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ПОЗИЦИЯ СКАНДАЛ

КФН вдига
заплатите си
и таксите
за бизнеса 6

Генерал Румен Радев смята, че
трябва да има референдум за скандал-
ното споразумение с Канада СЕТА.
Така той реагира на новината, че пра-
вителството е одобрило договора “не-

присъствено” и то без никакъв анализ
на ефекта върху икономиката.

Кандидатът за президент обяви, че
ще даде договора с Канада на Консти-
туционния съд, ако спечели изборите.

Кандидатът за президент обяви, че ще даде
договора с Канада на КС, ако спечели изборите

Предизвикват
деца и родители
да нарисуват
Малкия принц

Това споразумение крие огромни рис-
кове за потребителските, трудовите и
гражданските права на българите, за
бизнеса и за демокрацията, категори-
чен бе Радев.

През цялата изминала седмица
мнозинството в парламента отхвърля-
ше настояването на БСП правителст-
вото да бъде задължено да изготви до-
клад за последиците от СЕТА. 2
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БАРАБАР С КРАТУНИТЕ
Зададат ли се избори, на

депутатите им прищраква
под шапката и през глава
хукват да променят прави-
ла (стр. 2). В “12 без 5”.
Едни го правят с идеята да
осигурят светло бъдеще на
своята партия, но най-вече
на себе си. Други пробват
да угодят или да се харе-
сат някому, за да си посте-
лят по-добре. Каквито и да
са подбудите, резултатът е
пагубен. И за прекроители-
те, и за електората.

На път сме да поставим

Ина
МИХАЙЛОВА

НЯКОЛКО
ДУМИ

Никой не иска децата ни да се хранят с вносно месо с ГМО заради визи,
коментира вчера ген. Румен Радев по време на срещите си с обществеността в Девин

рекорд по късно преправя-
не на изборните норми. Иг-
рачите загряха, тъкмо изу-
чиха правилата, сега що
да не пратят и тях, и нас за
зелен хайвер. В условия на
повсеместен хаос и тотал-
но объркване иди докажи
кой гласува за президент,
кой - за референдум, кой -
за Цецка, кой за... При тоз
правен абсурд най-логич-
но е и изборите да се на-
гласят по същий образ и
подобие.

Демокрацията ни довя

предизборна глупост, от
която отърване няма. Кол-
кото експерти, анализатори
и наблюдатели предупредят
за вредата от бъзикането с
изборното законодателство,
толкоз родните преправячи
ни вкарват в приключение.
И пробват да ни търкалят
барабар с кратуните.

Накрая пак ще замажат
нещата. Ний ще натиснем
копчето на дистанционното
и ще ги благословим. И пак
да се борим като прасета с
тикви? Абсурд.

Ген. Радев: Трябва да
има референдум за СЕТА

Драгомир Стойнев
за политическата
отговорност
на ГЕРБ 2

Готвят ни драстичен
скок на цената
на водата

Източили
европари
от ИАРА
чрез тъща 4
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Снимка БГНЕС
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Българското правителство
одобри търговското споразу-
мение между ЕС и Канада
СЕТА. Кабинетът официално
упълномощи постоянния пред-
ставител на България към ЕС
да подпише двата документа
под условие. Изискването е за
последваща ратификация и
при условие на поет официа-
лен ангажимент от страна на
правителството на Канада за
отмяна на визовите изисква-
ния за български граждани,
желаещи да посетят държа-
вата за целите на бизнес и

Още по темата
на стр. 7, 12

Провалът с “Белене” и всички послед-
ствия са резултат от управленската не-
мощ на ГЕРБ, категоричен е депутатът
от БСП Драгомир Стойнев. Той поясни,
че ГЕРБ се провалиха в управлението
на стратегически енергийни проекти и
водят България към енергийна зависи-
мост. “Сега цитират фактури, договори,
протоколи, стигнаха и до деловодител-
ките, за да хвърлят политическата си
вина върху друг. Аз също мога да цити-
рам протоколи на БЕХ от началото на
2013 г., в които се разрешават плаща-
ния, макар и предоговорени. С докумен-

Каква е причината да се
бави държавната субсидия на
община Пловдив за успешно-
то осъществяване на инициа-
тивата “Европейска столица
на културата” през 2019 г.
Този въпрос ще задават на
финансовия министър в
петъчния парламентарен
контрол депутатите от БСП
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Георги

Социалисти питат Горанов за парите за Пловдив
като Европейска столица на културата

ГЕРБ ДА ОТГОВАРЯТ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НИ
В ЕНЕРГИЙНО ЗАВИСИМА ДЪРЖАВА

ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:

ти обаче се занимават съответните ор-
гани, да ги оставим да си свършат рабо-
тата”, категоричен е депутатът.

“Работата на министрите е друга - да
осъществяват контрол и да правят поли-
тика. Аз встъпих в длъжност като ми-
нистър на 29 май 2013 г. През юни 2013
г. уволних целия Съвет на директорите
на БЕХ, след като разбрах, че процесът
с прекратяване на отношенията с ком-
панията изпълнител е напълно забата-
чен. Тогава спряха и плащанията. Спа-
зих правилата и се съобразих като ми-
нистър с решение на МС и на НС, срещу

което бях гласувал като депутат от БСП.
Те дори и това не можаха да направят
- да си изпълнят административно и юри-
дически политическото решение за спи-
ране на “Белене”, казва Стойнев. По ду-
мите му министър Петкова е права, че
няма как един министър да стои на вра-
тата на НЕК и да дебне фактури, но един
министър може да контролира БЕХ. “Аз
направих точно това - спрях процеса и
го обявих публично на пресконферен-
ция, след която се самосезира и проку-
ратурата. С “Белене” създадоха пореди-
ца от кризи - влизане в арбитраж и

загубата му, административно блато с
прекратяването на проекта, което сега
е обект на разследване. Адвокатите от
Уайт енд Кейс съветвали да не се пре-
кратяват договори. А защо стигнахме
въобще до Уайт енд Кейс? Заради спи-
рането на проекта”, припомня Стойнев.

Загубите на обществени пари заради
арбитража и заради процедурни грешки
са факт. Още по-страшни ще са бъдещи-
те загуби за страната, ако продължи това
управление без характер, което загроби
3 стратегически енергийни проекта, ка-
тегоричен е депутатът.

Правителството одобри
СЕТА без всякакъв анализ
Ген. Радев обяви, че би дал решението на КС, и не изключи възможността
за провеждане на референдум по скандалния договор

туризъм. Срокът за падането
на визите е не по-късно от
края на 2017 г.

Всеобхватното икономиче-
ско и търговско споразумение
има за цел либерализиране-
то и насърчаването на търго-
вията със стоки и услуги, по-
добряване защитата на инте-
лектуалната собственост и
защитата на инвестициите.
Включени са и разпоредби
относно устойчивото развитие
и енергийните ресурси.

Само два дни по-рано
ръководителят на парламента

в белгийския район Валония
обяви, че няма да спазва улти-
матума на Европейския съюз
за подкрепяне на мащабната
търговска сделка с Канада.
Именно Валония остана един-
ственият район, който блоки-
ра сделката ЕС-Канада, като
наложи вето. До снощи мест-
ните власти трябваше да се
съгласят да подкрепят догово-
ра, в противен случай насро-
чената за четвъртък среща на
високо равнище с участието
на Канада ще бъде отменена.
При съгласие от страна на Ва-

лония споразумението ще
бъде подписано на форума.

Реакциите на правителстве-
ното решение у нас не закъсня-
ха. Ген. Румен Радев във фейс-
бук остро се възмути от дейст-
вията на правителството.

“Без да проучи потенциал-
ните ефекти на СЕТА върху
България и без да информира
българското общество какво
подписва, кабинетът “Бори-
сов” дава съгласие за спора-
зумение, което крие огромни
рискове за потребителските,
трудовите и гражданските

права на българите, за
българския бизнес и за
българската демокрация”, ко-
ментира той. Кандидатът за
президент на БСП обяви, че
ако договорът бъде подписан,
той ще сезира Конституцион-
ния съд. “Не изключвам
възможността ратификацията
на СЕТА да бъде подложена
на национален референдум
предвид всеобхватния харак-
тер на договора, който пре-
дизвиква активни граждански
протести в цяла Европа и бе
блокиран от две белгийски
области: Валония и Брюксел-
столица”, допълни той.

КАЛОЯН ПАРГОВ

Промяната на ИК е опит за
манипулация и организиран хаос

“БСП категорично се
противопоставя на про-
мените в ИК, защото
случващото се е опит за
манипулация, правен
абсурд, пълен фарс, ор-
ганизиран хаос и проти-
воречи на всички прин-
ципи, свързани с про-
зрачност и равен старт
на участниците”. Това
заяви лидерът на ГС на
БСП в София Калоян
Паргов пред журналис-
ти в НС вчера. По думи-
те му управляващите
искат да възпроизведат
“Арена Армеец” втора
серия. “Самата промяна
на правилата на едно
състезание в 12 без 5 е
абсурдно. Такова чудо
няма в целия свят, а
единствено в България -

Снимка  БГНЕС

Депутатите Християн Митев и Филип
Попов  по време на заседанието на

парламентарната комисия по правни въпроси

страната на прецеден-
тите, коментира Паргов.
Той даде пример със
столичния район “Мла-
дост”, където в една сек-
ция ще са изборите за
президент, за референ-
дум и за частичен мес-
тен вот за кмет. Там чле-
новете на СИК трябва да
обработват три вида
бюлетини, което ще до-
веде до хаос и струпва-
не на хора в секцията,
отбеляза Паргов. “БСП е
готова за изборите. Има-
ме над 500 души, които
са ангажирани в коми-
сиите. Ако на ГЕРБ не им
стигат хора, да се оба-
дят в градската центра-
ла и ще им дадем някой
назаем”, пошегува се
лидерът на столичните

социалисти.
Забелязваме стре-

меж в управляващите да
създадат хаос в избор-
ните правила, защото те
не се правят в 12 без 5
дори, а в 12 и 5, подкре-
пи го депутатът от БСП
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Филип
Попов. “Остават по-мал-
ко от 2 седмици до пре-
зидентските избори.
Мнозинството в НС на-
прави опит да създаде
напрежение в секциите
в чужбина с настояване-
то там да се поставят
допълнително урни, без
да се увеличи броят на
членовете на секцион-
ните комисии. Добре е,
че в последния момент
се отказаха”, посочи той.
Според Попов това би

помещение. Само че се
слагат две избирателни
кутии. С какво това ще
допринесе за огранича-
ването на времето. Са-
мото пускане на бюле-
тината в кутията отнема
секунди, но един и същи
човек ще бъде на тези
списъци и на печатите.
Тъмната стаичка е една
и съща. Това по никакъв
начин няма да доведе до
съкращаване на време-
то за гласуване”, заяви
по време на дебатите
Филип Попов.

Депутатите гласуваха
отново общият брой на
избирателните секции,
които се образуват в
една държава, която не
е членка на ЕС, да не
може да надвишава 35
секции. Гласовете “Не
подкрепям никого” ще
се броят при определя-
не на резултата от пре-
зидентските избори.
Очаква се поправките в
ИК да минат днес на
второ четене в пленар-
на зала.

Търновалийски, Манол Генов
и проф. Стефан Данаилов.

Преди две седмици стана
ясно, че държавата не е пре-
вела нито лев от целевата
субсидия, която градът на те-
петата трябва да получи за
европейската инициатива.

“На 1 април 2015 година
на свое заседание МС одоб-
ри Многогодишната програ-

ма (2015-2019) за подкрепа
на избрания за “Европейска
столица на културата” българ-
ски град. За подпомагането
на реализацията на тази про-
грама правителството опре-
дели целева субсидия в раз-
мер на 20 млн. лева”, припом-
ни Търновалийски. Със също-
то решение се посочва, че
средствата за подкрепа на

Пловдив следва да се предо-
ставят по бюджета на общи-
ната, като бъдат разпределе-
ни за целия период от 2015
до 2019 г. За 2015 това са 1
500 000 лв., за 2016 - 2 500
000 лв. за 2017 - 5 000 000
лв., за  2018 - 5 000 000 лв.,
а 2019 - 6 000 000 лв.

За тази и миналата годи-
на Пловдив не е получил от

републиканския бюджет фик-
сираните суми. За проблема
алармираха от Общинската
фондация “Пловдив 2019”,
както и самият градоначал-
ник докладва в Брюксел. За-
това очакваме от финансо-
вия министър да отговори
защо не се изпълнява реше-
ние на МС, подчерта Търно-
валийски.

довело до по-слаб кон-
трол и до възможност за
манипулации на избор-
ния резултат.

По-рано правната
комисия в НС отхвърли
промени в ИК, предвиж-

дащи изборите в чужби-
на да може да се осъ-
ществяват с повече от
една урна. “На практика
остават един и същи
състав на СИК, една
тъмна стаичка и едно
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ен. Румен Радев бе
първият гост от по-
редицата кръгли
маси, които Сту-
дентският клуб на

Ген. РАДЕВ ПРЕД СТУДЕНТИ:
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Ген. Радев посети вчера Чепеларе и Девин, където отново подчерта,
че България не трябва да предава националния си интерес

Г

Държавата трябва да направи
връзка между реалната икономическа
среда и образованието,
смята кандидатът за президент

политолога към СУ “Св. Кли-
мент Охридски” организира с
кандидатите за президент. Ге-
нералът призова младите
хора да не се притесняват да
имат смела позиция, да искат
и да променят. “България има
нужда от промяна и от актив-
ност. Вие ще изведете стра-
ната на достойно място в све-
товната политика, икономика,
култура, където ни се полага
да бъдем”, обърна се към мла-
дите политолози Радев. Той
изрази задоволство, че все
още много млади българи
остават в страната ни, за да
завършат образованието си и
да работят. Според него
държавата трябва да помага
на такива млади хора.

Най-добрата роля на
държавата в тази ситуация е
да направи връзка между ре-
алната среда в икономиката
и образованието, смята Радев.

Според него търсените спе-
циалности трябва да се сти-
мулират със стипендии от биз-
неса, както се прави на За-
пад. Той изтъкна, че има на-
мерение да включи повече
млади хора в администрация-
та на президентството, които
да получат възможност за
кариерно развитие.

Генералът обясни, че се е
амбицирал да влезе в поли-
тиката, когато е осъзнал, че
важните решения в неговата
област се вземат точно чрез
нея. Така има възможност да
търся решение не само на
много важни за страната про-
блеми, обясни той. Радев от-
беляза, че в момента в Бълга-
рия има дефицит не толкова
на експертиза, колкото на
почтеност в политиката. Все-
ки политик е поставен под на-
тиск и от външни, и от близки
интереси, но трябва да може
да им устоява, подчерта кан-
дидатът за президент. Радев
отново застъпи тезата, че ос-
вен обединител на нацията,
държавният глава трябва да

бъде безпристрастен, да има
морални устои, вътрешна
сила и независимост, за да
може да отстоява разделени-
ето на властите и да бъде
коректив.

Студентите благодариха
на генерала, че пръв от кан-
дидатите за президент се е

отзовал на тяхната покана за
кръгла маса. В дискусията,
продължила повече от два
часа, те отправиха десетки
въпроси към ген. Радев в раз-
лични сфери, сред които -
отношенията на България с
Русия, Турция и САЩ; членст-
вото ни в ЕС и НАТО; нацио-

налната сигурност; демограф-
ската криза; бежанците; воен-
на дипломация; икономичес-
кото развитие на България;
основни проблеми пред стра-
ната ни; образование и култу-
ра; развитие на младите у нас;
защита на националните ин-
тереси.

