

 Приемете тези думи и като призив за под-
крепим ръката на тези, които са се заели с ре-
монта и обновяването на паметника на Стран-
джанското Оборище. Може да изпратите и СМС
с текст DMS PETROVA NIVA на номер 17 777,
цената е левче.

Тодор КОРУЕВ

К
Петре, Петрова нива,/ някъ-
де в Странджа, почти в за-
брава./ Но пътят, който от-
тук минава/ все по-далече,
Петре, отива...” Преображе-
ние отмина и възпоменани-
ето на Петрова нива - тра-
кийското Оборище, което

  Животописи

ъншната търговия (и особе-
но нарастването на изно-
са) е един от безспорните
фактори за постигане на
икономически растеж и

Петрова ниваПетрова ниваПетрова ниваПетрова ниваПетрова ниваПетрова ниваПетрова ниваПетрова нива
Износът - фактор за
растеж и по-добро
жизнено равнище
Външноикономическата ориентация на България трябва
да балансира между членството в ЕС и традиционните
търговски интереси на страната ни на пазарите на трети страни

В

Димитър
ДАНЧЕВ*

*Авторът е член на ГС на БСП-
София и на НС на социалистичес-
ката партия, председател е на
РС на БСП-Подуяне и седми в ли-
стата на Коалиция БСП ЛЯВА
БЪЛГАРИЯ в 24 МИР. Роден е на 31
октомври 1978 г. в София. За-
вършил е Икономическия универ-
ситет във Виена - магистър по
бизнес администрация, и УНСС -
бакалавър по международни иконо-
мически отношения. Бил е предсе-
дател на СД на “Сортови семена-
София” АД, а от една година - на
СД на “Тех Парк” АД. Съветник на
министъра на икономиката и
енергетиката от 2012 г. до юни
2014 г., експерт към Комисията
по местно самоуправление и нор-
мативна уредба при СОС.

повишаване на жизненото равнище.
За целите на ефективното му използ-
ване в процеса на икономическо раз-
витие е необходимо провеждането на
адекватна външнотърговска полити-
ка, насочена към либерализиране на
търговията и ускоряване на приобща-
ването на България към европейски-
те и световните пазари.

Външноикономическата ориента-
ция на България трябва да бъде след-
ствие от баланса между пълноправ-
ното членство в Европейския съюз и
традиционните търговско-икономиче-
ски интереси на страната ни на паза-
рите на трети страни. Разширяването
на бъдещите възможности на страна-
та да реализира експортно ориенти-
ран икономически растеж се опреде-
лят от ефектите на членството в ЕС,
респективно от участието в политики-
те на съюза, но така също и от из-
ползването на предимствата от при-
общаването към Европейското иконо-
мическо пространство за намирането
на допълнителни възможности за из-
лизането на пазари на трети страни.

Членството на България в ЕС обу-
славя възприемането на приоритети,
съобразени със задълженията, про-
изтичащи от него - участието и при-
лагането на политиките на съюза, осо-
бено към държави, с които България
се стреми да развива активни иконо-
мически връзки - Русия, Западните
Балкани и другите страни от Югоиз-
точна Европа, Близкия изток и стра-
ните от Африканския съюз. Наред с
това възможността да се реализират
определени национални предимства
с развитието на търговско-икономи-
ческите отношения в други страни и
региони ще спомогне да се компен-
сира изчерпването на първоначални-
те интеграционни ефекти. В този
смисъл провеждането на външноико-
номическа политика, която има за цел
да отвори нашата икономика към

пазарите извън
Европейския съюз

и най-вече към традиционните за нас
пазари от близкото минало, а именно
към Русия, страните от ОНД и някои
африкански държави, е от особена

важност за реализирането и разши-
ряването на експортния потенциал на
страната ни.

От 2010 г. българският износ успя
да преодолее кризата от 2009 г. и
започна бързо възстановяване. За
периода 2008-2013 г. износът ни на-
раства с около 7 млрд. евро. Значи-
телно намаля отрицателното търгов-
ско салдо на страната ни. При БВП за
2013 г., преизчислен в евро около
39,940 млрд. евро, износът съставля-
ва около 56%. Краткият анализ на
развитието на българския износ сочи,
че през 2012 г. е налице ясна тенден-
ция на значим ръст на износа ни към
перспективни дестинации извън ЕС -
в т.ч. Близкия изток и Китай, като през
2012 г. износът за Азия нарасна с
37,5%, а за арабските страни - с 23,8%,
при среден ръст на износа 2,5%. Тази
тенденция на нарастване на износа
към азиатските пазари и арабските
страни се запази и през 2013 г. В
перспектива развитието на износа ще

остане силно зависимо от възстано-
вяването на европейската икономи-
ка, което на този етап остава твърде
несигурно, въпреки относителните
нива на растеж през 2013 г. В тези
условия ще се наблюдава още по-
усилено преориентиране към азиат-
ските пазари, които за разлика от ев-
ропейския пазар показват и към мо-
мента завиден растеж. Всички меж-
дународни анализи показват, че към
2015 г. около 90% от ръста на между-
народните пазари ще бъдат генери-
рани в страните извън ЕС.

От така изнесените статистичес-
ки данни следва, че външноиконо-
мическата политика на страната ни
следва да се ориентира в подкрепа
на малките и средните предприятия,
разполагащи с експортен потенци-
ал за излизането на азиатските па-
зари, в т.ч. и на руския пазар и стра-
ните от ОНД. Отчитайки, от една
страна, трайната търговска интегра-
ция на България със страните от ЕС,
а от друга - изпреварващите темпо-
ве на развитие на азиатските паза-
ри, пазарите на страните от ОНД,
Близкия изток и Северна Африка,
може да се направи изводът, че
следва да се оптимизира структура-
та на търговските представителства
на страната ни в тези региони, като
се разшири дейността им чрез от-
криване на нови служби. Навлиза-
нето в пазарите на посочените стра-
ни би било практически невъзмож-
но без активната подкрепа на

държавата.

Развитието на
отношенията с Русия

е важно предизвикателство пред
външнотърговската политика на
България поради значителните про-
мени в установени области на
сътрудничество, както и утвърдените
позиции на фирмите на пазарите на
двете страни. Сега Русия е на второ
място след ЕС във вноса на Бълга-
рия и на седмо място в износа. Тази
структура е обусловена от прилага-
нето на високи мита и тарифи от
руска страна към българските изно-
сители, както и от недостатъчни по
обем и структура икономически
връзки, което прави неефективна
дейността на българските износите-
ли в Русия. Развитието на политиче-
ските и икономическите процеси в
Русия през последните години дефи-
нира сравнително сходна структура

на търговско-икономическите й отно-
шения с ЕС, което се наблюдава и
по отношение на останалите страни
от Централна и Източна Европа. При
това трябва да се имат предвид и
съществуващите позиции на руските
фирми в други страни от Централна
и Източна Европа, което засилва
конкуренцията за българските фир-
ми в този регион. Същевременно
обаче трябва да се положат усилия
за възстановяване на външнотъргов-
ските отношения, като се стимулира
присъствието на руски икономичес-
ки потенциал в нашата страна.

Следването на политика за раз-
витието на икономическите отноше-
ния с Русия отговаря на възможности-
те на членството на България в ЕС.
Очаква се създаването на значител-
но по-добра структура на търговията
между двете държави по линия на на-
растващото значение на търговията с
услуги между тях (предимно износа
на услуги от България за Русия),
надхвърлящо през последните годи-
ни по обем търговията със стоки.

Наред с тези важни за България
възможности трябва да се подкрепи и
развитието на търговско-икономичес-
ки връзки с други региони и интегра-
ционни групировки в света. Те ще
допълнят ефектите от участието на
страната в Европейското икономиче-
ско пространство и могат да доприне-
сат за реализирането на конкурент-
ните предимства на страната в глоба-
лизиращия се свят.
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Предизвикателство

МУЗЕЙ НА МАГАРЕТО
септември. От 1971 до
1989 г. тази незабравима
атракция радва малки и
големи, привлича зевзеци
от страната и чужбина.

Традицията е
прекъсната за кратко, но е
възродена отново през
2005 г. На градския стади-
он в Гурково всяка година
се събират над 5 хиляди
гости - любители на нео-
бикновените състезания с
магарета. Надпреварата е
в пет дисциплини - най-
добре украсена каручка,
бързо впрягане и разпря-
гане, надбягване, гола (без
самар) кушия и дърпане на
магарешки каручки за
сила и издръжливост. Има
и футбол с магарета.

За участие в биорали-
то първото условие е доб-
ре изрисувана магарешка
каручка. По-смелите реше-
ния са космически кораб,
вертолет, линейка, пират-
ски кораб - според фанта-
зията и таланта.  Друго
важно изискване е живот-
ните да са добре нахране-
ни преди състезанието.
Няколко дни магаретата

наблягат на зоб или лю-
церна, но без обикновено
сено. Допингът е забранен,
не се разрешават люти
чушки и конски мухи. Пред-
варителният лекарски пре-
глед е задължителен - про-
верка на зъби, сърдечна
дейност, копита...

С всичко това ще се
запознаете в Музея на
магарето. Единственият
експонат е... препарирано
магаре, заобиколено от
“атрибутите” му - самари,
кошуми, дисаги, юзди,
рало и др. Има етнограф-
ски кът, както и сбирка на
специалните награди и
медали от ралито през
годините. “Катър - това е
магаре, скъсано на изпит

за кон” - подобни “мага-
решни” мисли са изписа-
ни по стените.

Заслугата за музея е
на емоционалния и жиз-
нен местен жител Иван
Михов, който за кратко
време ще ви засипе с уни-
кални случки и майтапи от
родния край. Неслучайно
е известен като “живата
легенда” на Гурково. Ако
имате път към тази част
на България, отбийте се,
за да видите на живо раз-
лични магарии и да се
запознаете със забравени
традиции, да усетите как
позитивното и оригинално
мислене може да вземе
превес над сивото ни все-
кидневие...

Боряна БОРИСОВА

Снимки АВТОРКАТА

колко струва цялото това вредно удовол-
ствие? Оплакването, че парите не стигат
и в безизходицата хората посягат към ал-
кохола, също не е разбираемо.

Не се работи за възпитанието на де-
цата и младежите. Нито обществото, нито
училището, нито църквата полагат грижи
за здравословното възпитание на децата
и младежите. Няма ги училищните лека-
ри, които изнасяха редовно беседи за
хигиенните навици, за правилното хране-
не, за сексуалния живот на младите. Сега
младежите смятат, че знаят всичко! Не
искат съвети, не желаят да бъдат поуча-
вани. Искат единствено повече пари, за
да разполагат така, както съучениците и
приятелите им със заможни родители. В
това те включват обезателно скъпи цига-
ри и напитки. Често младите се подсми-
ват, дори се подиграват на тези, които не
пият и не пушат. Днес, във времето на
вредните химикали и “ментетата”, дори е
по-модерно да си в групите на вегетари-
анците и въздържателите. Но кой да го
каже на децата ни?