Избирателите, ко-
ито идват на предиз-
борните срещи с кан-
дидата за вицепрези-
дент Илияна Йотова,
продължават да питат
за засиления миг-
рантски поток. “Ще
поискаме затваряне
на границата и не се
притесняваме да го
кажем ясно. Повече
не можем да “разтя-
гаме” България! Кол-
кото и да се опитват
да крият истината,
българите много ско-
ро ще я разберат”,
заяви тя в Болярово.
Социалистката под-
черта, че свикването
на Консултативния
съвет по национална
сигурност във връзка
с мигрантската криза
и напрежението по
границата и в бежан-
ските центрове у нас
вече не е въпрос на
желание и преценка,
а е задължително и
спешно.

“Ние трябва да от-
стояваме национал-
ния си интерес в Ев-
ропа. Затова ще се
борим незабавно да
се прекрои Дъблин-
ското споразумение и
категорично да от-

“Бойко Бо-
рисов заяви,
че в първото
си правител-
ство е бил за-
висим от кръ-
га “Капитал” и
Иво Прокопи-
ев и е назна-
чил негови ми-
нистри, между
които и прези-
дентът Плевне-
лиев. Във вто-
рото прави-
телство Бори-
сов изпадна в
зависимост от
външните на-
чалници. За-
ради тях сме-
ни Ирина Бо-
кова с Крис-
талина Геор-
гиева и про-
вали Бълга-
рия. Заради
тях реши да
заселва трай-

Йотова иска затваряне
на границата

падне текстът за
връщане на мигранти
в първата държава, в
която те са регистри-
рани”, припомни по-
зициите си Йотова.
Според нея про-
блемът е, че мнозин-
ството от идващите в
Европа не са бежан-
ци, а икономически
мигранти, а за тях ус-
ловията за прием са
различни. “В Бълга-
рия броят на истин-
ските бежанци е мно-
го малък. 90% от не-
легалната имиграция
у нас няма никакво
право да остава на
територията на стра-
ната по нито един
наш международен
закон, защото става
дума за нелегални
икономически миг-
ранти, идващи от Аф-
ганистан, Пакистан,
които са все още със
статут на сигурни
държави. Решението,
което ние даваме, е,
че трябва да се уве-
личи бързото произ-
водство и тези хора
да бъдат връщани
обратно. Ако
продължаваме по
същия начин, съвсем
скоро тези процеси

ще станат неуправля-
еми”, коментира Йо-
това. Тя подчерта, че
са нужни спешни
мерки за разбиване-
то на каналджийски-
те мрежи и заподоз-
ря, че над тях има по-
литически чадър.
Няма сила, която да
ме убеди, че ако
държавата си е на
мястото, те няма да
бъдат разбити за ня-
колко дни”, коменти-
ра Йотова.

Жителите на Бо-
лярово се оплакаха от
дребната престъп-
ност, посочиха като
основни проблеми
бедността, необходи-
мостта от ясна българ-
ска позиция както към
Русия, така и към Тур-
ция. За Стралджа и
Елхово притеснения-
та са свързани с миг-
рантския натиск и
липсата на адекватна
реакция на управля-
ващите.

Обиколката на
Йотова в Ямболска
област съвпадна с
рождения й ден, кой-
то се превърна в праз-
ник с много цветя и
пожелания за успех и
изборна победа.

КОРНЕЛИЯ НИНОВА:

Борисов е зависим човек
и съди за другите по себе си

но бежанци в българските общини”. Това
заяви на среща с жители на с. Баните, Смо-
лянско, лидерът на БСП Корнелия Нинова.
По думите й, бидейки зависим, Борисов
смята, че и другите са като него. “Това
обаче не е вярно, защото Румен Радев през
целия си живот е правел само едно - пазел
е суверенитета на страната и е защитавал
националния интерес. За разлика от всич-

ки други кандидати Радев никога не е за-
щитавал корпоративни интереси, не е при-
надлежал към икономически кръгове и не
се е докосвал до грешните политически
решения в годините на прехода”, подчерта
Нинова.

По-късно лидерът на БСП се срещна с
жителите на Златоград и разгледа етно-
графския музей в града.
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СТЕФАНА ИВАНОВА
ПЕТКОВА

Днес се навършват 10 години
от смъртта на

От семейството

ДА СИ СПОМНИМ ЗА ДОБРИЯ ЧОВЕК

(1931 - 2006 г.)

Директорът на Изпълнителната аген-
ция “Рибарство и аквакултура” Янчо Янев
е арестуван, съобщи вчера говорителят
на главния прокурор Румяна Арнаудова.
Заедно с него са задържани още двама
души по разследване за злоупотреби с
европейски средства в агенцията.

Единият от задържаните е Златин Ге-
оргиев, също служител на агенцията, дру-
гият - Петър Генов, е представител на
фирма, която е изпълнявала европейски
проекти, финансирани от ИАРА. Случаят
се разследва от няколко месеца. Злоупо-
требите са свързани с неверни сведения,
подавани от търговски дружества при
получаването на субсидии. Според про-
куратурата това е ставало със знанието

Жителите на Харманли са готови на бунт зара-
ди страх от болести, разпространявани от мигран-
тите в града, показа репортаж на Нова телевизия.
Те имат малария, краста и въшки, категорични са
местните. По думите им те няма как да се предпа-
зят, тъй като бежанците влизат в хранителните ма-
газини и пипат продуктите и парите, които след
това преминават в други ръце.

В същото време мигрантите в центъра се заканиха,
че ще протестират още. Те смятат, че няма да издържат
предстоящата зима, въпреки че са настанени в ново-
ремонтирани сгради с отопление. Те искат чистачка
да почиства стаите им, но според вътрешния ред на
центъра това е задължение на обитателите на стаите.
Макар че мнозина са пресекли държавната граница
незаконно, те искат максимално ускорено да се раз-
гледат документите им за получаване на статут. За-
конният срок за тази процедура е шест месеца. Те са
поискали това да стане веднага и да бъдат пуснати
през сръбската граница. Заканват се, че протестът в
понеделник няма да е последният.

“В центъра условията са добри, настанените имат
топла вода и получават по три пъти на ден топла
храна. Няма как обаче да им се назначат чистачки
в стаите. Всеки от тях е длъжен да се грижи както за
своята хигиена, така и за хигиената в стаята. Някои
обаче не го правят, зависи си от хората”, обясни
временният директор на центъра Димитър Захари-
ев. Той обяви, че няма болни и има лекари, които
следят здравословното им състояние.

Общински съветник от Свищов
години наред е ощетявал финан-
сово детски градини и общинска-
та хазна. Той е развивал частен
бизнес, без да плаща наем и кон-
сумативи.

Комисия, назначена през март
със заповед на кмета Генчо Ген-
чев, установила, че съветникът от
Коалиция “За Свищов” Бойко

ГДБОП са хванали 60
педофили, бродещи в
глобалната мрежа от на-
чалото на годината, каза
пред журналисти дирек-
торът на службата Явор
Колев преди представя-
нето на резултатите от
проект “Кой е срещу мен
в мрежата”. Проектът се
осъществява  по инициа-
тива на БНТ.

Колев обясни, че еже-

Една година лишаване от
свобода с три години изпита-
телен срок получи 34-годиш-
ният Иван Д. за търговия с
гласове. Престъплението му е
отпреди една година, когато
се проведоха последните ме-
стни избори. Според обвине-
нието на 19-20 октомври 2015
г. Иван Д. предложил на други
две лица по 30 лв. Той е искал
от тях да гласуват за кандида-
та за общински съветник от Зе-
меделски съюз “Ал. Стамбо-
лийски”. Освен да изтърпи ус-
ловната си присъда Иван Д.
ще трябва да плати и глоба от
10 000 лв, посочват от проку-
ратурата. Присъдата може да
се обжалва пред Окръжния
съд в Пловдив.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОЩЕТЯВАЛ
ХАЗНАТА ГОДИНИ НАРЕД

Александров ощетявал общината
чрез монтирани кафе автомати, за
поставянето на които не е плащал
наем.

Проверката установила, че
токът, ползван от вендинг маши-
ните, поставени в детските гради-
ни “Радост”, “Васил Левски” и “Ка-
лина Малина” още през март 2012
г., бил за сметка на детските заве-

дения. По същия начин кафе авто-
мати на Бойко Александров са
разположени и във фоайето на об-
щина Свищов и в сградата на “Фи-
нансов отдел”. За тях Бойко Алек-
сандров също не е заплащал нито
наем, нито ток, единствено приби-
рал печалбата. Оказало се, че
няма и договори за наем за нито
един от поставените автомати.

От ГДБОП хванали 60 педофили в нета

Една година
условно
за търговец
на гласове

В Харманли готови
за бунт заради
страх от болести

седмично ГДБОП про-
вежда операции по
задържане на педофили.
Последният случай е от
Кюстендил. По думите му
това е лице от така наре-
чените “boy lovers”, който
принудил момчета меж-
ду 12 и 14 г. да влизат в
контакт с него, предста-
вяйки се за момиче на
тяхната възраст - да се
събличат пред камера и

да извършват сексуални
действия. С изготвените
видеоматериали ги из-
нудва да приобщават тех-
ни приятели и да
извършват редица други
действия пред камера
постоянно, заяви Колев.
Той изтъкна, че участие-
то на служители на
ГДБОП в проекта “Кой е
срещу мен в мрежата”
има за основна задача

превенцията на децата.
От резултатите от про-

ведените анкети сред
ученици в столични учи-
лища става ясно, че 60%
от децата имат личен про-
фил в социалната мрежа,
въпреки изричната забра-
на за това в закона.

Експерти припомнят,
че 90% от предложения-
та на педофилите са на-
правени в интернет.

Àðåñòóâàõà øåô íà àãåíöèÿ
çà çëîóïîòðåáà ñ åâðîïàðè
Заедно със изпълнителния директор на агенция „Рибарство
и аквакултура” Янчо Янев са задържани още двама души

на ръководството на агенцията.
Арнаудова съобщи, че инспектор Зла-

тин Георгиев е източил 60 000 лева евро-
субсидии чрез фирма на тъщата си. Геор-
гиев чрез свой помагач представил пред
ИАРА неверни документи на фирмата
“Капитан Зет” ЕООД, чийто собственик
била тъщата му Бонка Тодорова, за да
участва в европейския проект. В докумен-
тите пишело, че фирмата има разреши-
телно за улов на калкан, което всъщност
не било вярно, установили прокурорите.
Така със съгласието на Янчо Янев фирма-
та била одобрена по европейския проект.

Специализираната прокуратура и
ДАНС са направили обиски в Бургас,
София и Ямбол. В морския град се нами-

ра централата на агенцията, която беше
преместена през лятото на 2015 г., а лич-
но премиерът Бойко Борисов преряза
лентата на новата сграда. Агенцията се
премести в морския град от София, къде-
то все още се помещава част от архива
й. Въз основа на събраните доказателст-
ва става ясно, че български фирми са
декларирали неверни данни пред ЕС,
като така са получавали евросредства в
много по-големи размери, отколкото им
се е полагало. Засега не е ясно дали
участниците в схемата след това са де-
лили парите. Знае се обаче, че търгов-
ските дружества са получавали субси-
дии въз основа на неверни сведения със
знанието на изпълнителния директор.

В деня, посветен на информираността на малките хора, омбудсманът Мая Манолова
и председателят на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов се срещнаха с тях. Манолова

успяла да подпише споразумение с ВМА за диагностика и лечение на малките хора.
От “Подкрепа” анкетирали 101 малки хора, 44% от които са безработни

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА
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Ãðàæäàíè èñêàò ãëîáà çà íåêà÷åñòâåí
ðåìîíò â ñòîëèöàòà
„Спаси София” алармира за поредна лошо
изпълнена реконструкция на столична улица

Снимки „СПАСИ СОФИЯ”

З а некачествен ремонт
на столичната улица
“Козлодуй” алармираха
за пореден път от орга-

Вицепремиерът и министър на об-
разованието Меглена Кунева оправ-
да отпускането на стипендии за ром-
ските деца при по-слаб успех с па-
зара на труда. През 2020 г., която не
е много далеч, една четвърт от па-
зара на труда у нас ще е от роми,
каза Кунева в защита на предложе-
нието си. За стипендии за ромски
ученици са предвидени 1 млн. лв. От
тях 60% идват от международен ром-
ски фонд, а останалите са от опера-
тивна програма “Наука и образова-
ние”. Целта на проекта е гимназисти
от ромски произход от IX и X клас с
успех над 3,50 да получават по 30
евро на месец, за да бъдат подпо-
могнати да завършат средното об-
разование.

Те ще кандидатстват за стипен-
дията и ще се разчита на тяхното
самоопределение за ромския им

Трамвайното трасе преди един месец

Така изглежда новият тротоар на ул. “Козлодуй”

низацията “Спаси София”. От-
там настояха на фирмата
изпълнител да бъде наложе-
на глоба и приложиха снимки
в социалните мрежи за резул-
тата от дейността й. За ремон-
та са предоставени 2,5 млн.
лева.

“Направеното на ул. “Коз-
лодуй” е поредният скандал-
но некачествен ремонт на
знаков обект в София и още
едно доказателство за пълна-
та безотговорност и липса на
управленски капацитет в Сто-
личната община”, отбелязват
от “Спаси София”. От граждан-
ската организация напомнят,
че през седмица пускат сним-
ки, показващи разпадащи се
тротоари, безброй криви шах-
ти, “ремонтирани” трамвайни
трасета по технология отпре-
ди 50 години.

От “Спаси София” се обръ-
щат към кмета  Йорданка
Фандъкова и останалите от-
говорни лица в Столичната

община за безсилието им
пред кражбите на  данъците
на хората. Те питат и на още
колко подобни случаи на явно
пилеене на обществени пари
трябва да станем свидетели,

за да се вземат най-накрая
решителни мерки. От форма-
цията не приемат и редовни-
те оправдания, че трасето е в
гаранция и ще бъде закърпе-
но за сметка на изпълнителя.

“Плащаме за нов обект и
такъв трябва да получим - не
кръпки или ремонти на ремон-
тите”, коментират още от
“Спаси София”. Според тях
изпълнителят “ПСТ Груп” не
само трябва да отстрани де-
фектите, а изцяло да реконст-
руира всички тротоари и шах-
ти. Затова от неправителстве-
ната организация настояват и
за налагане на максимална
глоба. Те призовават новия
зам.-кмет по транспорта Евге-

ни Крусев да докаже дали
наистина има промяна в на-
чина на управление на София.

Точно преди месец от “Спа-
си София” алармираха и за не-
качествено изпълнение на
трамвайното трасе по ул. “Коз-
лодуй”. Според тях фирмата
изпълнител реди рехава арма-
тура, слага недостатъчна
шумо- и виброизолация, поста-
вя релсите върху гнили дърве-
ни трупчета, които безразбор-
но после залива с бетон.

За 2015 г. всеки пациент плаща
248 лв. годишно лични средства, кои-
то преминават през посредници, без
това да рефлектира в подобряване на
качеството. Това заяви председателят
на Българския лекарски съюз д-р Вен-
цислав Грозев по повод Протестния
ден на европейските лекари.

Близо половината от разходите за
здравеопазване у нас са за сметка на
пациентите при 16,6% за страните от
ЕС. Средствата, които българинът е
платил допълнително за здраве през
2015 г., са над 3,5 млрд. лв. Според д-
р Грозев НЗОК и МЗ се опитват в
новия бюджет за 2017 г. отново с ре-
стриктивни мерки да се намалят пуб-
личните разходи за сектор здравео-
пазване, което може да доведе отно-
во до увеличаване на плащанията от
страна пациентите.

БЛС настоява за увеличаване наКоментар на стр. 12

Кунева очаква ромите да са 25%
от пазара на труда през 2020 г.

произход, стана ясно от думите на
министъра на образованието. Деца-
та от ромски семейства се борят с
повече трудности, за да ходят на
училище, целта е да помогнем на
тези, на които им е най-трудно, обяс-
ни Кунева. Тя напомни, че над 2000
деца всяка година отпадат от учили-
ще и повечето от тях са от ромски
произход. Очаква се за две години
да бъдат подпомогнати около 700
ученици. В ромската махала във Вра-
ца обаче смятат, че 30 евро за нищо
няма да стигнат. Според някои тази
сума дори е подигравка.

Неотдавна родители от Добрич се
противопоставиха на идеята с аргу-
мента, че по този начин децата в
България се дискриминират на етни-
чески признак и поискаха равен
старт за всички деца.

Всеки плаща 250 лева
от джоба си за здраве

бюджета на НЗОК, за да се реализи-
рат и на практика обещаните увели-
чения на заплатите на работещите в
сектора.

От БЛС настояват годишните
здравни бюджети да бъдат изготвени
според потребностите на население-
то. Съсловната организация настоява
за увеличаване на бюджет 2017 г. с
минимум 273 млн. лв.

Залагането на резерв в проекто-
бюджета за 2017 г. е дълбоко погреш-
на философия, смята д-р Грозев. По
думите му с 10 млн. лв. е намалена
сумата за медикодиагностични дейно-
сти.  Българската здравна система
функционира при ежегоден недостиг
на финансов ресурс. Според анализи
на Световната здравна организация
България изразходва 4,2% от БВП за
здравеопазване, а Грузия например -
7,42% от БВП.

Чуждестранни сту-
денти обвиняват в дис-
криминация ръководст-
вото на Медицинския
университет в Пловдив.
В анонимно писмо,
разпратено до медии-
те, в което младежите
се представят като сту-
денти от Англия, се
твърди, че им се нала-
га да стоят прави или

Хирург се появи на работа в болницата в Бур-
гас с близо 2 промила алкохол. Лекарят бил на
повикване и се наложило да консултира паци-
ентка в спешния кабинет. След като видял, че е
пиян, съпругът на жената извикал полиция. На
място са били изпратени служители на ОД на
МВР и КАТ, които тествали лекаря с дрегер.
Уредът показал 1,9 промила в кръвта. Д-р Лъче-
зар Дудулов незабавно е бил отстранен от смя-
на. Ръководството на Бургаската болница вече
освободило от длъжност хирурга, който е засе-
чен да преглежда пациенти пиян. До този мо-
мент оплаквания срещу лекаря не е имало.

ХИРУРГ ОТИДЕ НА РАБОТА
С БЛИЗО 2 ПРОМИЛА
АЛКОХОЛ В КРЪВТА

Студенти обвиняват Медицинския
в Пловдив в дискриминация

по земята заради недо-
статъчния брой места в
аудиториите и универ-
ситетските библиотеки.
От висшето училище
отричат тези твърде-
ния.

В писмото пише и за
порочни практики и ко-
рупция. От ръководст-
вото на МУ отричат и
твърдят,  че няма да

правят проверка, защо-
то няма на кого да
съобщят евентуалните
резултати, тъй като
сигналът е анонимен.

По думите на зам.-
ректора на МУ проф.
Мария Куклева възмож-
но е анонимният сиг-
нал да е от студенти,
които “не са удовлетво-
рени от своето пред-

ставяне в нашия уни-
верситет. Дипломите в
България не се подаря-
ват. Ежегодно има зна-
чителен брой пре-
къснали чуждестранни
студенти”. Проф. Кукле-
ва твърди, че аудитор-
ният комплекс е нов.  В
момента в Пловдив се
обучават студенти от
над 40 страни.

26 кг кокаин за 5 млн. лв. в
тайник на ТИР задържаха гра-
нични полицаи на ГКПП-Кула-
та. Арестуван е шофьорът, кой-
то превозвал дрогата. Той е 36-
годишен български гражданин.
Дрогата най-вероятно е от Ла-
тинска Америка и била пред-
назначена за българския па-

ЗАДЪРЖАХА ТИРАДЖИЯ
С КОКАИН ЗА 5 МЛН. ЛВ.

Мнимият кардиолог от Стара Загора Иван
Вуцов получи 2 години условно лишаване от
свобода от Софийския районен съд. Присъдата
е и с четиригодишен изпитателен срок. При-
помняме, доктор Иван Вуцов бе обвинен в до-
кументна измама, че е използвал съзнателно,
чрез сестра си, пред експерт в Отдела за след-
дипломно обучение на Медицинския универси-
тет в София подправен документ за придобита

зар. Пакетите с кокаин, който е
с чистота 60%. От килограм от
него, ако се добави към други
вещества, може да се получи
3-4 пъти по-голямо количество
за улично разпространение.
Образувано е досъдебно про-
изводство, предстои повдигане
на обвинение.

МНИМИЯТ СТАРОЗАГОРСКИ
КАРДИОЛОГ ПОЛУЧИ 2 Г. УСЛОВНО

квалификация по специалността кардиология.
За съставянето на фалшивата диплома съдът
не търси наказателна отговорност от д-р Вуцов.
Адвокатите на лекаря, който близо 20 години
практикува с фалшива диплома по специал-
ността кардиология, заявили, че ще обжалват
присъдата пред по-висша инстанция. Освен за
документна измама е подсъдим и за упражня-
ване на специалност без правоспособност.
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Сертификат за каче-
ство може да бъде из-
теглен от интернет и да
заблуди потребителите,
че е легитимен, са раз-
крили от Комисията за
защита на потребители-
те (КЗП). След разпо-
реждане и наложена от
комисията санкция, он-
лайн търговец е премах-
нал от електронния си
магазин невярната ин-
формация, че предлага-
ните от него бижута са
придружени със серти-
фикат за качество. Про-
верка на контролния
орган е установила, че
въпросните сертифика-
ти, с които търговецът е
привличал потребители-
те и които е изпращал
на своите клиенти при

Фитосанитарните вла-
сти в България са предпри-
ели спешни мерки за бор-
ба и превенция срещу нов
за страната ни вредител.
Той напада само меките
плодове. Това съобщи за
Агро ТВ зам. изпълнител-
ният директор на Българ-
ската агенция по безопасност на храните Антон Ве-
личков. Вредителят е познат под името “дрозофила
сузуки”. Това е малка мухичка, подобна на винарката.

Най-предпочитаните от нея гостоприемници са
меките плодове -  ягоди, малини, боровинки чере-
ши, праскови, сливи и грозде.  Само за няколко дни
плодовете се деформират и стават негодни за про-
дажба. Ключов фактор за борбата с неприятеля е
мониторингът. У нас той е обхванат от програма на
Българската агенция по безопасност на храните от
2015 г. Има препарати, които дават отлични резул-
тати в борбата с неприятеля - дори и за биопроиз-
водството. Другите рискови места за разпростране-
ние на вредителя са борсите и тържищата, затова
експертите съветват негодната стока да се изхвърля
на определи за целта места.

КЗП предупреждава за сертификати
за качество теглени онлайн

покупка, са с изтекъл
преди повече от две го-
дини и половина срок.
Тези обстоятелства дис-
кредитират и твърдени-
ето на търговеца, че
всички продавани от
него бижута са изпита-
ни в сертифицирана ла-
боратория.

Невярна се оказва и
изложената информа-
ция, че не променят
цвета си и предпазване-
то им от намокряне би
позволило дългогодиш-
но ползване. За това
свидетелства подадена
в КЗП жалба от дама,
закупила пръстен, чий-
то цвят се променил
само за няколко дни.
Въпреки това тя получи-
ла отказ от търговеца да

уважи желанието й да
върне пръстена в даде-
ния от закона 14-дневен
срок. Към момента на
проверката на КЗП е
липсвала информация
за правото на отказ от
онлайн покупката и ус-
ловията, при които то
може да бъде упражне-
но. В разписаните усло-
вия се съдържат някои
ограничения на права-
та на потребителите, с
които се цели възпре-
пятстване на упражня-
ването им, смятат от
КЗП. Например търго-
вецът е посочил, че кли-
ентът има право да пре-
дяви рекламация до два
дни след доставката,
докато по закон този
срок е до две години.

Освен това прави
уговорката, че приема
рекламации само в пи-
смен вид - нещо, което
законът не предвижда.
Според условията
възстановяването на
сумата при уважено
право на отказ пък е
само и единствено по
банков път, като бан-
ковите такси са за
сметка на купувача. По
закон връщането на
парите следва да ста-
не по начина, по който
е извършено плащане-
то. От КЗП са изготви-
ли писмо до търговеца
за отстраняване в 14-
дневен срок констати-
раните неравноправни
клаузи в общите си ус-
ловия.

Откриха нов вредител
по плодовете у нас

Комисията за финансов надзор
вдига таксите си от догодина, след
като бъдат одобрени новите промени
в Закона за финансов надзор, публи-
кувани в понеделник за обществено
обсъждане. Още през септември но-
вата председателка на комисията
Карина Караиванова започна серия
от срещи с пенсионни фондове, заст-
рахователи и представители на инве-
стиционната общност, на които обяви,
че планира сериозно увеличение на
таксите, събирани от надзора. Целта
на ведомството е да стане независи-
мо от държавния бюджет и да се
издържа само от поднадзорните лица
- бизнеса, който би трябвало да кон-

КФН вдига заплатите си
и таксите за бизнеса
Сериозни повишения
на тарифите за
застрахователи и
брокери

тролира, тъй като такъв бил европей-
ският модел. От приложен документ
става ясно, че новите такси, които КФН
предлага, са доста по-високи от досе-
гашните. От 2017 година застрахова-
телните брокери ще трябва да пла-
щат 5000 лева, вместо досегашните
1500 лева. Презастрахователите пък
ще броят на комисията по 140 000
лева, за разлика от сегашните - 80
000 лева. Таксите за общ финансов

надзор, събирани от публичните дру-
жества, ще бъдат в размер на 600
лева, а досега те са плащали по 450
лева. Инвестиционните посредници,
които сега сe таксуват с по 2600 лева,
от догодина ще трябва да плащат по
5000 лв. За придобиване на професи-
онална квалификация “застраховате-
лен брокер”, както и за “брокер на
ценни книжа” пък тарифите скачат със
125 лева. Издаването на документ за
правоспособност за “отговорен аткю-
ер” (специалист по създаването на фи-
нансови и застрахователни продукти)
ще струва също със 125 лева повече.
Банките ще плащат по 10 200 лева за
вписване в регистъра на инвестици-
онните посредници, вместо досегаш-
ните 5400 лева. От всяко пенсионно
осигурително дружество няма да се
събират по 15 000 лв. на година, как-
то беше досега, а такса, която е сума
от 100 000 лв. за самото дружество
плюс 50 000 лв. за всеки управляван

от него фонд и процент от брутните
постъпления от осигурителни вноски
за предходната година. Като от всич-
ки пенсионни дружества не може да
се съберат повече от 10 млн. лв. на
година.

Освен таксите за бизнеса от КФН
са решили да коригират и заплатите
си. Те ще бъдат увеличени, като цел-
та е в комисията да работят квалифи-
цирани експерти с професионален
опит. Възнаграждението на председа-
теля на КФН и на останалите членове
на комисията не може да е по-ниско
от средното възнаграждение на чле-
новете на управителните органи в
инвестиционните посредници, управ-
ляващите дружества, застраховател-
ните и пенсионните дружества. Запла-
тите на служителите на КФН пък няма
да са по-ниски от средното възнаг-
раждение на служители със същите
функции в небанковите финансови
компании.

Изграждането на язовир
“Луда Яна” край Панагюрище
бе подновено вчера, след като
строителството му беше замра-
зено преди 30 години. Съоръ-
жението ще осигури питейна
вода на Панагюрище, околните
7 села и за още 5 селища от
общините Пазарджик и Стрел-
ча. Договор за изграждането на
язовира бе подписан в начало-
то на септември от министъра
на регионалното развитие и
изпълнителя Лиляна Павлова и
консорциума “Щрабаг-Стани-
лов”. Това е един дългоочакван
проект, който ще осигури пи-
тейна вода на над 40 хиляди
души, посочи министър Павло-
ва при откриването на строи-
телните работи.

По думите й инвестицията
в съоръжението е изключител-
но важна и от гледна точка на
това, че през 21 век не бива
да се допуска да има райони
без питейна вода. Планирани-
ят срок за изпълнение е 900
дни, предвижда се строител-
ството на всички подобекти да
завърши до месец март 2019
година. Изграждането на яз.
“Луда Яна” ще бъде извърше-
но в рамките на Проект за

Сигурна съм, че до сре-
дата на месец декември ще
успеем да платим своето
задължение за оборудване-
то на АЕЦ „Белене“. Това
каза министърът на енерге-
тиката Теменужка Петкова
на пресконференция след
среща по повод приключва-
нето на проекта за
продължаване на срока на
експлоатация на 5 блок на
АЕЦ „Козлодуй”.

През месец юни излезе
арбитражното решение за
проекта АЕЦ „Белене“. След
него от двете страни – Ми-
нистерството на енергетика-
та и „Росатом“ беше съста-
вена съвместна работа гру-
па, която да работи за това
да бъде изпълнено решени-
ето на Международния арби-
траж“, припомни тя. По думи-
те й към настоящия момент
между двете страни има мно-
го добър и конструктивен ди-
алог. Преговорите, които во-
дим, са в една доста напред-
нала фаза. Останаха детай-
ли, които трябва да бъдат
уточнени. Надявам се това

Теменужка Петкова:
До средата на декември
ще платим за „Белене“

да се случи съвсем скоро, от-
беляза тя. Министър Петкова
уточни, че една част от тези
преговори са свързани с
възможността НЕК да прове-
ри на място оборудването за
АЕЦ „Белене“, което трябва
да изплати. Във връзка с това
кога може да се очаква ре-
шението на Европейската
комисия във връзка с изпла-
щането на средствата, тя
обясни, че още с излизането
на арбитражното решение
българската страна е започ-
нала да работи за това да
намери най-добрия и най-
бързия начин, за да може
НЕК да плати своето
задължение към „Атомстрой-
експорт“.

„На 28 септември тази го-
дина българският парламент
прие специален закон,
съгласно който НЕК ще полу-
чи възмездна финансова по-
мощ от бюджета, която през
бюджета Министерството на
енергетиката ще бъде предо-
ставена на НЕК за разпла-
щане по решението на Меж-
дународния арбитраж“.

развитие на общинската ин-
фраструктура, който се финан-
сира чрез заемно споразуме-
ние от Световната банка.
Стойността на обекта е 56,3
млн. лв. с ДДС, 80% от които
са заемни средства, а 20 на
сто - съфинансиране от
държавния бюджет. Общият
обем на съоръжението ще
бъде 20 млн. куб. м, а стената
му ще е висока 50 м. Ще бъдат
изградени още модерна пре-
чиствателна станция за питей-
ни води и довеждащи водо-

проводи. По време на
изпълнението на обекта ще
бъдат разкрити около 350 ра-
ботни места, а след завършва-
нето му се предвижда на него
да работят 30 постоянни слу-
жители.