Родителите нямат време. Заети са с
тежките грижи да кърпят семейния бюд-
жет, да плащат сметки за ток, вода, пар-
но. А че много от техните чада са вече
пораснали и могат да се включат в припе-
челването на средства, с които да подпо-
магат семействата си, също не се отчита.
Възпитаването в труд също се пренебрег-

ва. Прилично ли е млади хора да седят по
кафенета и заведения и да консумират
алкохол? И с какви пари? С парите на
родителите си, на дедите си, които изне-
могват, но им осигуряват “модерен, съвре-
менен” начин на живот.

Откъде да се започне, та пороците и
опасните навици да не ни съсипват? Май
възпитаването в здравословен начин на
живот трябва да започне от възрастните и
да върви към децата. Защото поголовно
се самоубиваме с живота, който водим, с
храната, с която се “тъпчем”, с алкохола,
с който се наливаме. Има наука и култура
за всичко - и за храненето, и за пиенето.
Човешкият организъм е стройна, сложна
система, за която трябва да полагаме
грижи всяка минута, час, ден. Само тогава
ще усетим сладостта от живота.

Защо нямаме елементарни хигиенни
навици? От “ухаещи” на алкохол и цига-
ри понякога обществените превозни
средства са толкова “парфюмирани”, че
ни е мило и драго да ги напуснем прину-
дително. Къде отидоха онези чисти, спрет-
нати, елегантни, модерни, приветливи и
усмихнати хора, които се виждаха по
нашите улици, в театрите, по спортните
площадки? Защо се поддадохме на по-
роците на съвремието?

Обяснението, че сме отчаяни от без-
крайно дългия преход, от несполучливо
избрани управленци, не е достатъчно.
Нима верният път е да се наливаме с
алкохол, да посягаме към дрога? Статис-
тиката показва, че повече средства дава-
ме за алкохол и цигари, отколкото за
дрехи и обувки. Жалко...

Мнозина от младите хора са израсна-
ли в семейства, в които вечерята започва
със салатка и ракийка. Но колко е била
ракийката? В многобройните катастрофи
по пътищата, които погубват стотици
българи, водачите най-често са са били
пияни. У нас се пие и пуши безразборно
и много. Пиенето не е само мода, а навик,
който убива. Пушенето се “подмладява”. А

Петра ТАШЕВА

З

Само безкрайната икономическа кри-
за ли е виновна за намаляване на насе-
лението в България? Тя е решаваща за
много от бедите и нещастията ни. Но
защо и ние, българите, се самоунищожа-
ваме с нездравословния живот, който
водим? Защо не можем да надвием вред-
ните навици? Защо от невръстна възраст
сме подвластни на убийствени пороци?

Знаете ли, че у нас
отвори врати уникален
Музей на магарето? В най-
младата община в Цент-
рална България - Гурково.
Разположена е в източна-
та част на Розовата доли-
на и южния край на живо-
писния проход Хаинбоаз.
Гурково е невероятно чист,
подреден и уютен град,
спокоен и интересен. Това
се вижда с просто око от
всеки посетител.

Освен с дъха на рози,
лавандула и горски треви,
районът грабва с неверо-
ятни природни гледки,
екопътеки и примамливи
кътчета за отдих. Общин-
ското ръководство е поело
предизвикателството да
организира всяка година
традиционен празник на
розата, както и единстве-
ното биорали с магареш-
ки каручки. То по тради-
ция се провежда първата
събота на септември и е
една от вълнуващите
празнични прояви по по-
вод Деня на общината - 4
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СЕДМИ ЛИТЕРАТУРЕН
ФЕСТИВАЛ В РУСЕ Дарио Нтака

дирижира
„Симфониета
София” в НС

Известният аржентински
музикант Дарио Нтака ще е
гост-диригент и солист на кон-
церт на оркестър “Симфониета
София” днес от 19 ч. в зала “Све-
та София” на пл. “Княз Алек-
сандър I” 1. Входът е свободен.
Концертът е под почетния па-
тронаж на посланика на Аржен-
тина Гийермо Асрак. Събитието
е съвместна инициатива на
Народното събрание и Столич-
ната община. В програмата са
включени произведения на Фе-
ликс Менделсон Бартолди и
Волфганг Амадеус Моцарт.

Шедьоври на
български класици
в ХГ - Добрич

Шедьоври от фонда на Нацио-
налния музей на българското изо-
бразително изкуство - София,
гостуват В Художествена гале-
рия - Добрич. В изложбата “Българ-
ски художници следвали и специа-
лизирали в Париж (1881-1944)” са
включени платна на Цено Тодо-
ров, Никола Танев, Васил Стоилов,
Дечко Узунов, Ненко Балкански,
Бенчо Обрешков, Жорж Папазов и
други класици на българската
живопис. Доротея Соколова е ку-
раторка на изложбата. Тя се
открива на 25 септември, на
празника на Добрич, от 11.30 ч.

Конкурс за ученици
обявява център
„Алеф”

Центърът за еврейско-българ-
ско сътрудничество “Алеф” орга-
низира за втора поредна година
литературен ученически конкурс.
Второто издание е посветено на
100-годишнината от Първата
световна война и е на тема: “Ев-
реи и българи - два народа, една
родина, една любов”. Според рег-
ламента в надпреварата могат
да се включат ученици от VIII до
XII. В свободна литературна фор-
ма - есе, разказ, съчинение или
студия, те трябва да опишат
участието на евреите в редици-
те на Българската армия, тяхна-
та саможертва и патриотизъм
през Освободителната, Балкан-
ската и Първата световна война.
Творбите трябва да съдържат
примери за прояви на доблест,
справедливост и приятелство.
Библиография по темата е поме-
стена на сайта на Център за
еврейско-българско сътрудниче-
ство “Алеф”: http://alef-bg.org. В сай-
та e създадена първата по рода
си електронна библиотека с мно-
гобройни материали, свързани с
участието на евреите във вой-
ните на България. Учениците
могат да изпращат своите про-
изведения до 15 ноември 2014 г.
на имейл center.alef@gmail.com или
на адрес: Бургас 8000, пл. “Баба
Ганка” 4, ет.4, Център “Алеф”,
научи ДУМА от КГ “Имидж
Едвъртайзинг”.

ДНИ НА МЛАДОТО
ЕВРОПЕЙСКО
КИНО В СОФИЯ

Младото европейско кино пристига в София от Париж на покрива на
трамвай 22, “носено” от енергична дама - това е символиката в плаката на
първия фестивал “Срещи на младото европейско кино”, който е посветен на
най-новото френско и европейско творчество.

Плакатът е вдъхновен от един от “задължителните” филми в програмата
- “Чувствам ритъма в мен” на Ян льо Келек, изпълнен с движение, музика и
цветове, с който ще бъде открит фестивалът днес в Дома на киното (докъдето
се стига и с трамвай 22), информира БТА. Той ще се състои още в НАТФИЗ,
партньор на събитието, и Френския институт. Гостуват 13 чуждестранни ре-
жисьори и лектори. Организатори са четири момичета - две българки и две
французойки, обединени в асоциация “Изе”. Ралица Асенова, Лиляна Анто-
нова, Камий Бадюел и Лена Руксел - експерти по кино, визуални изкуства
и културни политики от престижни европейски университети, са подготвили
програми от филми в различен формат. Пълнометражните са на съвсем млади
режисьори, представени от авторитетното френско списание “Кайе дьо сине-
ма” през април 2013 г. и показани на фестивала в Кан.

Подбрани са и девет среднометражни филма, между които отличеният
в Берлин 30-минутен “Докато имаме оръжия”. В Европа този формат е
предпочитан от младите автори за дебют. Във френския град Брив всяка
година се организира голям фестивал за среднометражно кино, който е
партньор на момичетата в новия кинофорум и предоставя най-доброто от
последните си издания.

Третата програма включва шест късометражни филма на режисьори от новото
поколение, завършили ФЕМИС - Висшето училище за кино във Франция. Пе-
тима наши автори са избрани за двудневния уъркшоп “Изкуството да предста-
вяме кинопроект” във Френския институт. В ателието “Първи опити в киното” ще
участват 40 ученици от Френската гимназия и от Френския лицей “Виктор Юго”.

Първи фолклорни
Годишните
награди на
името на Борис
Машалов ще
бъдат връчени
на 26 септември
в Смолян

Първото издание на Го-
дишните фолклорни награди
е на 26 септември. Замисле-
ни като ежегодно събитие,
те ще се провеждат в раз-
лични градове на България.
Тази година носят името на
Борис Машалов - един от
най-големите български на-
родни изпълнители. Иници-
атор и организатор е Кон-
стантин Лазаров - участник
в редица самодейни танцо-
ви състави, създател на фол-
клорно радио “Менци”, а
преди това - на сайт, посве-
тен на българския танцов
фолклор.

“В България няма подо-
бен форум, който да номини-
ра и награждава творците в
областта на народното изку-
ство във всичките му прояв-
ления”,  разказва Константин
за читателите на вестник
ДУМА, който е медиен парт-
ньор на събитието.

“Отдавна имах идея да
организирам ежегодни фолк-
лорни награди, но все отла-
гах, защото знаех, че осъще-
ствяването на проекта ще
бъде трудно. Голямо вдъхно-
вение получих от юбилея, кой-
то отбелязваме през 2014 г. -
един век от рождението на
Борис Машалов. Този велик
изпълнител, оставил ярка сле-
да в нашата история, заслу-
жава да бъде почетен достой-
но. Свързах се с неговите
наследници - дъщеря му Доб-
ринка и нейната дъщеря Бо-
ряна Георгиева. Те ми дадоха
“зелена светлина” и се съгла-
сиха първото издание на Го-
дишните награди да носи

Верка Сидерова и Константин Лазаров

името на Машалов”, споделя
Лазаров. - Мои съмишленици,
хората, които подкрепят уси-
лията ми и помагат с каквото
могат, са известни народни
певци и хореографи - Янка
Рупкина, Олга Борисова,
Светла Караджова, Йордан
Станимиров, Стоян Варнали-
ев и др. Не съм професиона-
лист във фолклорното изкуст-
во, нито в организацията на
фестивали. Но съм привлякъл
за каузата хора, които имат
необходимия опит и образо-
вание. Още първата година
исках да обединя всички ви-
дове народно творчество, но
това беше невъзможно. На-
пример словесният фолклор
ще бъде включен вероятно
следващата година. Засега
категориите обхващат вокал-
ни изпълнители, инструмента-
листи, танцьори, ансамблово
изпълнение.” Той допълни, че
наградата, която може да обя-

ви предварително, е в кате-
горията за инструментална
пиеса. Спечели я пиесата
“Сбогом” от албума на Геор-
ги Петров, когото всички на-
ричаха бай Георги. Регистри-
раните гласове в категория-
та са само за виртуозния
гъдулар. Бай Георги носеше
в себе си творческото мис-
лене, беше инструменталист,
който разчупваше традици-
онните представи, без да из-
лиза от традицията. Той си
отиде тази година и много
хора скърбят истински за
него, аз също. Но искам да
подчертая, че номинацията
беше направена преди кон-
чината му. Почитателите на
фолклора го избраха заради
професионалните му качест-
ва, което прави наградата
още по-ценна, подчерта К.
Лазаров.