До края на годината ще
бъде завършено строителст-
вото и на язовир в община
Рудозем. До няколко седмици
се очаква да започне и реха-
билитацията на стената на
язовир “Студена” в област
Перник, допълни министърът.
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Започна изграждането
на язовир „Луда Яна”
Започна изграждането
на язовир „Луда Яна”
Започна изграждането
на язовир „Луда Яна”
Започна изграждането
на язовир „Луда Яна”
Започна изграждането
на язовир „Луда Яна”
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ССССССС
прямо края на
2014 г. руските
купувачи на ва-
канционни имоти

анада е петият най-голям производител
на ГМО-храни в света. В тази реалност на
“свободна търговия” това ще доведе до
навлизането на ГМО продукти и сурови-

Спад в цените на недвижими имоти
по курортите ни след украинската криза

в България са три пъти
по-малко, докато броят
на българските нараст-
ва. Това показва ана-
лизът на компанията
Green Life Development &
Resorts, предоставен на
медиите. След събития-
та в Украйна през 2014
г. броят на рускоговоря-
щите купувачи рязко
падна, но от началото
на 2015 г. пазарът се
задържа на относително
стабилно ниво, коменти-
ра изпълнителният ди-
ректор на компанията
Теофил Петров. През ля-
тото в продажба са били
30 хил. ваканционни
имота по Черноморието
ни. В този брой се включ-
ват и жилищата в Бур-
гас, Варна, Приморско,
Поморие, където инвес-
титорите търсят продаж-

би тип “втори дом”,
допълва той. Цените
същевременно са спад-
нали с около една трета
от украинската криза на-
сам. Ако най-търсените
апартаменти - с една
спалня преди украин-
ската криза са се про-
давали за 60 хил. евро,
сега стойността им е
максимум 50 хил. евро.
През последните три
месеца ценовите равни-
ща са оставали стабил-
ни, но без ръст. Въпреки
спада на рускоговорящи-
те купувачи общият обем
на сделките не търпи
такава съществена про-
мяна заради активизи-
рането на българските
купувачи. От изцяло
външен пазарът на имо-
ти в сегмента „втори
дом” става все по-насо-
чен вътре, в страната,
констатира Теофил Пет-
ров, като допълва, че
българите вече заемат

30% от пазара. По дан-
ни на БУЛСТАТ зад
сделките с ваканционни
имоти със западноевро-
пейски купувачи всъщ-
ност стоят българи, по-
сочва той. Нашенците с
чуждо гражданство били
водени от носталгията и
от желанието за инвес-
тиция. Според Петров
пазарът в България не е
атрактивен за гражда-
ните на западните
държави. Те предпочи-
тат Испания, въпреки
че пиренейските курор-
ти са значително по-
скъпи и макар че пред-
лагат сходно качество
на ваканционните имо-
ти. Успоредно с по-ви-
сокия стандарт на живот
върви и по-добрият
имидж на страната, ко-
ето често се оказва се-
риозна пречка за Бълга-
рия, каза Теофил Пет-
ров. От останалите рус-
коговорящи купувачи

на пазара руснаците
продължават да доми-
нират, 15% са от Украй-
на, 5 на сто - от Казах-
стан и 3% от Беларус.

ККККК

Категорично непри-
емливо, както за Наци-
оналната асоциация на
зърнопроизводителите
(НАЗ), така и за всички
земеделски произво-
дители и търговци на
суровинни стоки от ЕС,
е предложението за
въ-веждане на тарифни
квоти за внос на сел-
скостопански продукти
от Украйна за 2017 г.
Става въпрос за 100
000 т мека пшеница,
650 000 т царевица и
350 000 т ечемик. По-
добна мярка ще поста-
ви производителите и

ЕВРОДЕПУТАТ АЛАРМИРА ЗА НАВЛИЗАНЕ
НА ГМО ПРОДУКТИ НА ПАЗАРА НИ

ни без знанието и желанието на европейците.
Това заяви българският евродепутат Момчил
Неков в деня на откриването на пленарната се-
сия в Страсбург тази седмица. В Канада няма
задължително отбелязване на ГМО продуктите.
Така, че ако подпишем Всеобхватното икономи-
ческо и търговско споразумение с канадците,
тези продукти ще навлязат в ЕС и ще се окажат
на нашата трапеза, без дори да знаем за това.
В момента в ЕС голяма част от държавите член-
ки са въвели забрана върху производството на
генетично модифицирани култури и организми.
България е една от тях. Основното съображение
е, че ефектите върху човешкото здраве и окол-

ната среда са несигурни и
крият рискове. Консумация-
та на продукти с ГМО може
да има ефект в дългосрочна
перспектива върху човешко-
то здраве. Интересите на ва-
лонските земеделци и жите-
ли беше един от аргументи-
те, поради които френского-
ворящата белгийска провин-
ция отхвърли споразумение-

Зърнопроизводителите срещу увеличението
на тарифните квоти за Украйна

търговците на зърнени култури от ЕС в неравно-
стойно положение и ще даде до-пълнително не-
гативно отражение върху пазара на тези стоки.
Това се казва в писмо до европейския комисар
за земеделието и развитие на селските райони,
както и до министъра на земеделието и храните
Десислава Танева, което са изпратили от Наци-
оналната Асоциация на зърнопроизводителите.
Поводът е предложението от ЕК във връзка с
въвеждането на временни автономни търговски
мерки за Украйна за допълване на търговските
отстъпки. Отчитайки тенденциите на междуна-
родните пазари на зърно за трайно задържане
на и без това рекордно ниските ценови нива, ще
утежни още повече ситуацията в Черноморския

регион. Същевременно най-уязвими на такова
решение са държавите членки на ЕС от този
регион, където пазарите се движат именно от
големите износители, ка-къвто е и Украйна, ко-
ментират от НАЗ.

От друга страна, вносът на посочените коли-
чества селскостопански продукти не е обусло-
вен от нуждите на ЕС, предвид факта, че вътреш-
нообщностното производство обезпечава по-
треблението, допълват те. Тук се налага изводът,
че този вид намеса на пазара ще окаже само
негативни последици върху европейските земе-
делци и търговци, които така или иначе са в
непривилегирована позиция, особено що се ка-
сае до България и Румъния.

Момчил Неков

то с Канада. Със своето решение от миналата
седмица валонският парламент се оказа един-
ственият, който се е вслушал в искането на сво-
ите граждани и това е похвално, заяви българ-
ският евродепутат. Той завърши своето изказ-
ване с апел към българския министър-предсе-
дател да не подписва споразумението с Канада.
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Снимки БГНЕС КРАТКИ

Пет европейски държави канди-
датки за членство в ЕС удължиха с
шест месеца действието на санкции-
те срещу Руската федерация, съобщи
РИА “Новости”. Това става ясно от
заявление на ръководителя на евро-
пейската дипломация Федерика Мо-
герини, публикувано на сайта на Ев-
ропейския съвет.

Страните, решили да удължат сро-
ка на действие на ограниченията спря-
мо Москва, са Украйна, Черна гора,
Албания, Лихтенщайн и Норвегия. В
заявлението се съобщава, че държа-
вите приветстват решението на съве-
та от 15 септември тази година, което
налага санкции срещу 146 руски граж-
дани и 37 юридически лица. ЕС на
свой ред “приветства” това решение.

Отношенията между Русия и Запа-
да сериозно се влошиха заради ситу-

“Разполагането в Кали-
нинград на руските
комплекси с двойно
предназначение “Искан-
дер”, които могат да
носят както обикновени,
така и ядрени бойни
глави, е пример за
увеличаване на руските
сили по границите с
НАТО. НАТО възнамеря-
ва да реагира по балан-
сиран начин”, заяви
генералният секретар на
пакта Йенс Столтенберг.
Късно вечерта в поне-
делник министърът на
отбраната на Норвегия

Ине Ириксен Сьорейде
съобщи, че САЩ ще
разположат повече от
300 войници в Норвегия.
Според експерти тази
стъпка ще изнерви
граничещата с Норвегия
Русия.
“Разположените на
ротационен принцип близо
до Трондхайм, на около
1000 км по права линия
от руско-норвежката
граница, 300 морски
пехотинци ще се обучават
и тренират за действия
при арктически условия.
Защитата на Норвегия

зависи от подкрепата на
съюзниците и от опреде-
лящо значение за сигур-
ността ни е нашите
съюзници да натрупат
познания за условията на
място”, поясни министър
Сьорейде.
Междувременно военно-
дипломатически източник
на РИА “Новости” съоб-
щи, че американският
боен кораб “Карни”,
оборудван с информаци-
онно-управляваща систе-
ма за противоракетна
отбрана (ПРО) “Иджис”,
се намира в акваторията

НАТО подготвял балансиран
отговор на руските военни заплахи

на румънското пристани-
ще Констанца. По думите
му руската страна
извърша наблюдение за
действията му.
Есминецът “Карни” е
въоръжен с управляеми
ракети. Заедно със
сродните кораби “Росс”,
“Портър и “Доналд Кук”,
а също с наземните
обекти за ПРО в Румъния
и Полша, също оборудва-
ни със системата “Ид-
жис”, те са част от
европейския сегмент на
американската противо-
ракетна програма.

Германци не се
отказват от
бизнес с Русия
Пет държави кандидатки за членство в ЕС
удължиха санкциите срещу Москва

ацията в Донбас. След като Европа
наложи антируски санкции, Москва
отговори с ограничаване на вноса на
стоки от държавите, подкрепили санк-
циите. Западните страни поставят като
условие за отмяната на ограничения-
та спазването на Минските споразу-
мения по урегулиране на Източна
Украйна. Кремъл на свой ред смята за
абсурдно да се обвързват санкциите с
реализирането на споразуменията,
тъй като Москва не е страна във
вътрешноукраинския конфликт.

Взаимните санкции сериозно за-
сегнаха не само икономиката на Ру-
сия, но и на повечето европейски
държави. Не случайно много полити-
ци вече поставят под съмнение целе-
съобразността на тези ограничения.

И докато членките и повечето
от кандидатките за членство в ЕС

спазват приетите решения, герман-
ското списание “Шпигел” съобщи за
рекордни инвестиции на Германия
в Русия въпреки санкциите. Коти-
ровката на Русия е все по-висока
сред инвеститорите в Германия:
само за първото полугодие на 2016
г. компании от Германия са вложи-
ли в страната толкова средства,
колкото за цялата 2015 година,
пише “Шпигел”. Изданието цитира
данни на германско-руската търгов-
ско-промишлена палата и Немска-
та федерална банка.

През първото полугодие на 2016 г.
обемът на преките инвестиции от Гер-
мания е достигнал 1,73 милиарда евро.
За сравнение този показател за цяла-
та 2015 г. е бил 1,78 милиарда евро.

“Само през второто тримесечие на
2016 година германските предприя-
тия са инвестирали 655 милиона евро
- трикратно повече в сравнение със
същия период на миналата година”,
се казва в статията.

Руската федерация е готова да продължи втората отсечка на “Турски поток” само след писмени
гаранции от ЕС за реализирането на проекта, заяви външният министър Сергей Лавров

на среща с представители на Асоциацията на европейския бизнес в Русия

Анкара сред
основните купувачи
на германско оръжие

Турция влезе в челната десет-
ка на купувачите на оръжие от
Германия поради засилените опа-
сения за вътрешната сигурност,
свързани с бежанската вълна към
страната. Докато през първата
половина на 2015 г. тя е била на 25-
о място сред купувачите на оръ-
жие от Германия, то през същия
период на 2016 г. Турция се е из-
качила до 8-мо място, като е купи-
ла оръжие за 74,6 млн. евро. Почти
две трети от доставените в Тур-
ция германски оръжия са части за
самолети, безпилотни самолети,
двигатели, гласи доклад, предста-
вен пред правителството от ви-
цеканцлера и министър на иконо-
миката Зигмар Габриел.

ИД изгори живи
деветима дезертьори

Хора на “Ислямска държава” из-
гориха живи 9 дезертьори в ирак-
ския град Мосул, съобщи телеви-
зия “Ас Сумария”. Деветимата
терористи предприели бягство,
опасявайки се от боевете с ирак-
ската армия, която вече се намира
на подстъпите към града. Те обаче
били хванати от бившите си коле-
ги, след което им били вързани
ръцете и краката, били хвърлени в
окопи, пълни с нефт и запалени.

Отново обвиниха Лула
за подкуп

Федералната полиция на Брази-
лия счита, че бившият президент
на страната Лула да Силва е полу-
чил около 2.6 млн. долара подкуп във
връзка с държавната петролна ком-
пания “Петробрас”, съобщи тв ка-
налът “Глобо”. Позовавайки се на
документи от разследването, тв
каналът твърди, че бившият
изпълнителен директор на строи-
телната компания “Одебрехт” Мар-
сел Одебрехт е сътрудничил с енер-
гийния гигант и е получил завише-
но възнаграждение за своите услу-
ги. Той споменава Да Силва в запи-
ските си за своята “черна каса”,
наричайки го приятел на баща си.

Ердоган: Истанбул
трябва да бъде
център на ООН

Истанбул трябва да бъде
център на ООН. Това заяви държав-
ният глава на Турция Реджеп Тайип
Ердоган в писмено изявление по
повод 71-ата годишнина от създа-
ването на международната орга-
низация, съобщава вестник “Хюри-
ет”. След последователно увелича-
ване на вноските за бюджета на
ООН през последните години Тур-
ция полага сериозни усилия, за да
превърне Истанбул, който е пре-
сечната точка на континенти и
цивилизации, в център на ООН,
твърди Ердоган, като добавя съще-
временно, че Истанбул ще изпълни
“мисията и целите на ООН”.

Британски самолет
кацна аварийно в
Канада

Самолет на авиокомпания “Бри-
тиш Еъруейс”, изпълняващ полет
от Сан Франциско до Лондон,
извърши аварийно кацане във Ван-
кувър късно през нощта на поне-
делник. Общо 25 души – пасажери и
членове на екипажа, са пострадали
в резултат на вдишване на дим.
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Икономическият растеж,
забавящ се заради застаря-
ването на населението, може
да бъде поддържан само с
повишаване на производи-
телността. Застаряването на
населението е проблем, об-
хващащ икономиките с общ
съвкупен дял от 78% от све-
товния БВП (64% от БВП по
паритет на покупателната
способност), изчислиха ана-
лизаторите на “Морган Стен-
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Застаряването на
населението забавя
икономиката

Застаряването на
населението забавя
икономиката

Застаряването на
населението забавя
икономиката

Застаряването на
населението забавя
икономиката

ли”. Световният растеж на
трудоспособното население
се забавя: през 2016 г. - с 1%
срещу 1,6% средно ежегод-
но за изминалите 20 години.
Това води не само до ръст на
демографската тежест (броят
на пенсионерите и децата
спрямо работещите), но и до
застаряването на самата ра-
ботна сила. Делът на работ-
ниците между 55 и 64 години
в света от днешните 13% ще
нарасне през следващите 10
години до 15% против ста-
билните 10% в предходните
50 години. А в САЩ, еврозо-
ната, Япония, Китай и Вели-
кобритания - най-големите
икономики, за които про-
блемът със застаряването е
най-остър - от 17% на 21%
през 2030 година.

Със застаряването на на-
селението се сблъскват не
само развитите, но и развива-
щите се държави, които могат
да се състарят по-бързо, пре-
ди още да са забогатели, не
изключва банка Ейч Ес Би Си.
Например в Тайланд и Корея
трудоспособното население
през следващите 35 г. ще
намалее с една четвърт, а
броят на пенсионерите ще се
утрои. В Русия през 2030 г.
пенсионерите ще бъдат пове-
че, отколкото децата.

Забавянето на икономи-
ческия растеж ще доведе до
намаляване на доходите на
населението и на жизнения
стандарт, отбелязват от ин-
ститута “МаКинзи”. Бързият
икономически растеж през
втората половина на ХХ век

почиваше на два фактора:
увеличаване на дела на тру-
доспособното население и
повишаване на производи-
телността на труда. Сега ико-
номическият растеж може да
бъде поддържан единствено
за сметка на по-интензивна-
та производителност на тру-
да: дори нейното запазване
на предишното ниво (1,8%
средно годишно за послед-
ните 50 години) забавя по-
тенциалния световен растеж,
според изчисленията на екс-
пертите, 1,4 пъти - от 3,6% до
2 на сто. За да се компенси-
ра ефектът от застаряването
и да се поддържат социални-
те и дългови ангажименти,
средната световна произво-
дителност на труда трябва да
се ускори 1,8 пъти до 3,3 про-
цента. В Япония, първа пре-
минала през точката на де-
мографското пречупване още
в началото на 70-те години,
спирането на увеличаването
на трудоспособното населе-
ние доведе до забавяне на
икономическия растеж с поч-
ти три пъти - до 3,4% средно
за 1973-1980 г. от 9,3% за
периода от 1950 до 1973 г.
При това общият принос на
факторите за производител-
ността спадна от 5,4% на
0,9%, сравнява “Морган Стен-
ли”. Растежът с 1 процентен
пункт на дела на работници-
те над 55 години в еврозона-
та ще доведе до забавяне на
растежа на производител-
ността с 0,75 процентни пунк-
та. В САЩ 10% увеличение
на дела на заетите над 60
години ще забави растежа на
БВП на глава от население-
то с 5,5 на сто.

Застаряването на населе-
нието ограничава растежа на
производителността и зара-

ди намаляването на нивото
на иновации и по-бавните
темпове на разпространение
на технологиите, изброява
“Морган Стенли”. Производи-
телността на работника се
променя в течение на него-
вия живот: натрупва се опит,
остаряват знанията, възраст-
та влияе на физическото и
умствено състояние, отбеляз-
ват от МВФ, цитирани от ру-
ския в. “Ведомости”.

Макар че нещата не стоят
така еднозначно: както изяс-
ни Стефан Веен от Цюрих-
ския университет, най-чувст-
вителна към възрастта е про-
изводителността в сектори
като строителството, докато
в банковия сектор тя не за-
виси, а при учени, юристи,
лекари с възрастта тя само
се увеличава. Затова влияни-
ето на застаряването на ра-
ботната сила върху икономи-
ката зависи още и от струк-
турата на самата икономика.
Колкото по-висок е делът на
физическия труд, толкова по-
трудно е да се борим с вли-
янието на застаряването,
подчертава Джеймс Поме-
рой от Ейч Ес Би Си.

Влиянието на застарява-
нето на населението върху
икономиката може да се
смекчи с помощта на
държавната политика: увели-
чаването на дела на държав-
ните разходи за изследва-
ния и разработки, стимули-
рането на преквалификация-
та, ускоряването на внедря-
ването на технологичните
иновации, отбелязват от
“Морган Стенли”. Помага
също така и откритостта на
икономиката: расте конку-
ренцията, по-интензивна ста-
ва обмяната на най-добрите
практики и технологии.

Две дузини американ-
ски милиардери са преве-
ли повече от $88 милиона
за финансиране на пре-
дизборната кампания тази
година. Тези данни раз-
пространи в. “Уолстрийт
джърнъл”, като се позова-
ва на документите, пред-
ставени на Федералната
избирателна комисия.

Повечето от тези
средства - $70 милиона
- са били от 19 милиар-
дери към политически
комитети за действие,
които подкрепят канди-
дата на Демократичес-
ката партия Хилъри
Клинтън. Четирима ми-
лиардери финансирали
$18 милиона комитети-
те за политическо дей-
ствие, които подкрепят
кандидата на Републи-
канската партия До-
налд Тръмп.

Най-големият полити-
чески донор на кампания-
та на Хилъри Клинтън ста-
на Доналд Съсман, осно-
вател на хедж фондове
“Палома партньори” в град

Турските власти са игнорирали случаи на мъчения
на задържани по време на въведеното в страната извъ-
нредно положение, съобщават в доклад от неправител-
ствената организация “Хюмън райтс уоч”, цитиран от
ДПА. Групата разследва съобщения за мъчения,
извършвани в полицейските арести след неуспешния
преврат в страната от 15 юли, при което правителството
в Анкара задържа над 35 000, заподозрени.

“Извънредното положение в страната не дава на
правителството картбланш да преустановява правата
на човека”, посочват в доклада. В него се описват 13
случая на насилие от страна на властите, включително
побой, мъчения и сексуални посегателства. Организа-
цията е разглеждала случаи на насилие в градовете
Анкара, Истанбул, Урфа и Анталия. Голяма част от
задържаните след преврата са в ареста заради пред-

Обединените нации
се стремят да осигурят
400 млн. долара, за да
бъде реагирано на епи-
демията от холера в Ха-
ити, заяви високопоста-
вен представител на
ООН, цитиран от ДПА.
Новият план за осигуря-
ване на средства се по-
яви, след като световна-
та организация каза по-
рано тази година, че има

„Хюмън райтс уоч”: Турция допускала мъчения
по време извънредното положение

полагаеми връзки със сочения от Анкара организатор
Фетулах Гюлен. Други са арестувани заради връзки със
забранената в страната Кюрдска работническа партия.

“Хюмън райтс уоч” цитира адвокат на един от
задържаните, според когото неговият клиент е бил
съблечен, нападнат сексуално и бит. Към семейството
му също са били отправяни заплахи. Съпругата на друг
задържан е казала, че е трябвало да му премахнат
малка част от тънкото черво вследствие на побой.

Организацията призовава Турция незабавно да ану-
лира извънредните постановления, които позволяват
мъчения и насилие, допълвайки, че всичко това пред-
ставлява нарушение на международното законодател-
ство. През юли друга група за човешки права “Амнести
интернешънъл” предупреди за случаи на насилие по
време на извънредното положение в страната.

ООН НАБИРА $ 400 МЛН.
ЗАРАДИ ХОЛЕРАТА В ХАИТИ

Милиардерите
обичат Клинтън

Гринуич (Кънектикът). В пе-
риода до септември тази
година, той е предоставил
в подкрепа Клинтън на $
19000 000.

Вторият най-важен
политически донор е
бил Робърт Mърсър, ди-
ректор на фонд “Ню
Йорк Стоунхендж”. В на-
чалото на предизборна-
та кампания той превеж-
да $13 милиона за фи-
нансиране на предиз-
борната кампания на ос-
новния конкурент на
Тръмп - сенатор Тед
Круз от Тексас.

Общо 56 политичес-
ки донори, включително
милиардери, са написа-
ли чекове за над $1 ми-
лион в настоящата кам-
пания и бяха осигурени
общо около $200 мили-
она за двамата кандида-
ти, пише в. “Уолстрийт
джърнъл”. Около 83% от
тази сума са отишли при
организации, подпома-
гащи Клинтън, и 17% -
за организации, които
подкрепят Тръмп.

“морална отговорност”
към жертвите на избух-
налата епидемия, съоб-
щи ДПА.

Смята се, че холера-
та е била донесена в
Хаити от миротворци на
ООН след земетресени-
ето през 2010 г. След
това лошите санитарни
условия са подпомогна-
ли бързото разпростра-
нение на болестта.

“Планът за действие
на ООН има две основни
цели. Първата е набира-
не на 200 млн. долара, за
да бъде засилена реак-
цията срещу холерата,
включително дългосро-
чен проект за решаване
на проблемите с водо-
снабдяването и канали-
зацията”, заяви Дейвид
Набаро, специален съвет-
ник на ООН, натоварен да

ръководи работата в Ха-
ити срещу епидемията от
холера. Втората е съби-
рането на още 200 млн.
долара от страните член-
ки на ООН чрез добро-
волни вноски или чрез
допълнение към бюдже-
та на ООН, за да се оси-
гури финансова подкрепа
на семействата и общно-
стите, пряко засегнати от
болестта”.
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Войните в Сирия и
Ирак през призмите
на пропагандата
Ако сравните как се
отразява ставащото
в Мосул и Алепо, ще
видите разликата

Патрик КОКБЪРН

Бях в Иран в началото на 2011 г.,
когато имаше информации от опози-
ционни източници в изгнание, според
които протести заливат страната. Има-
ше известна истина в това - демонст-
рация на 30 000 протестиращи в севе-
рен Техеран на 14 февруари - която
изненада властите. Имаше пълни с
надежди коментари на западни ана-
лизатори, които предполагаха, че
въстанията на Арабската пролет може
би се разпространяват и в Иран.

Но по времето, когато няколко дни
по-късно отидох в Техеран, нищо не
показваше, че става нещо, въпреки че
имаше много изглеждащи отегчено
полицаи, стоящи под дъжда, без да
правят нищо. Изглеждаше, че протес-
тите бяха отминали, но когато прове-
рих в интернет, открих, че това не е
така. Опозиционните говорители
твърдяха, че протести започват всяка
седмица, не само в северен Техеран,
но и в други ирански градове. Тази
преценка изглежда се потвърждаваше
от клипове, въртящи се в интернет,
показващи протестиращи, които се
противопоставят на размахващи палки
полицаи и членове на милиции.

Срещнах някои приятелски наст-
роени иранци, работещи като корес-
понденти за чуждестранни медии, и
попитах защо не успявам да открия
никакви демонстрации. Репортерите
бяха добре информирани, но не мо-
жеха да работят, тъй като техните ак-
редитации бяха спрени от иранските
власти. Те се смееха, когато описах
напразното си преследване на анти-
правителствени протести, като обяс-
ниха, че не ги намирам, защото те са
престанали по-рано през месеца.

Журналист, симпатизиращ на опо-
зицията, каза, че “проблемът е, че
картината за това какво става в Иран
тези дни идва основно от изселили се
иранци и често е продукт на пожела-
телно мислене или пропаганда”. По-
питах за разпространяваните в интер-
нет видеозаписи и той каза, че те са
били скалъпени предимно от опози-
цията, използвайки филми на реални
демонстрации, които се бяха случили
в миналото. Той посочи едно видео,
за което се твърдеше, че е било за-
снето по средата на зимата, в което
покритите със зелени листа дървета
ясно се виждаха в далечина като фон.

Попитах журналистите дали това
не е по вина на иранското правител-
ство, което чрез прекратяване на ак-
редитациите на местните репортери,
които са били достоверни очевидци,
създава информационен вакуум, кой-
то лесно бива запълван от опозици-
онните пропагандатори. Стрингерите
се съгласиха, че до известна степен
това е така, но добавиха мрачно, че,
дори ако те са били свободни да пре-
дават информации, западните им ре-
дактори “не биха ни повярвали, защо-
то изгнаниците и техните новинарски
медии са ги убедили, че тук има голе-
ми протести. Ако ние отричаме това,
нашите шефове просто ще вярват, че
ние сме били заплашвани или купени
от правителството”, посочваха те.

Това е полезна история, защото по-
късно същата година в Либия и Сирия
опозиционни активисти успяха да полу-
чат контрол над медийните повествова-

кюрдските пешмерга и шиитски и су-
нитски паравоенни бойци и със сери-
озната подкрепа от водената от САЩ
въздушна кампания. В случая с Мосул,
за разлика от Алепо, отбраняващите
са обвинявани като заплаха за цивил-
ните, тъй като ги използват за човеш-
ки щит и не им позволяват да се изтег-
лят. В Източно Алепо, за щастие, няма
човешки щит - въпреки че ООН казва,
че половината от цивилното населе-
ние иска да замине - а просто невинни
жертви на руска диващина.

Разрушаването на Алепо от руски-
те въздушни удари е сравнявано с
разрушаването на Грозни в Чечня
преди 16 години, но, любопитно, не
се прави аналогия с Рамади, град с
население от 350 000 жители на река
Ефрат в Ирак, който беше разрушен
на 80% от водените от САЩ въздушни
удари през 2015 г. Паралелите отиват
по-далече: цивилните граждани, хва-
нати в капан в Източно Алепо, са
разбираемо ужасени какво би им на-
правила сирийската тайна полиция
“Мухабарат”, ако те напуснат града и
се опитат да минат през контролните
пунктове на сирийското правителство.

Но по-рано тази година говорих с
няколко шофьори на камиони от Ра-
мади, които открих да спят под мост в
Киркук, които обясниха, че те дори не
могат да се върнат сред руините на
своите домове, защото контролните
пунктове по пътя към града са устано-
вени от особено жестока шиитска
милиция. Те със сигурност би трябва-
ло да платят големи подкупи и са

изправени пред късмета да бъдат
задържани, измъчвани или убити.

Офанзивата към Мосул е водена от
елитните специални сили на иракски-
те части за контратероризъм и не се
предвижда шиитските милиции да
влязат в града, от чиито жители в
момента почти всички са араби суни-
ти. Но през последните няколко дни
същите тези специални сили влязоха
в град Бартела на главния път на 15
км от Мосул в своите черни “Хъмви”-
та, за които има информация, че са
украсени с шиитски религиозни зна-
мена. Кюрдските бойци поискаха от
тях да махнат знамената и те отказа-
ха. Иракският войник Али Саад беше
цитиран да казва: “Те ни попитаха
дали сме от милиция. Ние казахме, че
не сме от милиция, ние сме иракски
сили и това са нашите убеждения”.

Може ИД да не се сражава за
Мосул, по-вероятно е обаче обратно-
то, в който случай перспективата няма
да е добра за цивилното население.
ИД не се сражава до последния чо-
век във Фалуджа, западно от Багдад,
и голяма част от града остана не-
покътната, но се сражаваха за Хали-
дия, близък град с 30 000 население,
в който днес са останали само четири
сгради, казват американците.

Изключително пристрастното отра-
зяване на подобни събития в Ирак и
Сирия, видно в чуждестранните ме-
дии, ще бъде благодатна тема за док-
торантурите на студенти, работещи в
областта на проучвания на използва-
нето и злоупотребата с пропагандата
през вековете.

Това е моделът на информиране за
войните в Сирия и Ирак през послед-
ните пет години. Нищо не се е проме-
нило много от 2003 г. насам, когато
иракската опозиция на Саддам Хюсе-
ин убеди чужди правителства и медии,
че нахлуващите американски и бри-
тански войски ще бъдат посрещнати с
възторг от иракския народ. Една годи-
на по-късно нашествениците се сра-
жаваха за живота си. Подведени от
опозиционните пропагандатори и соб-
ственото си самозалъгване, чуждест-
ранни държавни служители и журна-
листите тълкуваха напълно погрешно
местния политически пейзаж. В голя-
ма степен същото се случва и днес.