Общо десет са раздели-
те, в които слушателите са
номинирали своите избра-
ници. Наградата за цялостен
принос беше обявена още в
началото на тази година,
получи я голямата добруд-
жанска певица Верка Сиде-
рова. Според тракийския на-
роден певец Стоян Варнали-
ев това са българските фол-
клорни “Оскари”. “Идеята на
Константин Лазаров е мно-
го добра”, убеден е той.

“Фолклорът е нашето
богатство и това е един от
пътищата да се мотивират
изпълнителите не само, но
и техните почитатели. Но-
минирани са някои от най-
добрите ни певци, инстру-
менталисти и др. Присъ-
ствах на награждаването
на Верка Сидерова. Тя е от
първото поколение певици,
които ни показаха красота-
та на Добруджа. Изпяла е
прекрасни песни и още
можем да научим от нея
много. Представител е на
онова златно поколение
български изпълнители,
които качиха народната
песен на сцената, показа-
ха я по цял свят. Те са от

различни фолклорни обла-
сти, показаха красотата на
българската душевност. В
наш ущърб е, че не ги слу-
шаме. В това технологично
време съвременният човек
може спокойно да релакси-
ра дори с народната музи-
ка. Наред с Годишните фол-
клорни награди има много
фестивали, на които се явя-
ват млади хора. Използвам
случая да напомня, че през
2015 г. предстои поредният
конкурс “С песните на
Вълкана Стоянова” в Страл-
джа. Каня всички млади
изпълнители, които обичат
тракийската песен. А в
Смолян очаквам да се по-
лучи хубав празник. Пре-
красно е, че общината под-
крепя Годишните фолклор-
ни награди - събитие, кое-
то е от национално значе-
ние”, изтъква Варналиев.

Церемонията по награж-
даването ще се състои на
26 септември от 19 ч. в Ро-
допския театър “Н. Хайтов”.
Входът е свободен.

След дългоочаквания
концерт в сърцето на Родо-
пите организаторите ще
започнат подготовка за
следващото издание. То ще
бъде посветено на 120-ата
годишнина от рождението
на Гюрга Пинджурова, до-
макин ще бъде Трън - род-
ният град на известната
певица.

Албена БЕЗОВСКА
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Премиерата на книгата на Алек-
сандър  Абаджиев “Тримата велики
български баси” ще се състои днес
от 18 ч. в Балабановата къща, ул.
“Константин Стоилов” 57, научи ДУМА
от ИК “Жанет-45”. Пловдивската
премиера, посветена на Борис Хрис-
тов, Николай Гяуров и Никола Гюзе-
лев, ще бъде съпроводена със специ-
алното музикално участие на двамата
баси Евгени Арабаджиев и Владимир
Ников от Държавна опера - Пловдив.
Събитието е част от програмата на
Празници на Стария град 2014.
ИК “Жанет-45” ще представи и
съвременна българска поезия на
27 септември, събота, от 19 ч. в
клуб “Библиотеката”, ул. “Лейди
Странгфорд”. Димитър Ганев ще
чете от книгата си “Никол слиза по
стълбите”.

КласацияАлександър
Абаджиев
написа книга за
„Тримата велики
български баси”

Ермитажът е най-добрият
музей в Европа

рия в Лондон. В списъка са още и “Перга-
мон” в Берлин, “Виктория и Албърт” в
Лондон и музеят на Ван Гог в Амстердам.

От Trip Advisor са подготвили и кла-
сация за целия свят. Според нея Ерми-
тажът остава на трето място, като пре-
ди него са Чикагският институт по изку-
ствата и Националният антропологичен
музей в Мексико.

Ермитажът в Санкт Петербург е най-
големият музей в Русия и един от най-
големите, най-старите в света художест-
вени и културно-исторически музеи с
обща площ 127 478 кв. м. В него може да
се видят картини на Микеланджело, Лео-
нардо, Рембранд, Пикасо, Лорейн, Вато,
Моне, Сезан, Батиста,  Гоген, Ван Гог,
Рубенс, Рафаело, Тициан, Веронезе, Ел
Греко, Гоя, Диего Веласкес, Ван Дайк,
Дьолакроа, Мане, Реноар и много други.

В Ермитажа се пазят над 2 700 000
творби от различни епохи, страни и наро-
ди, представящи световната култура от
няколко хилядолетия до наши дни. Тук се
намират богати колекции от паметници
на древногръцката, античната и средно-
вековната култура, изкуството на Запад-
на и Източна Европа, археологически и
художествени паметници на Азия, на ру-
ската култура. Всяка година музеят е по-
сещаван от 4 000 000 души.

Д
ържавният Ермитаж в Санкт Петербург бе
избран за най-добрия музей в Европа в
класация на престижния туристически пор-
тал Trip Advisor. Сайтът, който е един от
най-посещаваните в сферата на пътувани-
ята и туризма, обяви че Eрмитажът изпре-
варва много от най-прочутите европейски
музеи като Лувъра, който е на 11-о място
в класацията и Британския музей, който
остава осми, съобщава Artprice.bg.

На втора позиция е Галерията на Ака-
демията във Флоренция, където посетите-
лите могат да видят статуята на Давид на
Микеланджело. След нея идва музеят
Орсе в Париж, четвърти е музеят на Акро-
пола в Атина, музеят “Прадо” в Мадрид е
пети, а след него е Националната гале-

ТЕАТРИ ОТ 9 СТРАНИ
ЩЕ СЕ СЪСТЕЗАВАТ В XVI
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
„ЗЛАТНИЯТ ДЕЛФИН”

и домакините от Държавен кук-
лен театър - Варна.

Тази година фестивалът,
който се провежда веднъж на
три години, привлече 135 теа-
трални трупи от 38 държави,
които се включиха в селекция-
та със 160 предложени спек-
такъла. Избраните 15 трупи ще
се борят за голямата награда -
статуетката “Златният делфин”,
която се връчва в две катего-
рии - спектакли за деца и спек-
такли за възрастни. Над 190
участници и гости ще пристиг-
нат в морската столица. Сред

тях ще са и уважаваните чле-
нове на международното жури
- Ремо Мелони от Италия и Шу
Минг от Тайван. В журито са
още театралният критик Нико-
ла Вандов, композиторът Нел-
ко Коларов и сценографът То-
дор Игнатов.

Спектаклите ще се играят
на четири сцени - зала Кук-
лен театър, Драматичен те-
атър “Стоян Бъчваров” - сце-
на Филиал, Градска художе-
ствена галерия, и Grand Mall.
Варненци ще видят и улични
представления, които ще се

играят на лятната сцена на
Кукления театър.

Фестивалът ще почете 450-
годишнината от рождението
на Шекспир с два спектакъла,
специално подготвени за слу-
чая. Още един велик творец
ще бъде уважен - Чарли Чап-
лин, в чест на 125-годишнина-
та от рождението му. Асоциа-
ция “Умбри-А Кончерто” и
“Били Брас Бенд” от Италия ще
изнесат на сцената на Държав-
ния куклен театър - Варна кон-
церта “Чарли” с музиката от
филмите “Тихата улица” и

“Авантюристът”. В рамките на
паралелната програма в
Grand Mall ще има две безплат-
ни представления - “Моменти”
на театър “Барути” от Гърция
(4 октомври) и “Имало едно
време... две крачета” на “Теа-
трино деи пиеди” от Италия (5
октомври).

Изложба на традиционни
азиатски кукли на театри от
Южна Корея и Тайван може да
се разгледа във фоайето на
Кукления театър, научи ДУМА
от Нина Локмаджиева от аген-
ция “НИРА Комюникейшънс”.

Сцена от
“Имало едно
време... две

крачета”,
Италия

Сцена от
“Моменти”,
Гърция

Варна става център на кук-
леното театрално изкуство от
1 до 7 октомври. Най-старият
международен фестивал за
куклено изкуство в България
“Златният делфин”, основан в
морската столица през 1969 г.,
ще събере трупи от девет стра-
ни. Корея, Гърция, Франция,
Португалия, Испания, Грузия,
Италия, Израел ще се предста-
вят със свои куклени театри, а
българските са Столичният
куклен театър, държавните кук-
лени театри от Сливен, Видин,
Бургас, Пловдив, “Ателие 313”
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нес ще е предимно слънчево. Временни увели-
чения на облачността ще има в североизточни-
те райони. Вятърът ще е слаб, в Дунавската
равнина и Източна България до умерен от севе-

розапад. До вечерта навсякъде ще стихне. Максимални
температури между 16 и 21 градуса, в София 16 граду-
са. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното
за септември. Над планините ще е слънчево. Вятърът
ще отслабне, по високите части ще е до умерен от
запад, северозапад. Максимална температура на 1200
м 10 градуса, на 2000 м - около 4 градуса. Над Черно-
морието ще е предимно слънчево. Вятърът ще отслаб-
ва. Максимални температури 18-21 градуса. Вълнение
на морето около 2 бала. Температура на морската вода
21-22 градуса.

Д Изгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи за

В четвъртък сутринта ще бъде слънчево, ноВ четвъртък сутринта ще бъде слънчево, ноВ четвъртък сутринта ще бъде слънчево, ноВ четвъртък сутринта ще бъде слънчево, ноВ четвъртък сутринта ще бъде слънчево, но
хладно. През деня ще се затопли. Следобед отхладно. През деня ще се затопли. Следобед отхладно. През деня ще се затопли. Следобед отхладно. През деня ще се затопли. Следобед отхладно. През деня ще се затопли. Следобед от
запад ще започне увеличение на облачността.запад ще започне увеличение на облачността.запад ще започне увеличение на облачността.запад ще започне увеличение на облачността.запад ще започне увеличение на облачността.
През нощта срещу петък в Западна БългарияПрез нощта срещу петък в Западна БългарияПрез нощта срещу петък в Западна БългарияПрез нощта срещу петък в Западна БългарияПрез нощта срещу петък в Западна България
ще превали. В петък ще преобладава облачноще превали. В петък ще преобладава облачноще превали. В петък ще преобладава облачноще превали. В петък ще преобладава облачноще превали. В петък ще преобладава облачно
време, с валежи от дъжд. Вятърът ще се усили.време, с валежи от дъжд. Вятърът ще се усили.време, с валежи от дъжд. Вятърът ще се усили.време, с валежи от дъжд. Вятърът ще се усили.време, с валежи от дъжд. Вятърът ще се усили.
Минималните температури ще са по-високи,Минималните температури ще са по-високи,Минималните температури ще са по-високи,Минималните температури ще са по-високи,Минималните температури ще са по-високи,
максималните - по-ниски.максималните - по-ниски.максималните - по-ниски.максималните - по-ниски.максималните - по-ниски.
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“≈À≈÷
ƒÌÂÒ ˘Â ËÁ·Â„ÌÂÚÂ
ÌÂ‰Ó‡ÁÛÏÂÌËˇÚ‡
Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒ-
ÚÓ, ‡ÍÓ ÔÓˇ‚ËÚÂ

Œ¬≈Õ
ƒÌÂÒ ÛÔÓËÚÓ ˘Â
‡·ÓÚËÚÂ Á‡ ÔÓ‰Ó·-
ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË-
‡ÎÌÓÚÓ ÒË Ò˙ÒÚÓ -̌

21 Ï‡Ú - 20 ‡ÔËÎ

21 ‡ÔËÎ - 21 Ï‡È

¡À»«Õ¿÷»
ŒÚ‚ÓÂÚÂ ÒÂ Á‡ ÌÓ-
‚ÓÒÚËÚÂ Ë „Ë ÒÎÂ‰-
‚‡ÈÚÂ, ÌˇÏ‡ ‰‡
ÒÂ˘ÌÂÚÂ Á‡ÚÛ‰-

22 Ï‡È - 21 ˛ÌË

–¿ 
“˙ÔÂÌËÂÚÓ ‚Ë ˘Â
ÒÂ ‚˙ÁÌ‡„‡‰Ë. —ÍÓ-
Ó ˘Â ÒÚË„ÌÂÚÂ Ú‡Ï,
Ì‡Í˙‰ÂÚÓ ÒÚÂ ÒÂ

22 ˛ÌË - 23 ˛ÎË

À⁄¬
‘ËÌ‡ÌÒÓ‚‡ Ò‰ÂÎÍ‡
˘Â ÒÂ ÓÚ‡ÁË ·Î‡„Ó-
ÔË Ú̌ÌÓ Ì‡ ·˛‰ÊÂ-
Ú‡ Ë Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ-

23 ˛ÎË - 23 ‡‚„ÛÒÚ

ƒ≈¬¿
ÕÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ÈÚÂ Ì‡
ÂÏÓˆËËÚÂ ‰‡ ÓÔÂ-
‰ÂÎˇÚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ
Í˙Ï ‡·ÓÚÌËÚÂ ‚Ë

24 ‡‚„ÛÒÚ - 23 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë

¬≈«Õ»
¬ËÒÓÍËÚÂ ‚Ë ËÁËÒÍ-
‚‡ÌË  ̌Ì‡Î‡„‡Ú ‰‡ ÌÂ
ÒÔË‡ÚÂ ‚ ‡Á‚ËÚË-
ÂÚÓ ÒË, ‚ ÔÓÙÂÒË-

24 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë - 23 ÓÍÚÓÏ‚Ë

— Œ–œ»ŒÕ
œÓˇ‚ÂÚÂ ÔÓÒÚÓˇÌ-
ÒÚ‚Ó Ë ˘Â ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ Â‡ÎËÁË‡ÚÂ Ì‡-
ÏÂÂÌË Ú̌‡ ÒË. ÕˇÏ‡

24 ÓÍÚÓÏ‚Ë - 22 ÌÓÂÏ‚Ë

—“–≈À≈÷
ƒÌÂÒ ÒÚÂ ÒË ÔÓÒÚ‡‚Ë-
ÎË ˇÒÌË ˆÂÎË Ë Â
‚ÂÏÂ Á‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ.
¿ÍÓ ÒÂ ‡ÁÒÂÈ‚‡ÚÂ Ò

23 ÌÓÂÏ‚Ë - 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë

22 ‰ÂÍÂÏ‚Ë - 20 ˇÌÛ‡Ë

21 ˇÌÛ‡Ë - 19 ÙÂ‚Û‡Ë

–»¡»
◊Û‚ÒÚ‚‡ÚÂ ÒÂ ‚ ÓÚ-
ÎË˜Ì‡ ÙÓÏ‡ Ì‡ ‰Û-
ı‡ Ë ÒÚÂ ‡·ÓÚÓÒÔÓ-
ÒÓ·ÌË ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚Ë-

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú

ÌËÂ, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ÛÚ‚˙Ê‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ÒË ËÏÂ.

ÛÔ Ú̇ËÎË, ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ˘Â ÒÚÂ Á‡-
˘ËÚÂÌË ÓÚ Ò˙ÏÌÂÌË .̌

ÚÓ ‚Ë. ŸÂ ÒÂ ÔÓ„ËÊËÚÂ Á‡ Â-
ÏÓÌÚËÚÂ.

ÓÌ‡ÎÂÌ Ë ÎË˜ÂÌ ÔÎ‡Ì. ƒÓ·ËÚÂ ‚Ë
ÍÓÌÚ‡ÍÚË ˘Â Ò‡ ‚Ë ÓÚ ÔÓÎÁ‡.

‰‡ ˜‡Í‡ÚÂ ‰˙Î„Ó, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ, ˜Â
˘Â ËÏ‡ ÔÓ·ÎÂÏË.

ÌÂÌË .̌ ƒÓ·‡Ú‡ ‚Ë ÙÓÏ‡ ·Î‡-
„ÓÔËˇÚÒÚ‚‡ Ó·˘Û‚‡ÌÂÚÓ.

‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË. œÓÍ‡ÊÂÚÂ Ì‡ ‰ÂÎÓ
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÒË ÛÏÂÌË .̌

ÚÂ Ò ‚ÒË˜ÍÓ ‰ÌÂÒ. ‘ËÌ‡ÌÒÓ‚ËÚÂ
‚Ë Ó˜‡Í‚‡ÌË  ̌ ˘Â ÒÂ ÓÔ‡‚‰‡ Ú̌.

¬ŒƒŒÀ≈…
–‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÌÂ-
˘‡Ú‡ ˘Â ‚Ë Á‡ÂÊ-
‰‡ Ò ÓÔÚËÏËÁ˙Ï. —
Ú‚Ó˜ÂÒÍË ÔÓ‰ıÓ‰

˘Â Á‡ÔÓ˜ÌÂÚÂ ÌÓ‚‡ Â‡ÎËÁ‡ˆË ,̌
Á‡ ÍÓ Ú̌Ó Ò‡ ÌÛÊÌË ÔÓ‚Â˜Â ÛÒËÎË .̌

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡
08.05 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË

ËÁ·ÓË 2014:
œÂ‰ËÁ·ÓÌË
ÍÎËÔÓ‚Â

08.10 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.15 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò  ÛÎÚÛ‡
10.30 «‰‡‚ÂÚÓ ÓÚ·ÎËÁÓ «‰‡‚ÌÓ

ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
11.30 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
11.45 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.20 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË 2014:

œÂ‰ËÁ·ÓÌË ÍÎËÔÓ‚Â
12.25 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
12.35 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ: –ÂˆÂÔ-

Ú‡ Ì‡ ‰ÂÌ  ̌ /Ô/
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 ΔË‚ÓÚ Ò ƒÂÂÍ /3 ÂÔËÁÓ‰/
13.25 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.40 ΔÂ·ËˇÚ /4 Ë 5 ÒÂËˇ/
15.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
16.10 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
16.20 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ: –ÂˆÂÔ-

Ú‡ Ì‡ ‰ÂÌ  ̌ /Ô/
16.30 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË 2014:

ƒËÒÔÛÚ
17.50 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
17.55 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË 2014:

œÂ‰ËÁ·ÓÌË ÍÎËÔÓ‚Â
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌ  ̌Ò ƒËÏËÚ˙ ÷ÓÌÂ‚

ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.40 ÀÂÍ‡ ÌÓ ,̆ ‰Âˆ‡!:  Û˜ÂÌˆÂ ‚

‰ÊÓ·˜Â
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.25 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË 2014:

œÂ‰ËÁ·ÓÌË ÍÎËÔÓ‚Â
20.30 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË 2014:

√Î‡ÒÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
20.50 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.05 ¬ ÒˇÌÍ‡Ú‡ Ì‡ ‚Î‡ÒÚÚ‡ Ú‚ ÙËÎÏ

/3 ÂÔËÁÓ‰/
22.00 ¡˙Î„‡Ë  ̌ ÓÚ Í‡È ‰Ó Í‡È
22.25 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË 2014:

œÂ‰ËÁ·ÓÌË ÍÎËÔÓ‚Â
22.30 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
22.45 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË 2014:

√Î‡ÒÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
23.00 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
23.05  ÓÏËÒ‡ ÃÓÌÚ‡Î·‡ÌÓ: √˙Ì˜‡-

Â‚‡Ú‡ ÌË‚‡ Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /
»Ú‡ÎËˇ, 2011„./

00.55 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ: –ÂˆÂÔ-
Ú‡ Ì‡ ‰ÂÌ  ̌ /Ô/

06.30 ì“‡ÁË ÒÛÚ-
ËÌî- ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆË-

ÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘Ë
¿ÌÚÓÌ ’ÂÍËÏˇÌ Ë ¡ËÎˇÌ‡
√‡‚‡ÁÓ‚‡

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

12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ

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

13.30 ì“‡ÈÌËÚÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓî- ÒÂ-
Ë‡Î

15.30 ì÷‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ Ì‡ Î˛·Ó‚Ú‡î -
ÒÂË‡Î

17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî- ÔÛ·ÎËˆËÒ-

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

18.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ÎÂÚËî - ÒÂË‡Î
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡

ÂÏËÒËˇ
20.00 ì—Â‚Â- ˛„î- ÒÂË‡Î, Ò.2,

ÂÔ.25
21.30 ìSurvivor:  ‡Ï·Ó‰Ê‡î - Â-

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

ÌÓ ÚÓÍ¯ÓÛ
23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡ ÂÏË-

ÒËˇ
00.00 ì¬˙ÚÂ¯Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚî -

ÒÂË‡Î, ÂÔ. 10
01.00 ìœÂÔÂÎ ÓÚ ÓÁËî - ÒÂË‡Î
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ

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

04.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
04.30 ì÷‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ Ì‡ Î˛·Ó‚Ú‡î /

Ô./- ÒÂË‡Î

05.15 ì◊‡Ò˙Ú Ì‡ ÃË-

ÎÂÌ ÷‚ÂÚÍÓ‚î

- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

Ì‡ Õ“¬ /Ô/

 Œ«»–Œ√
ŸÂ Á‡˘ËÚËÚÂ ËÌÚÂ-
ÂÒËÚÂ ÒË, ·ÂÁ ‰‡ ‚Ë
ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ‰‡ ‚ÎËÁ‡-
ÚÂ ‚ ÓÚÍËÚ‡ ·Ó·‡

Ò ÍÓ„ÓÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ. ŸÂ ÒÔÂ˜ÂÎËÚÂ
‰Ó‚ÂËÂÚÓ Ì‡ ıÓ‡Ú‡.