БГНЕС

По данни на Пентагона иракските сили за сигурност от началото на операцията на 17 октомври по освобождаване
на Мосул са отвоювали от терористите на “Ислямска държава” територия от около 800 кв. километра

Разузнавателни служби на арабски държави предупреждават, че джи-
хадистите от близкоизточната радикална групировка “Ислямска държа-
ва” бягат от Сирия и Ирак с фалшиви европейски паспорти, предава
Breitbart. Няколко бивши членове на терористичната групировка са аре-
стувани в Йордания през последната седмица, от които е получена
информация, че екстремисти, бягащи от Ирак и Сирия, може да са
пътували в чужбина с фалшиви европейски паспорти, разкри пред аген-
цията представител на арабско разузнаване.

При разпитите заловените са издали някои от своите другари по
оръжие, които вече са напуснали Йордания за Тунис. Най-малко двама от
тях са били с френски паспорти. Според източника тази информация е
била предадена на международен щаб, управляван от близкоизточни и
европейски разузнавателни служби, които следят движението на бив-
ши терористи, които напускат бойните полета в Сирия, Ирак и Либия,
отбелязва още агенцията. Източникът подчертава, че някои джихади-
сти от Европа вероятно са се завърнали успешно в страните си и са
издирвани от местните разузнавателни служби. Той допълни, че въпре-
ки напрежението на сирийско-турската граница, тя все още е предпо-
читан маршрут за бягство към Европа.

ния и изключиха всички други интер-
претации на това, което се случва. В
Либия Кадафи беше демонизиран като
единствената причина за проблемите
на цялата си страна, докато опонентите
му бяха възхвалявани като храбри бор-
ци за свобода, чиято победа ще донесе
либералната демокрация на либийския
народ. Вместо това, както беше доста
предвидимо, свалянето на Кадафи бързо
принизи Либия до изпълнена с насилие
и криминализирана анархия с малка ве-
роятност за възстановяване.

Днес в Сирия и Ирак

човек може да види в действие същия
процес. И в двете страни два големи
градски центъра на араби сунити - Из-
точно Алепо в Сирия и Мосул в Ирак
- са обсадени от проправителствени
сили, сериозно подкрепяни от чужда
въздушна сила. В Източно Алепо око-
ло 250 000 цивилни граждани и 8000
бунтовници са подложени на атаки от
сирийската армия в съюз с шиитски па-
равоенни бойци от Иран, Ирак и Ли-
ван и подкрепяни от руските и сирий-
ските въздушни сили. Бомбардировки-
те срещу Източно Алепо оправдано
предизвикаха отвращение и осъждане
в световен мащаб.

Но вижте по колко различен начин
международните медии се отнасят към
подобна ситуация в Мосул, на 500 км,
източно от Алепо, където един милион
души и около 5000 бойци от “Ислямска
държава” (ИД) са обкръжени от ирак-
ската армия, сражаваща се редом с
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Д-р МОХД АБУАСИ:

Политиката, която води
правителството спрямо
Анкара, е унизителна за
България, казва директорът
на Центъра за близкоизточни
изследвания в София

Интервю на
Десислава Пътева

Турция търси влияние
на Балканите

a-specto, със съкращения

 Д-р Абуаси, Ердоган
постави под въпрос начина,
по който са определяни гра-
ниците на страната с Лозан-
ския договор от 1923 г., сла-
гащ край на Османската им-
перия. Трябва ли да се при-
тесняваме от това, че Ер-
доган може да предяви те-
риториални претенции по
отношение на нашата
страна?

- Нашите територии все
пак са част от европейските
територии и териториите на
Европейския съюз. Опасности-
те по отношение на българо-
турските отношения са далеч
повече от териториалните.

 С вас и преди сме гово-
рили за неоосманските амби-
ции на Ердоган и за опас-
ността, които представля-
ват те за Балканите.

- Да, той не отрича претен-
циите си за влияние на Балка-
ните. Това е нещо, което той
изказа в много предизборни
речи, а след това и по време
на конференции на своята пар-
тия. Турция търси влияние на
Балканите. Проблемът в Бълга-
рия е, че Ердоган иска да про-
бие в страната и да създаде
зона за влияние - чрез българ-
ските граждани от турски про-
изход, чрез ДОСТ и български
политици, които са и бизнес-
мени. Представителите на Ер-
доган в България не са в тур-
ското посолство, по-скоро в
партията ДОСТ. Тази партия
представлява сериозна опас-
ност, защото включва в себе
си и ислямистите, подкрепена
е и от саудитското, и от катар-
ското посолство в България.
Има много данни за подобна
подкрепа.

Втората опасност идва от
нашите управляващи. Полити-
ката, която води правителст-
вото спрямо Турция, е не само
унизителна за България, но и
дава превъзходство на турци-
те от гледна точка на нацио-
налния ни интерес. Нашето
правителство оправдава уни-
зителните ни отношения с
Турция с въпроса за бежанци-
те. Но ние знаем, че про-
блемът с бежанците не е
български, а европейски, и
трябва да е част от европей-
ската политика. И докато ние
се страхуваме от Турция и
правим много компромиси,
турците винаги ще искат пове-
че. Ние забелязваме това и в
отношението на Ердоган към
Европейския съюз (ЕС). Как-
вото и да му се предостави,
той продължава да шантажи-
ра Европа. Шантажира и Ща-
тите по отношение на Гюлен,
по отношение на Сирия, Ирак,
дори и Иран. Тази политика
рано или късно ще се обърне
срещу него, ще има доста про-
блеми в страната и в отноше-
нията с международната общ-

ност.
 Само възможността

Турция да ни залее с бежан-
ци ли е козът, който държи
Ердоган срещу страната
ни? Има ли други лостове, с
които той си служи, за да
държи българското прави-
телство в подчинена пози-
ция?

- Нямам конкретни данни
за обема на бизнеса на наши-
те управляващи в Турция. Това
е нещо, което вие, журналис-
тите, можете да проучите. Това
ще е интересно разследване -
да се види кой какви инвести-
ции има в Турция, какви пози-
ции заема в България и какво
прави, за да запази тези ин-
вестиции. Има и друг интерес,
който сега ще забележим по
време на изборите - това са
гласовете. Казвал съм ви и
преди, че има сделка. Сега ще
видим къде ще отидат гласо-
вете на българите в Турция и
на електората на ДОСТ в
България.

 Считате ли, че изме-
ненията на Изборния кодекс,
които се направиха в послед-
ния момент и целяха да мах-
нат ограниченията за избор-
ни секции в чужбина, са на-
правени, за да се влеят по-
вече гласове от Турция?

- Да, това е целта. Мисля,
че на ГЕРБ са им били обеща-
ни между 150 000 и 200 000
гласа от бившия електорат на
ДПС. Сега може и да не могат
да осигурят толкова, предвид
разцеплението между ДПС и
ДОСТ. Въпреки това между 50
000 и 70 000 от гласоподава-
телите в Турция ще бъдат на-
тиснати да гласуват за канди-
дата на конкретна партия, ще
видим за коя. Ще видим и къде
ще отидат гласовете на елек-
тората на ДОСТ. При всички
случаи ДПС вече имат канди-
дат в лицето на Орешарски.
Те много добре знаят, че той
няма да спечели изборите,
той няма никакъв шанс. Но
защо го издигат? За да про-
вери Доган колко гласове е
изгубил покрай това разцеп-
ление, но в същото време да
покаже на другите, че парти-
ята има своята сила.

Не вярвам, че един средно
интелигентен човек мисли, че
Орешарски има някакви шан-
сове. ГЕРБ ще разберат колко
гласове ще им дадат ДОСТ на
втория тур, ще преценят от кое
ще имат по-голям интерес - да
се разберат с ДПС или да
продължат уговорките си с
Ердоган. Според мен явлени-
ето “Орешарски” е интересно
от гледна точка на бъдещето,
на това, което ще стане след
изборите. Нищо, че той няма
никакъв шанс. Тази кандида-
тура е по-скоро шега.

 Очевидно е, че не само
Орешарски, но и други канди-
дати нямат шанс на пред-
стоящите избори. Според
вас издигането на техните
кандидатури опит да се от-
слабят позициите на канди-
датите на основните поли-

тически партии ли е?
- Това е целта. Например

Реформаторският блок да по-
каже какви гласове има тех-
ният кандидат и да разберат
каква сила имат. Тоест, с тези
президентски избори
всяка партия ще
премери силите си,
защото съществу-
ва голяма
възможност след
тези избори да
има ново пра-
вителство. Ако
ГЕРБ са си-

гурни в своята сила, ще искат
да се явят на нови избори. Ако
са слаби, пак ще искат да се
явят на избори. Дали ще могат
да създадат самостоятелно
правителство, ще се разбере
след президентските избори.
Ако спечелят от първия тур на-
пример, както Борисов плани-
ра, няма да е проблем да се
явят на избори след два-три
месеца. Господин Борисов не
е свикнал да управлява с дру-
гите, много му е трудно. Зато-
ва се получават много гафове.
Той ще търси нов вариант за
правителство. Може да съста-
ви правителство с една или с
две партии, но няма да следва
досегашната формула. Такава
коалиция може да има между
ГЕРБ и АБВ например...

 Но АБВ съвсем скоро
оттегли подкрепата си към
кабинета и напусна коалици-
ята. Какво би ги накарало
отново да си партнират с
Борисов?

Според мен след изборите
АБВ ще са по-склонни да
бъдат по-близо до ГЕРБ, откол-
кото до БСП. Не можаха да се
разберат с БСП. Разбирам, че
може да има различия между
АБВ и Нинова, може да има
различия и с другите, но тряб-
ва да се направят по-големи
компромиси в името на обеди-
нението на лявото. Всички зна-
ем, че се бяха разбрали за ге-
нерал Радев и после промени-
ха тази позиция. Оправдания-
та за постъпката на Нинова не
трябваше да влияят върху този
избор. Трябваше всички да се
обединят, независимо от раз-
личията си.

 Как гледате на скан-
далното изказване на канди-
дата за президент на ГЕРБ
Цецка Цачева, че национал-
ната сигурност стои над
човешките права? За подоб-
ни коментари в други държа-
ви се подават оставки, а тук
се приемат за норма.

- Това не е изказване, ко-
ето приляга на политик. Нека
Цачева каже какво според нея
е национална сигурност. Не
виждам къде, освен в някои
африкански държави, човеш-
ките права се противопоста-
вят на националната сигур-
ност. Това може да съществу-

ва само при диктаторски
държави. Всички диктатори по
света обясняват, че техните
действия са в интерес на на-
ционалната сигурност, че
потъпкването на човешките
права е в интерес на нацио-
налната сигурност. Но не знам
дали е много разумно в слу-
чая да нарушиш законите или
да действаш на ръба на зако-
на. Мисля, че на всеки норма-
лен български гражданин
вече му е ясно каква е играта.
Това е въпрос на договорки,
въпрос на подмазване, въпрос
на унизителни за България от-
ношения с Турция. Те ни за-
плашват, че ще отворят гра-
ниците. Ние не сме ли в състо-
яние да пазим границите си?
Този въпрос е свързан с наци-
оналната сигурност. Ако не
можем да пазим границите си,
в крайна сметка ние сме член
на НАТО и алиансът трябва да
ни съдейства. Ако Турция пус-
не 30 000, 40 000 или 50 000
бежанци, те в никакъв случай
няма да искат да останат при
нас. Ще ги прехвърлим или
към Гърция, или към Румъния.
Тоест, този въпрос не засяга
само България. Ако Турция
иска да използва картата с бе-
жанците, ние имаме друга
карта. В крайна сметка ние
сме входът на Турция към Ев-
ропа...  Географското положе-
ние на България за много
хора е проклятие. Но ако
имахме правителство, което
гледа националния ни инте-
рес, ние можеше да се
възползваме от географското
си положение и да имаме
много по-добра икономика,
много по-добро международ-
но влияние. Но за тази цел е
необходимо правителство, ко-
ето не се държи по този на-
чин с Турция, което не
изпълнява това, което е решил
американският посланик... Не
да дойде Джон Кери и да на-
значи губернатор по енерге-
тиката, губернатор по иконо-
миката... Когато става дума за
нещо дребно, сме суверенна
държава, но за основните
неща, за националните ни
интереси - не... И това не важи
само за една партия. Повече-
то управляващи партии от
1989 г. насам действат по този

начин, смятат, че някой отго-
ре трябва да реши какво тряб-
ва да направим.

 На кои свои съюзници
би могла да разчита Бълга-
рия, за да защити граници-
те си от Турция, ако това се
наложи?

- На Русия.
 Малко по-рано споме-

нахте НАТО, а Турция се сла-
ви с това, че има втората
по големина армия в НАТО.
Действително ли е толкова
мощна Турция? Може ли тя
да атакува нашите граници,
въпреки че България е член
на НАТО?

- Въпросът е колко ние
като държава, като правител-
ство, като армия, сме силни или
слаби, а не колко силна или
слаба е Турция. Тя не може да
ни помете, това не може да
стане, докато сме член на
НАТО, докато сме членове на
Европейския съюз. Ако член-
ството ни в НАТО не може да
ни защити от друга държава
членка, тогава то става без-
смислено и трябва да търсим
други, по-верни съюзници.
Например руснаците. Те досе-
га не са изоставяли своите
приятели. Докато американци-
те предадоха своето прави-
телство, своите приятели в
Египет, в Тунис. Съюзниците
на САЩ винаги са заплашени
от изоставяне. Защо да ни
жалят руснаците, ако ние
продължаваме с такава русо-
фобска политика, ако не
търсим балансиране на отно-
шенията с Русия и с други
държави? Затова казвам, че
ние като малка и слаба държа-
ва, трябва да водим истинска,
балансирана политика. Това,
че сме член на НАТО, не ни
пречи да имаме добри отно-
шения с Русия. От една стра-
на, искаме добри отношения с
Русия, от друга страна, под-
крепяме санкциите срещу нея.
Не само това, а и натискаме
руските компании тук, медии-
те са враждебни срещу Русия.
България трябва да разбере,
че може да има добри отно-
шения с Русия, и то истински,
а не само на думи... Никой не
е казал да тръгваме срещу
Щатите или срещу Европа.
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Ех, Бруте Борисов!

„Изуй гащи”

СВЕТЛА
ВАСИЛЕВА

От равни по"равни

ДЕСИ
ВЕЛЕВА

ВАЛЕНТИН
ГЕОРГИЕВ

ПРОФЕСИОНА-
ЛЕН ПРАЗНИК
НА БЪЛГАР-
СКИТЕ СТРОИ-
ТЕЛИ. По стара

традиция се чества
на Димитровден.
Обявен е официал-
но с решение на МС
от октомври 1996 г. Празнуват архитектите, про-
ектантите, строителните инженери и всички, ан-
гажирани в сферата на строителството.

1185 - ИЗБУХВА ВЪСТАНИЕТО НА АСЕН И
ПЕТЪР. Обя-

вено е от братя-
та боляри на Ди-
митровден при
освещаването
на новопострое-
ния храм “Св.
Димитър Солун-
ски” (на снимка-
та). Търновските
аристократи ог-
лавяват недоволството от рязкото повишаване
на данъците, наложени от византийския импера-
тор Исак Втори Ангел заради предстоящата му
сватба с унгарска принцеса. Бунтът приема ха-
рактера на масово освободително движение,
довело до отхвърлянето на близо 150-годишното
византийско управление. Въстанието на Асенев-
ци полага основите на Втората българска държа-
ва със столица Търново и възстановяването на
Търновската архиепископия.