05.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î

ì ƒ Ó ·  Ó

ÛÚÓî

08.00 ÕÓ‚ËÌË

‰ÓÒÚ‡Ú̇ ˜ÌÓ Ú‡ÍÚ Ë Ú̇ ÔÂÌËÂ Ë
Í‡ÚÓ ÌÂ ËÁÚ̇ Í‚‡ÚÂ Á‡ÒÎÛ„ËÚÂ ÒË.

06.20 ì«‰‡‚ÂÈ, ¡˙Î„‡Ëˇî - ÒÛÚ-

Â¯ÂÌ ·ÎÓÍ Ì‡ Õ“¬

09.30 ìÕ‡ Í‡ÙÂî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡

Õ“¬

11.30 ì¡ÓÌ ¿ÔÂÚËî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡

Õ“¬

12.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡

12.30 ì≈ÁÂÎî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, 3

ÒÂÁÓÌ

13.30 ìÃÓˇÚ‡ Í‡Ï‡î - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ

14.30 ìœÂÎ‡î - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ

16.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡

16.30 ìÃ‡ÎÍ‡Ú‡ ·ÛÎÍ‡î - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ

18.00 ì—‰ÂÎÍ‡ ËÎË ÌÂî - ÚÂÎÂ‚Ë-

ÁËÓÌÌ‡ Ë„‡

19.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡ - ˆÂÌÚ-

‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ

20.00 ¬»œ ¡–¿ƒ⁄– 2014 - Â‡-

ÎËÚË ¯ÓÛ, Ì‡ ÊË‚Ó

22.00 ì—˙‰·Ë Ì‡ Í˙ÒÚÓÔ˙Úî -

ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Õ“¬

23.00 ì√ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡ ÂÙË‡î -

Á‡·‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

23.30 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡

00.00 ì◊‡Ò˙Ú Ì‡ ÃËÎÂÌ ÷‚ÂÚÍÓ‚î

- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Õ“¬

01.00 ìÀÂÍ‡ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂî -

ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, 3 ÒÂÁÓÌ

02.00 ìÕ‡ Í‡ÙÂî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡

Õ“¬ /Ô/

04.15 ìƒÓÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÒÎ˙ÌˆÂÚÓî -

ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ /Ô/

ÏÌÓ„Ó ÌÂ˘‡, ‚ Í‡ÈÌ‡ ÒÏÂÚÍ‡
ÌË˘Ó ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò‚˙¯ËÚÂ.

ÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñ
21

ÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíà
19

08.15 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî

08.40 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

09.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚Ó!î

10.05 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

11.00 ÕÓ‚ËÌË

11.15 —ÂË‡Î: ì¬ ‰Ó·Ë ˙ˆÂî

13.10 ìƒÓ·˙ ‰ÂÌî

14.00 ÕÓ‚ËÌË

14.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

15.00 —ÂË‡Î: ì¬ˇ‚‡È ÏËî

15.55 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

17.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË

18.00 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî

19.00 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

20.00 ¬ÂÏÂ

20.45 —ÂË‡Î: ìœÂ„˙˘‡ÈÍË

ÌÂ·ÂÚÓî

22.35 ì¬Â˜ÂÌËˇÚ ”„‡ÌÚî

23.10 —ÂË‡Î: ì¬ˇ‚‡È ÏËî

00.05 ÕÓ˘ÌË ÌÓ‚ËÌË

00.20 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

01.15 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

02.00 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî

02.55 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

04.00 ÕÓ‚ËÌË

04.05 ì¬ Ì‡¯Â ‚ÂÏÂî

�����
�����☼☼☼☼☼

☼☼☼☼☼

�����

�����

�����
☼☼☼☼☼
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Като дете ме беше страх от
чудовища под леглото, сега съм
възрастен и се страхувам от чудо-
вища в леглото...

Акад. АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ,
учен, лесовъд
АЛЕКСАНДРА РАЕВА,
певица, тв водеща
АЛЕКСАНДРИНА ПЕНДАЧАНСКА,
оперна певица
ДИЛЯНА ПОПОВА, модел, актриса
ЙОРДАН ДИМИТРОВ,
учредител на клуба
„Приятели на ДУМА” в Пазарджик
ИВЕЛИНА ГЕЦОВА,
кмет на община Лясковец
КРАСИМИР ВЛАХОВ,
зам.-председател на ВКС
ОРЛИН СТАНОЙЧЕВ, тенисист
ПЛАМЕН ГРОЗДАНОВ,
дипломат, бизнесмен

ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА
ОТНОВО ПРЕВЗЕМА ШАБЛА

24
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Св. първомъченица и равноапостолна
Текла. Св. преподобни Коприй

18-годишната девойка Текла била
красива дъщеря на богати и знатни роди-
тели. Приела тайно християнската вяра,
обикнала Бога с цялото си сърце, отказа-
ла се да встъпи в брак, решила да посве-
ти на Господ целия си живот. Въпреки че
я уговаряли да се обърне отново към
предишната вяра, Текла не се съгласи-
ла. Осъдена била да бъде жива изгорена
на клада. Но изведнъж завалял проли-
вен дъжд с такава силна градушка, че
огънят угаснал. Текла слязла от кладата
невредима и напуснала свободно града.
С благословението на св. апостол Павел
отишла в Селевкия (Сирия). Поселила се
в пустинно място. Мислела да прекара
живота си в самота, пост и молитва.
Мнозина идвали при нея да се поучават
и донасяли своите болни, които Текла с
Божията помощ изцерявала. Обърнала
много езичници към вярата в Христа
Бога. Смята се за първата мъченица от
жените християнки. Поради това
св. Църква я нарекла “първомъченица”.
Заради нейната апостолска дейност я
нарекла и “равноапостолна”. Св. Текла
починала в дълбока старост.

Известни личности ще участват
заедно с отрочетата си в специал-
но модно ревю с очила днес, 24 сеп-
тември, в City Center Sofia (фоайе,
цетрален вход). По червената пъте-
ка с децата си ще минат Глория,
София Борисова, Аля Милушева,
Ирен Онтева, Ивайло Захариев,
Гeорги Енчев, Деси Цонева, Ева
Кикерезова, Румяна Маринова, Гер-
гана Стоянова, Веселка Крачунова,
Росица Рангелова, Йордана Дими-
трова, Паолина Петракиева, Диана
Митова, Пресияна Тимова и др.

Дефилето е част от кампанията
за профилактика на детското зре-
ние, инициирана от Kwiat, която ще
продължи до 31 октомври. Проявата
е насочена към популяризиране на
необходимостта от редовна профи-
лактика на зрението. Целта е пове-
че деца и младежи да се прегледат
от специалист, за да бъдат открити,
лекувани и коригирани навреме оч-
ните заболявания. В рамките на кам-
панията безплатни очни прегледи
(скрининг) ще се извършват в над 90
оптики и кабинети в цялата страна.
Списъкът на всички градове и адре-
сите на оптиките може да се открият
на www.kwiat.bg.

Със старта на учебната година

Çâåçäè äåôèëèðàò
ñ äåöàòà ñè
Проявата е част от кампанията, насочена към популяризиране
на необходимостта от редовна профилактика на зрението

Деси Банова заедно
с дъщеричката си
подкрепиха
кампанията
миналата година

от Министерството на образование-
то и науката разпространиха инфор-
мационни плакати в над 2000 учи-
лища в страната с цел да бъдат на-
сочени децата заедно с родителите
им да посетят оптиките, участващи
в кампанията. Също така от минис-
терството, чрез регионалните ин-
спекторати и директори на учили-
щата, се ангажират всички класни
ръководители на първата родител-
ска среща в началото на учебната
година да споменат за необходи-
мостта от ежегодни профилактични
прегледи на зрението на всяко
дете. Българската асоциация на
частните училища също осигурява
разпространение на информацион-
ни плакати във всички частни учи-
лища в България.

Доброто зрение е изключително
важно за правилното развитие на
всяко дете. Задължително е веднъж
годишно да се прави очен скрининг
или преглед при офталмолог. Освен
корекция на зрението, ако е необ-
ходима, очният специалист може да
открие редица заболявания. Тяхно-
то установяване навреме би могло
да спаси зрението и здравето на
много деца в България, категорич-
ни са специалисти. С
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Физици от Женевския университет
са телепортирали квантово състояние
на фотона на разстояние от 25 км.
Резултатите от изследванията си
учените са публикували в сп. “Nature
Photonics”.
По време на експеримента специалис-
тите са изпратили по оптично влакно
два заплетени фотона. Една от части-
ците (втората) се е оказала в кристал.
След това физиците са променили
квантовото състояние на първия фотон,

САЩ създадоха сос за пица
от марихуана, който се превър-
на в хит, след като започна да
се продава в специализираните
магазини в Лос Анджелис, Сан
Франциско, Вашингтон и Коло-
радо. Един буркан от соса ст-
рува 20 долара и съдържа 300
милиграма медицински канабис.
Това количество е достатъчно
за една голяма или две по-мал-
ки пици, уточни Стийв Томас,
вицепрезидент на компанията
производител. “След като изя-
дете три парчета, ще бъде на-
пълно под въздействието на
наркотика”, твърди той пред в.
“Хъфингтън поуст”. Томас смята,
че продуктът е алтернатива на
потребителите на медицинска
марихуана, които не харесват
сладкишите с канабис. “Много
време ни отне създаването на
соса, който да няма вкус на
трева. Направихме сигурно
150-200 пици, опитани от 3-4
души. Дори пуснахме реклами
за доброволци, които да ни
помогнат да определим точното
количество канабис за една
доза от соса”, разкри Томас.

Телепортираха фотон на разстояние 25 км
като са му въздействали с трети.
В резултат състоянието на втората
частица (която се е намирала в
кристала) се е променило. Така
учените са наблюдавали проявата на
квантова нелокалност: макар фотоните
да са били на разстояние от 25 км,
промените в състоянието на единия
от тях са се отразили на другия.
Изследователите са подобрили пре-
дишно свое постижение с 10-годишна
давност, когато на разстояние от 6 км

са телепортирали състояние на фотона.
Телепортирането по оптично влакно
се осъществява по-трудно, отколкото
по въздуха. Това е свързано с
взаимодействието на фотоните
със стъклото, по време на което
те губят голяма част от
първоначалната си информация.
Експериментът на швейцарските
учени може да доведе до прогрес
в използването на заплетените
фотони в квантовата криптография.

Двойките са най-щастливи през третата година на брака, показва

проучване на британска адвокатска кантора. Първите 12 месеца минават

в удоволствие и възхищение между партньорите. През втората година

двамата се адаптират един към друг и се опознават по-добре. Най-щаст-

лива е третата година, тъй като тогава съпрузите вече са свикнали с

брачния живот и започват да мислят да увеличат семейството си.

Само две години по-късно обаче те губят ентусиазма си. Мнозинството

анкетирани признават, че петата година от съпружеския живот е най-

трудната. Един на всеки 10 участници в проучването посочва, че “не е

осъзнавал колко труден е бракът”. Други признават, че почти са изпад-

нали в депресия след голямата сватба. Половината анкетирани споделят,

че в деня на бракуването си са били най-щастливи през целия си живот.

Според една трета любовта е намаляла след големия ден.

Продуцентите на третата част на холивудския
блокбастър “Непобедимите” обявиха, че възнамеря-
ват да поискат компенсация от всички кинолюбите-
ли, които са свалили филма от мрежата. Недобросъ-
вестните почитатели на седмото изкуство ще бъдат
открити по IP адресите им, след което всеки от тях
ще получи писмо от Millenium Films с искането да
компенсират част от щетите, нанесени на създате-
лите на лентата. В противен случай от компанията
се заканват да подадат жалби в съда. Изпратени са
вече 50 000 такива писма, като се смята, че само за
първите 24 часа са регистрирани над 200 000 тег-
ления, а общият им брой превишава 2 милиона.

Заснетият в България филм “Непобедимите 3” с
популярни екшън герои от миналото и настоящето
се появи в интернет преди премиерата му, която се
състоя на 15 август т.г. В лентата участват Силвестър
Сталоун, Арнолд Шварценегер, Мел Гибсън, Ха-
рисън Форд, Уесли Снайпс, Джейсън Стейтъм и др.
Досега “Непобедимите 3” донесе на създателите си
приходи от 190 млн. долара. Според продуцентите
филмът е можел да спечели $250 млн., като причи-
ната за слабия резултат те виждат именно в изтича-
нето на лентата в глобалната мрежа преди офи-
циалните прожекции по кината.

Глоба за свалилите
„Непобедимите 3”

Според класация на сайта
“Дестинейшънс Пийнт” бразил-
ките са най-хубавите жени в
света. В списъка с 11-те най-
красиви нации на второ място
са рускините. Интересно е, че
от балканските страни в
класацията попада единствено
Сърбия, която е на шеста
позиция. Преди това са жител-
ките на Венецуела, Индия и
Швеция. В листата са още
Франция, Аржентина, Украйна,
Италия и Южна Корея.

НАЙ-ЩАСТЛИВА Е

ТРЕТАТА ГОДИНА ОТ БРАКА,

НАЙ-ТРУДНА Е ПЕТАТА

Бразилките
обявени за
най-красивите
в света

СОС ЗА ПИЦА
ОТ МАРИХУАНА
Е ХИТ В САЩ

В
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Пътека
в небето
За дом любим летището избрах,
за скъп другар - машината крилата...

О.з. полк.
Димитър ГИЛИН,
д-р по културология
и естетика

Българската военна
авиация заема заслуже-
но достойно място в ис-
торията на щурмуването
на въздушния океан.
Майстор Манол - леген-
да, после балонното от-
деление, първите полети
на Блерио, въздушният
щурм на Одрин - начало-
то на използването на во-
енната авиация в реални
военни действия по вре-
ме на война. Стъпка по
стъпка, до върховете на
авиационното майсторст-
во през витломоторната
към реактивната авиация.
Един непрестанен възход
напред и нагоре. Стъпка
по стъпка, понякога с
много скъпи жертви. Епо-
пеята на въздушната за-
щита на България от вар-
варските бомбардировки
на англо-американската
авиация и въздушния по-
двиг в битката срещу
въздушните армади на
хитлерофашистите...

Години на
възмъжаване

години на утвърждаване
в небето на родината и
във въздушните простори
на всички континенти по
света.

...Август 1953-та. Ле-
тище Граф Игнатиево, на
което е разположен
щабът на Десета изтре-
бителна авиационна ди-
визия с командир вели-
колепният летец-пилот и
авиационен новатор мла-
дият полковник Симеон
Стефанов Симеонов. Тук
е базиран и елитният
Деветнадесети изтреби-
телен авиационен полк с
командир, оставилият
златна диря в историята
на изтребителната авиа-
ция - майор Димо Иванов
Димов. Напрегната дено-
нощна летателна дей-
ност. Извършва се рево-
люция в летателното
дело и летателната исто-
рия на България - млади-
те, възторжени хора, за-
бравили за сън и покой,
извършват подвиг, който
за вечни времена ще ос-
тане записан в историята
- преминават от витломо-
торна на реактивна авиа-
ционна техника.

Летище Граф Игнати-
ево. Люлката на българ-
ската реактивна авиация.
Люлката на българската
класна изтребителна
авиация. Свещеното мяс-
то, от което започна ве-
личавото движение за
българска класна военна
авиация. Ден и нощ поле-
ти. От учебния до бойния
“МиГ”, от първите полети
“по кръга”, в най-чистото
небе на деня, до прехва-
тите в облаци нощем в
най-безжалостното небе.
Битка за завоюване на
най-високото звание за
професионална квалифи-
кация във военната авиа-
ция, званието “Военен пи-
лот първи клас”. Едно от
най-ярките доказателства
за авиационния ръст на

летеца-пилот, за израс-
тването и всестранното
укрепване на Воен-
новъздушните сили, за
укрепване на въздушната
мощ на родината.

Първите,
първопроходците

Ето ги техните имена,
записани завинаги в най-
златните страници на
българската изтребител-
на авиация: Генерал-пол-
ковник от авиацията Си-
меон Стефанов Симео-
нов, заслужил летец на
Народна република Бъл-
гария. Лидер във всички
видове най-сложна лета-
телна подготовка. Из-
тъкнат командир-новатор.
Създател, вдъхновител и
непосредствен ръководи-
тел на класността в

българската военна авиа-
ция. Привърженик на де-
виза “Прави като мен”, на
който остана верен до по-
следното си дихание, до
последния удар на неспо-
койното си сърце.
Изтъкнат учен в областта
на теорията и практиката
на използването на Воен-
новъздушните сили в
съвременната война, ос-
тавил забележителни с
вълнуващите си страници
мемоари за онзи щурм на
небесната стихия, който
бе извършен от неговото
поколение летци-пилоти
със заглавие “Закалени
криле”. Покосен от ковар-
ната болест тогава, кога-
то беше най-необходим
за родните Воен-
новъздушни сили; Гене-
рал-майор от авиацията
Тодор Трифонов Тодоров.
Заслужил летец на На-
родна република Бълга-
рия, лидер в най-сложни-
те видове подготовка в
изтребителната авиация,
забележителен командир
на Деветнадесети изтре-
бителен авиационен полк
и Десети смесен авиаци-
онен корпус, неуморим
търсач на новото в авиа-
ционното дело, въздушен
стрелец-майстор, с точния
си огън поразил четири

вражески балона, пуска-
ни с разузнавателна и
провокационна цел над
територията на нашата
страна. Един от първите
български летци-изтреби-
тели, започнал денонощ-
но бойно дежурство сре-
щу опитите на враговете
на България да нарушат
мирния труд на народа;
Полковник Атанас Илиев
Атанасов. Един от най-из-
вестните и авторитетни
летци-пилоти и авиацион-
ни командири. Строг и
взискателен към себе си
и своите подчинени. Ос-
тавил трайна следа в ис-
торията на българската
авиация и неизгладими
спомени във всички, кои-
то са служили с него в
онова време на напрегнат
щурм на неизвестното по
неговия нелек рискован

път от младши пилот до
началник на военната
авиация на Народна ре-
публика България; Пол-
ковник Атанас Асенов Ди-
митров. Известният на ця-
лата авиация - Тачо. За
него смисълът и съдържа-
нието на живота е в лете-
нето,  изключителен ин-
структор, дал път в небе-
то на не едно поколение
български военни пилоти.
Той остави ярка следа в
историята на българската
военна авиация с неукро-
тимия си дух, с веселия си
нрав, с неуморимата си
жизненост на признат на-
ционален състезател по
ски, футбол и тенис. Пре-
минава пътя на своето по-
коление летци-пилоти, ко-
ито с мъжествена доблест
и авиаторска чест ден и
нощ, в невероятно трудни
условия на времето, из-
граждаха бойната мощ на
българската изтребител-
на авиация; Полковник
Димо Иванов Димов. По-
знатият на цялата българ-
ска авиация Бай Димо. С
работническа закалка
той премина нелекия път
от курсант в авиационно-
то училище до командир
на елитния Деветнадесе-
ти изтребителен авиаци-
онен полк в годините,

когато на летище Граф
Игнатиево се решаваха
най-сложните задачи по
изграждането и
усъвършенстването на
българската изтребител-
на авиация. Грижлив и в
същото време строг инст-
руктор и командир, възпи-
тал поколения български
летци-изтребители, сигу-
рен боен другар и неза-
меним приятел; Полков-
ник Тома Тасев Ковачев.

Заслужил летец на Народ-
на република България.
Забележителен военен
летец-пилот от най-висша
класа. С работническа за-
кваска, преминал славен
път от младши пилот до
зам.-командир с 40-годи-
шен славен път по лети-
щата на България, възпи-
тал поколения български
военни летци, които с бла-
годарност си спомнят

за миговете
във въздуха и

на земята

прекарани в компанията
на този забележителен
човек и пилот. Интелекту-
алец, единственият боен
пилот от българската
авиация, завършил задоч-
но, без откъсване от ди-
намичното всекидневие
на военната авиация,
Юридическия факултет на
Софийския университет.
Автор на прекрасни мемо-
ари, ярки, разкриващи
напрегнатото летателно
всекидневие - “Пътека в
небето”. Неуморен при-
върженик на запазването
на авиационната памет на
България и на преклонна
възраст твърдо и не-
отстъпно, пламенно и
безкористно защитаващ

правните основи на
България като достойна
авиационна държава;
Полковник Филип Георги-
ев Цеков. Заслужил летец
на Народна република
България със славен
авиационен път започнал
от Школата за летци във
Враждебна, през Воен-
новъздушното училище,
което завършва с отли-
чие, през великолепната
изтребителна епопея на
Графа, до директор на
Транспортната авиация в
БГА “Балкан”. Един непре-
станен, труден, но славен
път напред и нагоре -
това е въздушният друм
на Цеков и неговото по-
коление летци-пилоти и
авиационни командири. С
такива свои славни чеда
България заслужено се
гордее, въпреки амнезия-
та на някои съвременни
български политици, кои-
то напразно се опитват да
заличат от българската
история героични събития
и славни имена; Полков-
ник Георги Пенков Божи-
лов. Великолепен летец-
пилот и авторитетен авиа-
ционен командир. Оста-
вил забележителна следа
в историята на българска-
та военна и гражданска
авиация. С шопска упори-
тост, безкомпромисен в
небето и на земята, тру-
долюбив и по авиаторски
всеотдаен, той остави
след себе си светла диря
в най-забележителните
дела на българската
авиация.