1881 - РАЖДА СЕ СТИЛИЯН
ЧИЛИНГИРОВ, ПИСАТЕЛ
(УМИРА 1962 Г.). Историк, ет-

нограф, изявен обществен деец,
политик. Един от основателите на
Съюза на българските писатели
и негов председател (1941-1944),
директор на Народната библио-
тека (1919-1922), директор на
Народния етнографски музей
(дн. Етнографски институт с му-
зей при БАН). Известен е като
“последния възрожденец”.

1890 - УМИРА КАРЛО КОЛОДИ, ИТАЛИАН-
СКИ ПИСАТЕЛ (Р. 1826 Г.).

Рожденото му име е Карло
Лоренцини. Автор на книгата
“Приключенията на Пинокио”,
която започва да излиза в
подлистник към детски вест-
ник през 1881 г. Умира, без
да подозира, че неговите про-
изведения ще го направят
световноизвестен. По подо-
бие на алегорията в история-
та на най-популярния му герой - Пинокио (на
снимката), накрая заживява свой собствен жи-
вот, отделен от този на своя автор.

1905 - УМИРА БОГДАН
ПРОШЕК, ЧЕШКИ
ПРЕДПРИЕМАЧ (Р. 1858
Г.). Заедно с брат си Ге-

орги прекарват по-голямата
част от живота си в Бълга-
рия. През 1879 г. двамата
основават първата печатни-
ца в София, а през 1884 г. -
пивоварна “Прошек”, най-го-
лямата в града по това вре-
ме. Братя Прошек доприна-
сят много за европейския
вид на София. Орлов и Лъвов мост, паметникът
на Васил Левски, старата постройка на Централ-
ната гара, първият градоустройствен план на сто-
лицата са свързани с имената им.

1916 - РАЖДА СЕ ФРАНСОА МИТЕРАН,
ФРЕНСКИ ПОЛИТИК (УМИРА 1996 Г.). Прези-
дент на Франция (21 май
1981-17 май 1995). Участва
във Втората световна вой-
на и в Съпротивата. През
1945 г. става един от осно-
вателите на лявата партия
Демократически и социа-
листически съюз на Съпро-
тивата. По-късно основава
Федерацията на демокра-
тическите и социалистиче-
ските леви сили, на която е
председател за периода 1965-1968 г. Един от
основателите на Социалистическата партия.

Едва ли образовател-
ната министърка Мегле-
на Кунева е допускала,
че отново ще я застигне
вълна на обществено не-
доволство заради проек-
та за финансово насърча-
ване на роми да посеща-
ват училище по-дълго.
Родители от Добрич ви-

дяха в намерението опит
за дискриминация на де-
цата по етнически при-
знак. Кунева им отгово-
ри, че трябва да се под-
помагат онези, на които
им е по-трудно. А самите
получатели на субсидия-
та са недоволни и квали-
фицират размера й като
подигравка...

Най-абсурдното в си-
туацията е, че 30-те евро,
които предизвикаха раз-
мяната на обвинения и
оправдания, няма да до-
принесат за повишава-
нето на грамотността и
уменията, нито ще решат
проблема с ниската об-
разованост на ромите, со-
циалния им статус и
бъдещето им. Най-висо-

ката цел, която може да
постигне проектът, е да
задържи изкуствено в
училище нежелаещи да
учат, които ще получат
диплома и ще станат от
равни по-равни с остана-
лите ученици, които учат,
но нямат същия произход.

Министър Кунева
дали наистина вярва, че
присъствието в клас е
достатъчно срещу 30
евро да осигури по-ка-
чествени служители на
пазара на труда след
три години, когато про-
гнозира, че ромите ще са
25 на сто от работната
сила? Знанието и квали-
фикацията не идват с
няколко банкноти.

Проблемът не е

само образователен.
Той е национален и
няма да се реши със
стипендии или с лиша-
ване от детски. Ще го
има, докато неправи-
телственият сектор не
спре да смуче от про-
ектното финансиране
за интеграция на цига-
ните. И докато полити-
ците гледат на ромите
само като на най-зна-
чимата, мащабна и по-
датлива на манипула-
ции общност, която мо-
же да ги изстреля в
космоса на собствено-
то им властолюбие. И
едни 30 евро ще про-
дължат да задълбоча-
ват разделението на
обществото.

И ти ли, Бруте Бори-
сов? И ти ли ни предаде,
не знам за кой път, на-
реждайки на послушков-
ците си министри да одо-
брят подписването на
Всеобхватното икономи-
ческо и търговско спора-
зумение с Канада, изве-
стно като СЕТА? Без де-

бат, без анализ на ефек-
тите от евентуалното му
прилагане върху българ-
ското селско стопанство
и българския малък и
среден бизнес? Щракна
с пръсти, пусна еднолич-
но заповед по гарнизона
и мушмороците от каби-
нета придадоха законна
форма на решението ти.
С подписите си. Неприсъ-
ствено! Няма такава на-
глост! Както и такова на-
ционално предателство!

Нима не видя как се
отстоява общностен инте-
рес от малка Валония,
която се противопостави

не само на Канада, но и
на целия ЕС, като заяви,
че няма да стори нищо
срещу себе си? Няма да
подпише споразумение,
което не гарантира в до-
статъчна степен живота,
правата, бизнеса, по-
минъка и бъдещето на
гражданите й. А ти нака-
ра министрите си да под-
писват, баш когато се
разбра, че СЕТА няма да
я бъде? Дали пък някой
“началник” не ти иска
подписа срещу Валония?

И знаеш ли, трябва
много, ама много да те е
срам от себе си, защото

хич не си толкова твърд
за колкото искаш да ми-
неш. Напротив. Страхлив
си. Ужасно при това. И ти
личи. Страх те е от ша-
марите на “началниците”
ти - все едно кои са и
къде са - в Брюксел, Бер-
лин, Москва, Анкара или
Вашингтон. Управлява-
щите на Валония са мно-
го по-достойни за уваже-
ние от теб. Между друго-
то министър-президентът
на френскоезичната
общност в Белгия, която
се обяви против СЕТА -
Руди Демот, е трайно
свързан с България. От

години. Съпругата му е
българка от Стара Заго-
ра. Той се държа по-до-
стойно, защитавайки ин-
тереса на 3,6 млн. валон-
ци и 1,1 млн. жители на
столичния район Брюк-
сел, отколкото ти, макар
българите да сме почти
два пъти повече.

Наясно сме, Бруте
Борисов, че не си чел тек-
ста на Споразумението.
Наясно сме, че и никой от
кабинета ти не го е чел.
Затова ни омайваш с при-
казки за някакви визи за
Канада. Но знаеш ли, ти
си следващият...

Плевнелиев наду му-
скули и “остро” реагира
на думите на Борисов от-
преди ден, когато той на
бърза ръка го “опраска”
като протеже на кръга
“Капитал”. Държавната ни
глава се почувствала за-
сегната, че бе наредена
с други 5-6 министри,
предложени от Прокопи-
ев, на които Борисов “ви-
дял колко им е акълът”.

Не съм част от задку-
лисието и никога не съм
бил, изписука Плевнели-
ев. И се закани, че “може
да втвърди тона”. След
което елегантно се впус-
на да дъвче Борисов с
подмятания за каки и
батковци. А като капак
успя и да скрие шайбата
на всички с думите: “Аз
съм единственият поли-
тик, който се изправи
срещу интересите на
олигархията”.

Човек трудно би
могъл да сдържи смеха
си при вида на цялата
тази пародия. Сякаш па-
сем трева с ирландската
ни пастирка и сякаш от
Гугъл на секундата не
излизат куп снимки с
прегръдки и усмивки на
дуото Плевнелиев-Проко-
пиев. Няма как да бъде

другояче, защото същият
този “поборник” срещу
олигархията всъщност е
нейно най-ярко олицетво-
рение.

Не съм адвокат или
защитник на Борисов,
опазил ме Господ! Него-
вите бръщолевения си ги
знаем. Уж ГЕРБ бил не-
зависим, но Прокопиев
му “дал” няколко минист-
ри и той взел, че ги при-
ел. И уж никой не влияе
на ББ, но Прокопиев му
повлиял в толкова важен
избор като този на ми-
нистър. Пародията и тук
е без аналог!

Важното е друго.
Щом започнаха да си
вадят кирливите ризи,
кой кого бил довел, под
чие давление е назна-
чен, кой какви имейли
държал - значи работа-

та е тръгнала на “изуй
гащи”. Заради което ми-
нимум прокуратурата
трябва да се самосезира
и да заведе дело срещу
двамата за назначения и
действия под давление и
не в полза на национал-
ния интерес! Ако, разби-
ра се, бяхме нормална
държава. Но не сме, за
съжаление.

В политическото ни
блато изплуват всякакви
кръгове. Пукат на по-
върхността, разнасят се
миризми и после всичко
утихва. Започвам да си
мисля, че това е естест-
вената миризма на
България, щом 26 годи-
ни й се наслаждаваме
само с устни забележки.
Корупцията е малкият ни
проблем. Големият е, че
я търпим безропотно.

Анатолий СТАНКУЛОВ
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Светла
ВАСИЛЕВА

Цената на водата
стремително нагоре

Миналата седмица на стра-
ницата на Комисията за енер-
гийно и водно регулиране
(КЕВР) бяха публикувани биз-
нес плановете на 56 ВиК-дру-
жества. Те обхващат 5-годишен
период между 2017 и 2021 г.
Всъщност тези планове трябва-
ше да бъдат представени през
2013 г., но ред нормативни до-
кументи както и регионалните
планове на градовете, на чиято
основа щяха да стъпят, не бяха
готови. Така регулаторният пе-
риод се отложи с цели три го-
дини. През тях ВиК-отрасълът
караше на командно дишане и
на пари от еврофондовете, ко-
ито не промениха съществено
ситуацията в него, тъй като Ев-
росъюзът ни отпусна средства
предимно за канализацията и
отпадъчните води, а не за во-
доснабдяването, което е голе-
мият ни проблем. Брюксел има
свои приоритети и логика и тя
е, че с изграждането на кана-
лизация и селищни пречиства-
телни станции за отпадни води
(ПСОВ) по-бързо се постигат
екологични цели. Вярно е, че
наличието им подобрява каче-
ството на услугата, но
поддръжката на тази инфраст-
руктура е скъпа и е източник на
по-високи цени за крайните
потребители.

През м. май т.г. Гражданска-
та коалиция за устойчиво полз-
ване на фондовете на ЕС пуб-
ликува  Третия си доклад, в
който констатира, че с изграж-
дането на ПСОВ

България не се
е справила

От заложените първоначал-
но 65 пречиствателни станции
до края на 2013 г. са пуснати
едва 7, а други 3 са били в
процедура на технологични
изпитвания. В края на 2015 г.
броят им нараства на 50 (но-
воизградени и реконструирани).
От Министерството на околната
среда и водите разбират, че
количественият индикатор е
непостижим и през 2012 г. ини-
циират промяна, която е одоб-
рена през 2013 г. Така броят на
ПСОВ от 65 пада на 45 и род-
ните бюрократи излизат едва
ли не отличници пред Брюксел.
Въпреки чиновническите абра-
кадабри, България не успява да
постигне изискванията, поставе-
ни пред нея, а именно: до
31.12.2010 г. - пречистване на
водите за всички агломерации
с над 10 000 екв. ж. по Дирек-
тива 91/271/ЕО, и до 31.12. 2014
г. - пречистване на водите за
всички агломерации с екв. ж.
между 2000 и 10 000 по Дирек-
тива 91/271/ЕО. Така гласи едно
от заключенията в доклада.

Дори да сме успели да излъ-
жем Брюксел, че сме се спра-
вили с пречиствателните стан-
ции, макар че не сме, особено

ЦЕНИ НА ВОДАТА, ПРЕДЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПЛАНОВЕТЕ
НА ВИК-ДРУЖЕСТВАТА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ОТ КЕВР

ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2017-2021 Г.

Над 30% увеличение от 2017 г. са заложили в бизнес
плановете си концесионерът в столицата и ВиК-Пловдив

с построените през последната
една-две години (2014-2015), за
които се предполага, че пора-
ди съкратените срокове, каче-
ството на строителството и на
вложените материали може да
е компрометирано, което ще
наложи допълнителни инвести-
ции и ремонти, то водоснабди-
телната мрежа е по-големият ни
проблем. За нея обаче Евроко-
мисията не беше склонна да
отпуска средства. Средната
възраст на съоръженията е око-
ло 40 години, като значителна
част (около 70% по мнение на
експерти) от довеждащите и
разпределителните водопрово-
ди е от етернитови (азбестоци-
ментиви) тръби. Факт е, че

близо 80% по нея
са загуби

макар националната статисти-
ка да отчита само 60%. Дори
да приемем за вярно по-малко-
то число, пак е много. От всич-
ко, което влиза във водопрово-
дите, повече от половината из-
чезва в нищото заради течове,
кражби и неизмерени количе-
ства. Ето защо според предсе-
дателя на Българската асоциа-
ция по водите инж. Иван Ива-
нов усилията трябва да се насо-
чат към подмяна на водопрово-
дите и монтиране на съвремен-
ни водомери. Средствата за тях
ще дойдат частично от евро-
фондовете (до 30% от необхо-

цени, публикувани на интернет
страницата на КЕВР, става ясно,
че исканото увеличение в срав-
нение с действащите ценови
равнища е от 3,5% за Стара
Загора до над 30% за София.
Близо 30% по-високи цени иска
и ВиК-Пловдив. В Таблицата са
посочени разчетите за новите
цени на 19 от ВиК-дружествата,
както и социално поносимата
цена. В Стратегията за ВиК-от-
расъла, изработена ни от Све-
товната банка срещу сумата от
3 500 000 лв., максималните
социално поносими цени са
определени като разходи за
ВиК-услуги, не по-високи от 4
на сто от средните доходи на
домакинство при минимално
месечно потребление на вода
за питейно-битови нужди от 2,8
куб. м на едно лице.

Три от разработените от СБ
сценарии предвиждат социал-
ни помощи за най-бедните до-
макинства. Размерът им е из-
числен на около 300-350 млн.
лв. до 2038 г. за най-бедните
30% от населението. През юли
2015 г. НС промени границата
на поносимост на цената на
водата, като я свали от 4 на
2,5% от средните доходи на
домакинство. Българските
граждани, които получават под
средните доходи, могат да кан-
дидатстват за социално подпо-
магане за сметките за вода по
същия начин, по който канди-
датстват и за подпомагане за

вижда, че на няколко дружест-
ва - тези в Исперих, Търговище,
Силистра и Кърджали, цените
са по-високи от дефинираното
социално поносимо равнище.
Други, като в Разград, са на
границата на поносимостта.
Недоумение буди средноме-
сечният доход на лице в дома-
кинство. Според посоченото в
бизнес плановете на ВиК-дру-
жествата най-висок средноме-
сечен доход за 2017 г. в стра-

те - Бургас, Видин, Монтана,
Кресна, Стрелча, Батак, Стам-
болово, Ракитово, Велинград,
Сапарева баня, Берковица, Ра-
домир, Златни пясъци. До края
на годината бизнес плановете
трябва да минат обществено
обсъждане и да бъдат одобре-
ни заедно с цените.

Дали дружествата ще успе-
ят да убедят регулатора в необ-
ходимостта от исканите повише-
ния, предстои да видим. Едно е
ясно отсега - цените на водата
тръгват нагоре. За някои регио-
ни - като София и Пловдив - с
космическа скорост. Хубавото е,
че поне към този момент кон-
цесионирането на ВиК-сектора
сякаш ни се размина. В поне-
делник Белгия наложи вето на
договора между ЕС и Канада,
известен като СЕТА. Никоя от
страните членки, с изключение
на Германия, не беше поиска-
ла изключване на обществено-
то водоснабдяване от списъци-
те, подлежащи на комерсиали-
зиране. Ако договорът беше
подписан, канадски фирми и
филиали на американски ком-
пании, регистрирани в Канада,
можеха безпрепятствено да ни
“спретнат”

„Софийска вода” в
национален мащаб

Що се отнася до резултати-
те на единствената засега кон-
цесия на ВиК-дружество у нас -
столичната, те са катастрофал-
ни. Нищо от обещаното в офер-
тата при спечелването на кон-
цесията не е постигнато. Нито
цената на водата е 0,435 лв.,
нито загубите са паднали от 60
на 30% (това трябваше да се
случи още през първите 5 годи-
ни от концесията). От 1 май 2016
г. цената за кубик вода в София
е 1,52 лв. без ДДС (съгласно
Решение на КЕВР №Ц-8 от
28.4.2016 г.), а загубите са
58,82% (видно от Решение на
КЕВР №Ц-8 от 28.4.2016 г.).
Столичният общински съвет
констатира през 2012 г. не-
изпълнение на инвестиционна-
та програма и понижаване ка-
чеството на водата. Договорът
на концесионера обаче е така
написан, че предсрочното му
прекратяване ще донесе огром-
ни финансови санкции, които
ще бъдат платени от нас.

димите капиталови разходи) и
отчасти от крайните потребите-
ли на услугата, т.е. от нас. За да
стане това възможно, се нало-
жи промяна на ценообразува-
нето, което включва вече и
амортизационните отчисления
на публичните активи.

От посочените в бизнес пла-
новете на ВиК-дружествата

сметките за отопление. Което
значи, че в бъдеще освен енер-
гийната бедност, ще отчитаме
и мерим и

водната бедност

От предложените за
утвърждаване от КЕВР цени на
водата за 2017 и 2021 г. се

ната има в региона на Кубрат -
765 лв. (чудно от какво ли?),
следван от София -  623 лв.,
Свищов - 583 лв., и Плевен -
524 лв., а най-нисък - в Браци-
гово (252 лв.), Кърджали (300
лв.) и Силистра (303 лв.). В биз-
нес плановете на 13 ВиК-дру-
жества липсва таблица за со-
циалната поносимост на цени-
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Преди дни работодателите
поканиха синдикатите на пре-
говори за размера на минимал-
ната заплата за 2017 г. Синди-
катите отказаха. Въпреки лю-
безната покана. Защото не са
съгласни с искането тази запла-
та да бъде замразена на се-
гашното равнище и с известни-
те им вече необосновани аргу-
менти от страна на бизнеса
против нейното неотложно уве-
личаване.

До 20% ръст на заплатите
трябва да има годишно, според
президента на КНСБ Пламен

Нищо не започва от
днес, г-жо Фандъкова
СОС прекръства част от бул. „Янко Сакъзов” на „Конрад Аденауер”

Конрад Аденауер изрита Янко
Сакъзов, като си присвои нечетните
номера на улицата. Така може да се
опише с едно изречение скандална-
та ситуация, породена от необмис-
лено решение на Столичния общин-
ски съвет. След абсурдния акт на
съветниците част от столичния буле-
вард “Янко Сакъзов”, намиращ се в
район “Оборище” в София, е преиме-
нуван. Това безцеремонно прекръ-
стване на уж безименна столична
улица на името на Конрад Аденауер
породи началото на протест на жи-
вущите и работещите в жилищните
сгради, които са регистрирани на не-
четните номера на столичния бул.
“Янко Сакъзов”.

“Категорично отхвърляме решение
566 на СОС от 23.07.2015 г. за имену-
ване на безименна улица в район
Оборище с името “Конрад Аденауер”.
Считаме, че въпросното решение е
незаконосъобразно, поради това че
съдържа съществени нарушения на
правилата, касаещи административно-
то производство”, пишат в писмото си
протестиращите столичани, което е
адресирано до Омбудсмана на Репуб-
лика България, с вх. № 2415 от
16.03.2016 г. Въпросният документ е
регистриран и в деловодството на Сто-
личната община под номер CОА16-
ГР94-1659 от 16.03.2016 г. на внима-
нието на кмета на София и на община
“Оборище”.

Именуването на “безименна” улица
по същество е невярна формулировка в
решението на СОС, доколкото прекръ-
стената улица си има име - тя е част от
бул. “Янко Сакъзов”. Защо това обстоя-
телство е преиначено съвсем нагло и
безцеремонно? Дали е подведен СОС?
Това са въпроси, които до ден днешен
нямат логичен и разумен отговор. Все
пак да прекръстиш само едната част от
вече съществуващия бул. “Янко Сакъзов”

Иван
ВЪРБАНОВ

с друго име - “Конрад Аденауер”, е ре-
шение, което трудно може да бъде обяс-
нено. По-важното е да бъдат анализи-
рани и прозрени мотивите, които стоят
зад тези уж недомислени действия на
общинските съветници. Както и да бъдат
калкулирани следствията, настъпили
след нелогичния акт на съветниците.
Сега живущите на нечетните номера на
бул. “Янко Сакъзов” ще трябва да си из-
вадят нови лични документи, за да оп-
реснят адресната си регистрация, както
и да преиздадат на новия си адрес но-
тариалните актове на своите имоти.

Обърканата ситуация, според мен,
крие опасността от множество злоупо-
треби. Неуредиците и неизяснените об-
стоятелства са удобен мотив за ланси-

ране на фалшиви завещания и нотари-
ални актове на имоти, особено в казуси-
те, при които може да има починали
собственици или самотни възрастни хора
без наследници.

Малко история. Бул. “Янко Сакъзов”
е именуван още през 1959 г., когато са
построени сградите в жк Владимир За-
имов, находящи се на ул. “Владимир
Заимов”. Всичко е надлежно описано
в архива на Столичната община - в
общия и в подробния устройствени пла-
нове на столицата за този период, в
издадените нормативни актове на соб-
ственици на апартаментите, в докумен-
тацията по тяхното данъчно облагане
и т.н. Улицата през годините - от мина-
лия век до днес, е носила имената: “Ре-
гентска”, “Московска”, “Генерал Влади-
мир Заимов”, “Янко Сакъзов”. За по-
следните имена нося лично спомена
от детството си.

Казусът се заплита!

Пред обществеността не са огласе-
ни мотивите на вносителите на реше-
нието за преименуване. Нещо повече.
И друга улица във въпросния квадрант
е преименувана - този път в чест на сър
Стивън Рънсиман. И така: предната част
на блоковете - регистрирани и намира-
щи се на нечетните номера на бул.
“Янко Сакъзов”, вече са на Аденауер, а
задната - на Рънсиман. Ако собственик
притежава пък гаражи, които са зад
блока му, то той ще се окаже в ситуа-
цията да притежава два имота на два

различни адреса и съответно ще тряб-
ва да заплати два различни данъка.

Защо?
Преименуването на нечетните номе-

ра на бул. “Я. Сакъзов” на “К. Аденауер”
би ли могло да е направено и заради
неистовото желание да се направи ре-
веранс към чужда неправителствена
организация, чиито офиси се намират
на въпросната улица (нечетните номе-
ра на булеварда)?

Оставям настрана оценката за зна-
чимостта на личността и делото на но-
сителите на имената на въпросните ули-
ци в контекста на българската история.

Важното е, че хората са
недоволни и протестират!

Сега остава само един-единствен
ход. Извършване на проверка от компе-
тентен орган за установяване на зако-
носъобразността при приемането на
административния акт на СОС и обявя-
ването му за недействителен, след като
бъдат установени фактите и данните по
казуса. Важно е и да бъде изяснена
отговорността на служебните лица, кои-
то са въвели в заблуждение общински-
те съветници по отношение на т.нар.
статут на “безименна” улица на бул. “Янко
Сакъзов”, на която са нечетните номера
на адресите на сградите.

Е, г-жо Фандъкова, сега е Ваш ред
- действайте! Г-жо Едрева - и Вие!
Поне сега, г-жо кмет, сте освободена
от бремето на президентските избо-
ри. Докажете, че сте на мястото си. В
противен случай - протестът на граж-
даните от “безименната” улица “Сакъ-
зов” в столицата ще продължи и ще
ескалира. Подчертавам: протестът не
е политически, той е принципен. За-
ради справедливостта, спокойствие-
то и родовата памет на дузина софи-
янци, които ще останат без своята ав-
тентична адресна регистрация и с
накърнени спомени, живеейки в иде-
алния център на София - която “Рас-
те, но не старее”. Но, нали столицата
не трябва да изтрива и подменя исто-
рията си. Нищо не започва от днес, г-
жо Фандъкова! Не си заслужава да
предавате българския интерес и
българските граждани заради угод-
ничеството и раболепието пред чуж-
дите господари. А уж случайно съвпа-
дение е и това, че офисът на външна
организация се намира на едно от
нечетните номера на въпросната ули-
ца “Безименна”. Ама че недостойна и
унизителна история. Прекратете този
абсурд!

Бели петна по черни заплати

Ева
КОСТОВА

Димитров. 700 лв. трябва да е
регламентираната минимална
работна заплата за висшисти,
които работят по специалността
си от началото на 2017 г., заяви
още той. От КНСБ не за първи
път изтъкват, че “в центъра на
всичко трябва да бъде плавното
и стабилно увеличаване на до-
ходите”. Оттам настояват и за
нарастване на ролята на държа-
вата за това каква част от про-
изведеното да получава капи-
талът и каква - трудът. Сега 63
на сто от българите се разпис-
ват срещу минималната запла-
та, която в държавния бюджет
за догодина е предвидена в
размер на 460 лв. Според биз-
неса нарастването на минимал-
ното възнаграждение не почи-
вало на обективните икономи-
чески съображения, инфлация-
та, производителността на тру-
да, динамиката на БВП - все
неща, повтаряни като мантра,
когато трябва да се опази пе-
чалбата. Затова и минималните
осигурителни прагове, прегово-
рите за които спряха също до

под крушата, на работодатели-
те въобще не им харесват. А
вдигне ли се минималната за-
плата, ще се вдигнат и прагове-
те, от това работодателите бягат
като дявол от тамян. Според ек-
спертката Мика Зайкова бълга-
ринът е горд човек, не иска
подаяния, а иска да работи, да
не бъде работещ беден и да
може да си плаща сметките.
Според нея трябва да се върви
към повишаване на доходите и
намаляване на помощите, като
те останат само за бедни, не-
мощни и хора, които вече са
ударени от системата.

Наскоро проучване на Мен-
пауер-България посочи, че 62%
от работодателите в България
изпитват затруднения да
запълнят своите свободни ра-
ботни места тази година. В срав-
нение с миналата този процент
расте, като сред най-търсените
професии вече са не IT специ-
алистите, а квалифицираните
работници, инженерите, шофь-
орите, работниците в сферата
на ресторантьорството и хоте-

лиерството, лекарите и другите
здравни професионалисти, сче-
товодителите и финансистите и
др. Едва 11% от наемащите
обаче посочват очакването от
страна на кандидатите за по-
високо от предлаганото възна-
граждение.

Тези дни стана ясно, че на-
шите строители борят кризата
за инженери с кадри от Тунис.
Хора от чужбина вече си внася-
ме и за други сфери. Според
статистиката сега у нас работят
близо 23 000 чужденци, зана-
пред с по-бързото издаване на
т.нар. синя карта, броят им си-
гурно ще се увеличи. И докато
у нас има региони, където хо-
рата се съгласяват да работят
каквото и да е заради прехра-
ната си, човек се чуди как ще
плащаме на чужденците, които
надали ще се съгласят да рабо-
тят, ако не им се гарантират
поне 2 средни работни заплати
- т.е. близо 1800 лв. От друга
страна, не спират воплите на
хора от правителството към за-
миналите нашенци зад грани-

ца: елате си! Ами, като си дой-
дат, какво ги правим? За първи-
те 6 месеца на тази година, спо-
ред Агенцията по заетостта,
6694 българи са се върнали от
работа в чужбина по различни
причини. Връщат се и млади
хора, рискували да открият тук
собствен бизнес. Като резултат
от това “родолюбие” сега тези
хора са пред бюрата по труда.
Попълват редиците и на младе-
жите, които завършват образо-
вание у нас, но никой не им
гарантира поне минималния
стартов доход, когато излизат
на пазара на труда. На същия
пазар, където осезаемо се усе-
щат пречките, които самата
държава създава, и липсата на
административна регулация, с
която да се въведе задължение
за работодателя да плаща по-
вече на по-квалифицираните
работници. И това “бяло петно”
не е единственото, което тряб-
ва да бъде запълнено. Не може
всички вкупом да се наредим
за футболен трансфер на мили-
они в Лудогорец примерно.
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Проф. Андрей ПАНТЕВ

Зад фасадата

К Ó„‡ÚÓ Ì‡·ÎËÊ‡‚‡ 1 ÌÓ-
ÂÏ‚Ë, ‚ÒÂ ÔÓ‚Â˜Â ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ˇ‚‡Ï, ˜Â ·Û‰ÂÌÂÚÓ ÌÂ
Â ÔËˇÚÌÓ. ◊ÂÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡

·Û‰ËÚÂÎËÚÂ Â ËÒÚÓË˜ÂÒÍË ‡Ì‡ÎÓ„
Ì‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÚÓ ÌÂ‚ÂÊÂÒÚ‚Ó,
‚ ÍÓÂÚÓ ËÁÔ‡‰‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ Ì‡ˆËˇ
ÒÎÂ‰ ÚÂÊÍ‡Ú‡ Á‡‚ÂÒ‡ Ì‡ Â‰Ì‡ ˜ÛÊ-
‰‡ Ë ‚‡Ê‰Â·Ì‡ ‚Î‡ÒÚ. ÕÂÒÎÛ˜‡È-
ÌÓ Ó·‡˜Â ÚÓÁË Ô‡ÁÌËÍ ÒÂ ËÌÒÚË-
ÚÛˆËÓÌ‡ÎËÁË‡ Â‰‚‡ ÒÎÂ‰ œ˙‚‡Ú‡
Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡ ‚ÓÈÌ‡, ÍÓ„‡ÚÓ ¡˙Î„‡Ëˇ Â ‚ „ÓÎˇÏ‡ Û„ÌÂÚˇ‚‡˘‡
‰‡Ï‡ ÓÚ ÔÓ‡ÊÂÌËˇ Ë ÓÚ ÌÂÒ·˙‰Ì‡ÚË ·ÎˇÌÓ‚Â, Í‡ÍÚÓ ÒÂ ÔÂÂ
‚ ÔÂÒÂÌÚ‡, Ë ÒÂ Ú˙ÒË ÌˇÍ‡Í‚‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ Ì‡
‚ÒË˜ÍÓ ÓÌÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Ó˜‡Í‚‡ıÏÂ ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ’’ ‚ÂÍ ‰‡
·˙‰Â Â‡ÎËÁË‡ÌÓ Í‡ÚÓ ·˙Î„‡ÒÍ‡ Ë‰Âˇ. “‡ÁË ‚Â˜Â ÔÓÁÌ‡Ú‡
ÒÎÛ˜Í‡ Á‡ ÒÓÙËˇÌˆË, Á‡ÒÚ‡Ì‡ÎË ÔÓ‰ ·‡ÎÍÓÌ˜ÂÚÓ Ì‡