Роден,
за да лети

Това са те, осемте за-
бележителни синове на

България.
...Август 1953-та. По-

следни полети, последни
проверки от забележи-
телните съветски летци-
инструктори, преминали
през огнените дни и
нощи на Великата Оте-
чествена война. После-
ден щрих и ето на 22
септември 1953 г., със
Заповед № 031 ми-
нистърът на Народната
отбрана на Народна ре-
публика България при-
своява званието “Военен
летец първи клас” на
осемте забележителни
летци-пилоти от военна-
та авиация на страната,
оставили в небето над
родината забележителна
следа за слава на
българската военна
авиация и за гордост на
българския народ,
откърмил такива пре-
красни синове. Това са
те - първите в орляка на
първокласните летци на
България. Възпитали не
едно поколение пре-
възходни първокласни
военни летци, първи за-
станали на боен пост, на
бойно дежурство за за-
щита на родното небе от
чуждо посегателство, ле-
тели без аварии и про-
изшествия на десетки
типове все по-нови и все
по-съвършени самолети
и щурмували непознати
дотогава за българската
авиация височини и ско-
рости. В условията на
“най-голямата демокра-
ция” малко позабравени
от управляващите и вла-
стимащите. Но техният
подвиг е обвеян с вечна
слава, тяхното забележи-
телно дело не бива да
бъде забравено.

На снимката (от ляво на дясно): капитан Филип Георгиев Цеков, капитан
Тома Тасев Ковачев, капитан Димо Иванов Димов, майор Атанас Асенов Димитров,

полковник Симеон Стефанов Симеонов, майор Атанас Илиев Атанасов,
капитан Тодор Трифонов Тодоров, капитан Георги Пенков Божилов.

Агроном - носител на високото звание
“Заслужил деятел на селското стопанство”.

Работил честно и всеотдайно
за развитието на селското стопанство

в Ямболска област.
Дългогодишен председател на АПК Ямбол,

първенец по производство в страната.
Верен на социалистическите идеи.

Поклон пред светлата му памет!

На 24 септември 2014 г. се навършват
2 години от смъртта на

ПЕТКО
БОЖКОВ

ФИЛИПОВ
роден на 13.02.0931 г.
в с. Овчи кладенец,

Ямболско

От семейството
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Ф

гледайте

ФУТБОЛ

резултати

кратки

ПО ДИЕМА
15.45 Монтана -

ЦСКА
18.45 Ботев Вр -

 Лудогорец
ПО БТВ ЕКШЪН

20.00 Монпелие - Монако
21.45 Наполи - Палермо

ПО НОВА СПОРТ
21.45 Тотнъм - Нотингам Ф

ПО РИНГ
21.45 Парма - Рома

Купа на България,
I кръг

Спартак Вн - Левски 1:7
0:1 М. Иванов (8), 0:2 Р.
Цонев (24), 0:4 Краев (39 и
53), 0:5 Мисяк (73), 0:6 Домо-
вчийски (76) 0:7 Краев (89)
1:7 Малчев (90+2); Верея -
Локо Пд 0:2 0:1 Ж. Желев
(13-авт), 0:2 Сандански (29); Локо
Мз - Ботев Пд) 0:4 0:1 Цветков
(58), 0:2 Огнянов (71), 0:3 Колев
(80), 0:4 Юсеин (85). Днес, 15.45 ч.:
Монтана - ЦСКА (по Диема); 16.00
ч. Пирин Разл - Локо Сф; Дунав -
Раковски; Созопол - Черно море;
Бургас - Берое; Пирин ГД - Добру-
джа; Атлетик (Куклен) - Банско;
Ботев Гъл - Марек; Септември
Симитли - Хасково; Манастирище
- Локо ГО; Черноморец Бс - Славия;
Ботев Вр - Лудогорец; утре от
18.00 ч. Пирин Бл - Литекс

едерацията по волейбол
гласува доверие на Пла-
мен Константинов да води
мъжкия отбор до Олимпиада-
та в Рио 2016. Гибона имаше

Ф
Гибона остава до Рио 2016

следва да го направим. Останах с впе-
чатлението, че Пламен е готов и ще
води отбора на европейското първен-
ство, на което сме съдомакини с Ита-
лия, а и по-натам. А нашата позиция е
да се доверяваме на български тре-
ньори. Имаме доказали се специалис-
ти, които са показали резултати. На
Пламен му предстои тепърва да пости-
га резултати. Константинов спомена кое
е определящо за решението му да ос-
тави близнаците Братоеви и Николай
Николов извън отбора за световното.
Това е негово право. Тези състезатели
трябва да бъдат обезателно върнати. И

България да разполага с разширен
състав от поне 18 души, които да про-
ведат концентрирана подготовка. Цел-
та е да играем добре в Световната
лига, да потърсим завръщане в група
“А” и най-вече да се представим доб-
ре на европейското”, обяви инж. Лаза-
ров пред ТВ7. Константинов ще може
да остане начело и на клубния си тим
Губерния. Досега федерацията изиск-
ваше селекционерът да няма клубни
ангажименти. “Опитът ни с целогодиш-
но ангажиране на Камило Плачи бе
изключително неудачен”, призна
шефът на волейбола.

договор само за 2 месеца, който при-
ключи след световното в Полша, но
президентът на централата инж. Дан-
чо Лазаров разкри, че искат бившият
капитан на “лъвовете” да остане.

“Пламен изпитва чувство на неси-
гурност дали той е правилният избор.
Ние обаче му изразихме пълната си и
безусловна подкрепа. Започнахме да
говорим за бъдещето - какво и как

Феновете на Левски
от Фонд Сектор “Б” из-
лязоха с остра декла-
рация срещу вратаря на
Лудогорец и национал-
ния отбор Владислав
Стоянов. Привържени-
ците са засегнати от из-
казването му, в което
юношата на ЦСКА за-
яви, че шампионите не
трябва да падат на ни-
вото на останалите от-
бори от „А” група, визи-
райки предстоящото
гостуване на Левски.
Дербито на Х кръг е в
събота от 19.30 ч. За
това си изказване Сто-
янов бе квалифициран
като „селско вратарче”
от “синята” публика. Фе-
новете на Лудогорец
пък са наречени “20
клоуна с кренвирши”.

“Ако на нас, като
Фонд Сектор “Б”, и пуб-
ликата на Левски като
цяло, някой ни каже, че
не “трябва да ни пада

Божидар
Краев (вляво)
поздравява
Радослав Цонев
за гола му
срещу Спартак
във Варна в
мач от I кръг
за Купата на
България,
спечелен от
Левски със 7:1.
Самият Краев
отбеляза
хеттрик в
двубоя, по 1
гол вкараха
още Мирослав
Иванов,
Владислав
Мисяк и Вале-
ри Домовчий-
ски, а за
домакините
почетно се
разписа Диян
Малчев в
добавеното
време

Левски удави
Спартак във Варна
Н

Снимка БГНЕС

17-годишен с хеттрик за разгрома със 7:1 на гостите
авръх 20-годиш-
нината от истори-
ческата победа
със 7:1 над ЦСКА,
Левски съкруши

ГЕОРГИ ИВАНОВ (ЛЕВСКИ): “Видях
младите момчета в игра и това е хубаво.
Радвам се за Божидар Краев, че вкара
хеттрик, но не мога да отлича някого кон-
кретно. Отборът се опитваше и искаше да
доминира, а освен това и не подцени мача,
което беше много важно за мен. Божидар,
Галин Ташев, Цонев, Мисяк и другите са
бъдещето на Левски. На тях им трябва
време, за да укрепнат физически и да
бъдат водещи играчи. За Лудогорец още
не сме мислили, ще го правим от утре.
Всеки един от футболистите трябва да бъде

със същия резултат закъса-
лия Спартак във Варна. С
юноши и резерви в състава
“сините” с лекота се класи-
раха за 1/8-финалите за
Купата на България, надиг-
равайки по категоричен
начин избраниците на Злат-
ко Янков - Фара. Точно на
същата дата през 1994 г.
Фара беше в редиците на
Левски при гръмката побе-
да със 7:1 над ЦСКА. “Сини-
те” за първи път играха в
новите си екипи в жълто и
виолетово, които предста-
виха за 100-годишния си
юбилей.

Фурор в мача направи
17-годишният Божидар
Краев, който отбеляза хет-
трик. Врачанският талант,
син на бившия футболист на
Ботев Вр Бойко Краев, се
разписа за 3:0 с удар по
земя от границата на нака-
зателното поле, после
оползотвори центриране
отляво и накрая оформи
впечатляващия си голов
дебют в предпоследната
минута. Преди това домаки-
ните удариха греда зад
македонския страж Кристи-
ан Наумовски, който успя
да закачи удар на Стани-
мир Димитров. В добавено-
то време Диян Малчев успя
да се разпише почетно за
“соколите”.

След мача

готов за игра, независимо дали почва мача
или влиза като резерва. Радвам се и за
това, че спечелихме с голяма разлика за
самочувствие. Резултатът е случаен, ние
просто искахме да победим. Няма връзка
с онова 7:1 отпреди 20 години”.

ЗЛАТКО ЯНКОВ (СПАРТАК ВН): “След
1:7 какви да бъдат емоциите? Младите фут-
болисти на Левски ни показаха как се иг-
рае футбол. Срещу този отбор просто не
можехме да спечелим, защото на нас ни е
ясно, че няма да спечелим и купата. На-
сочваме се към първенството. “

СИНИ ФЕНОВЕ ПОДХВАНАХА
ВОЙНА С ЛУДОГОРЕЦ

на нивото”, бихме се
засегнали. Бихме се
настървили. Бихме се
разгневили. И още в
идния мач, на трибуни-
те, бихме показали на
този/тези с цялата мощ
на нашите сили и
възможности на какво
сме способни. И бихме
го направили така, че
да ни запомнят дълго и
мълчаливо... Уви, тук не
се касае до нас... Ня-
какво селско вратарче
в прав тон си каза, ви-
зирайки мача с Левски,
че не бивало да падат
на нивото на отборче-
тата от “А” група. До
футболистите и ръко-
водството на Левски
София. Това не ви ли
засяга? Не ви ли на-
стървява? Не ви ли
разгневява? Вашият от-
говор трябва да бъде
на терена! Стъпете
здраво на него, обле-
чете малинено-жълта-

та раирана вековна
фланелка върху души-
те и сърцата си и пока-
жете на селското вра-
тарче колко пъти може
да извади топката от
мрежата си. Зад вас
сме ние и цялата 100-
годишна тежест на ем-
блемата ни. Ще го усе-
тите. И те. Не е срамно
да загубиш и паднеш,
срамно е да не влезеш
в боя. Срамно е мало-
душието. И преклоне-
ната глава. Те в Левски
не се прощават. Време
е за мъже! Любовта на-
родна срещу “каузата”
модна.

Всички на стадиона.
За Левски Вековенъ!” И
ако срещу нас имаше и
гостуваща публика, а
не 20 клоуна с кренвир-
ши, бихме нарекли този
двубой дерби. На тере-
на обаче със сигурност
ще бъде интересно”, за-
явяват сините ултраси.

Бирсент Карагарен се измъква между двама играчи на Верея в мача
за Купата на България, спечелен от Локо Пд с 2:0 в Стара Загора
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Ники Михайлов
пак в националния

Националният селекционер Лю-
бослав Пенев върна Николай Михай-
лов в държавния тим. Преминалият
в турския Мерсин вратар попадна
сред повиканите за евроквалифика-
циите с Хърватия на 10 октомври
в София и с Норвегия на 13-и в Осло.
Пенев повика в националния отбор
и Александър Тонев, който се забърка
в скандал в Шотландия. Легионери-
те, повикани от Пенев: Николай
Михайлов (Мерсин, Тур); Николай Бо-
дуров (Фулъм, Анг); Станислав Мано-
лев (Динамо Москва, Рус); Симеон
Славчев (Спортинг, Пор); Георги Ми-
ланов (ЦСКА Москва, Рус); Георги
Илиев и Емил Гъргоров (Шъдзяджу-
ан, Кит); Ивелин Попов (Кубан, Рус);
Андрей Гълъбинов (Ливорно, Ит);
Илиан Мицански (Карлсруе, Гер);
Тодор Неделев (Майнц 05, Гер) и
Александър Тонев (Селтик, Шот).
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Константинов
ще води
националите
до Рио 2016

Стр. 23

гледайте

ПО ТВ +
ВОЛЕЙБОЛ
Световно

първенство
21.00 Сърбия - Бълга-

рия (жени)
ПО ЕВРОСПОРТ
СКИ-СКОКОВЕ

17.45 Лятна гран при в Хакуба
КОНЕН СПОРТ

21.30 “Ролекс гран слем” в Бъргли

кратки

Везенков с втори
годишен приз

Българският национал Алек-
сандър Везенков получи за вто-
ра поредна година наградата за
най-добър млад играч в първен-
ството на Гърция. Отличието
му се дава след силните изяви
през миналия сезон с екипа на
Арис. Българинът получи награ-
дата си от президента на Арис
Лефтерис Арванитис. В събота
вечерта Везенков беше избран и
за най-полезен играч на турнира
“Никос Галис”, след като Арис
спечели титлата. “Бих искал да
благодаря на моите съотборни-
ци и треньори, без които няма-
ше да постигна това. Искам да
посветя тази награда на клуба
и да пожелая здраве и успех на
всички през новия сезон”, каза
Везенков.

5-а загуба за Аоияма

Даниел Иванов-Аоияма
претърпя пето поражение в 10-
ата си среща на Големия есенен
турнир в Токио. 197-килограмови-
ят сумист от Елхово бе избутан
от дохиото от по-лекия с 32 кг
японски “маегашира” Икиои с
техниката ошидаши и има ба-
ланс от 5 победи и 5 поражения.
“Великият шампион” Хакухо по-
стигна 10-а победа и единствен
продължава без загуба в турни-
ра, след като повали “маегашира”
Осунаараши с техниката цукио-
тоши. Днес Аояма ще се бори с
друг японец - “комусуби” Джоко-
рю, който е тежък “само” 159 кг
и е с пасив 3:7.

Рускинята Мария Шарапова отрече, че
връзката й с Григор Димитров е приклю-
чила, и опроверга всички спекулации, че
се е разделила с най-добрия ни тенисист.
Клюките дори намериха място в новини-
те на държавната телевизия на Русия
“Первый канал” миналата седмица, което
накара редица фенове да повярват, че
звездната двойка се е разделила. “Защо
сте разтревожени”, попита усмихнатата
Маша на пресконференция след победа-
та над сънародничката си Светлана Куз-
нецова с 3:6, 6:2, 6:2 във II кръг в Ухан,
Китай ($2 400 070). “О, всичко е чудесно
с Григор. Благодаря, оценявам загриже-
ността. Благодаря ви, че се грижите за

Националният ни от-
бор по гимнастика зами-
нава утре за Световното
първенство в Нанинг, Ки-
тай, измъчван от травми.
На форума от 3 до 12 ок-
томври България ще бъде
представена с пълен отбор
от 6-има състезатели при
мъжете и Ралица Милева
при жените. “Христос Ма-
ринов и Илия Туджаров
имат проблеми с рамото,
Александър Батинков е
измъчван от болки в
кръста, а има и проблеми
с глезена, Мартин Ангелов
наскоро се завърна след
операция на глезена. По-

Шампион от Нанкин
бяга в Азербайджан

6 световни рекорда бяха подобрени на Азиатските игри в Инчеон, РКорея.
Олимпийският и световен шампион в кат. до 56 кг Юн Чол Ом (КНДР)
изтласка 170 кг, като подобри собственото си постижение от 169 кг. Съна-
родникът му Ун Гук Ким (62 кг) също взе златото с рекорден резултат. Той
изхвърли 154 кг и подобри постижението на Джиюн Ши (Кит) от 153 кг.
После 2 пъти коригира собствената си марка в двубоя от 327 кг, установе-
на, когато стана олимпийски първенец в Лондон 2012. Първо вдигна 174 кг
за двубой от 328 кг, а после със 178 кг закова сбора на 332 кг. При
жените Ши Чин Хсу (Тайпе, 53 кг) триумфира с рекорден двубой от 233 кг
(101+132). Предишният двубой №1 бе 230 кг на Ли Пин (Кит) от 2010 г.
Олимпийската шампионка Зулфия Чиншанло (Каз) остана 2-ра с 228 кг
(96+132). Тя първа изтласка 132 кг и остана рекордьорка в движението, в
което имаше 131 кг от Лондон 2012.

Снимка ПРЕСФОТО/БТА

Лю Сяодзюн (77 кг) е
изхвърлил 170 кг на
Азиатските игри в

Инчеон. Олимпийският
шампион от Лондон

2012 събра двубой от
375 кг (175+200) и

спечели първа титла
за Китай във

вдигането на тежести
при мъжете на Игрите

Първият ни олимпийски шампион от
II младежки игри в Нанкин Божидар
Андреев в категория до 69 кг във вди-
гането на тежести може да избяга в
Азербайджан. Щангистът от сливенско-
то село Тополчане отхвърлил първата
оферта от $250 000 през зимата, защо-
то иска да се състезава за България.
Стана ясно обаче, че младата ни на-
дежда в тежката атлетика е стигнал до
златото в Китай почти без пари. Андре-
ев не получава финансиране нито от
федерацията, нито от спортното мини-
стерство. Единствените средства, на
които разчита, са от община Сливен.

“Отпускат ми стипендия от 135 лв.
на месец, те са за европейската ми
титла при кадетите. С тези пари не мога
да си купя нито витамини, нито нищо
да направя. Ако има предложение от
Азербайджан за мен и треньора ми
Пламен Братойчев, бих се замислил и
отишъл. Да, бих отишъл. В момента в
общежитието деля стая с още 5 момче-
та, с които тренираме заедно. Чистя си,
пера си дрехите, така ме е учила май-
ка ми. В свободното време гледаме
мачове. Харесват ми всички предмети,
от малък обичам да рисувам. Зле съм
по математиката. Иначе обичам чалга,
хип-хоп”, призна 17-годишният щангист.

“Във финансов аспект не мога да
оценя титлата от Нанкин. Постигаме

6 световни рекорда
подобряват щангисти
на Азиатските игри

Марин МИЛАШКИ

всичко с добра воля, може би и малко
на инат. Честно да кажа, не знам защо
го правим. Той е единственият състеза-
тел в неговата възрастова група, който
не получава стипендия нито от спорт-
ното министерство, нито от нашата
федерация. Оттам не са предвидили
дори пари за подготовка. Не им били
отпуснати. Странно е - нали всяка го-
дина в началото се прави бюджет.
Спечелихме квотата през месец май и
обяснението беше, че това е станало
твърде късно”, каза Братойчев.

Гимнастиците се целят в Топ 24

Маша: С Гришо всичко е наред
мен толкова много”, обяви Маша.

Друга руска телевизия - “Питер ТВ”,
съобщи вчера, че в живота на Шарапова
се е появил нов мъж, като се позова уж на
близки на руската звезда в тениса. С обра-
та над Кузнецова Маша записа 18-а побе-
да в 3 сета от началото на сезона и до
момента е водачка по този показател. Нито
една друга тенисистка в света няма повече
от 15 3-сетови успехи през годината. От
Ухан отпаднаха Серена Уилямс (САЩ, №1
в света) и Симона Халеп (Рум, №2). Заради
вирусно заболяване американката се от-
каза при 6:5 в своя полза в мача с Ализе
Корне (Фр). Халеп пък бе обърната от
Гарбине Мугуруса (Исп) с 6:2, 2:6, 3:6.

следните 2 момчета са
Димитър Димитров и Йор-
дан Александров, който се
подготвя  в САЩ заради
ангажименти в универси-
тета, и ще кацне в Китай
направо от Америка”,
обясни помощник-тре-
ньорът на мъжете Влади-
мир Янев. Главната цел е
попадане в топ 24 в отбор-
ното класиране. Само
така България ще може да
участва с пълен състав и
на Световното през 2015
в Глазгоу, което е 2-ра и
последна квалификация за
Олимпиадата в Рио. “Ако
не завършим сред първи-
те 24, на световното дого-
дина ще имаме право

само на 3-ма гимнастици,
а това не е добре. В съста-
ва не попадна Велислав
Вълчев. Той има 2 опера-
ции на глезена и не мо-
жем да рискуваме с включ-
ването му. Въпреки лекар-
ските забрани в последни-
те седмици тренира, но
резултатите му не са по-
добри от тези на остана-
лите момчета. А и за визи-
те и билетите не може да
се чака до последно. Ве-
роятно в близко бъдеще
той ще замине да търси
препитание в Дания и ще
се откаже от гимнастика-
та”, заяви председателят
на БФСпортна гимнастика
Красимир Дунев.

Мони ГЕОРГИЕВ


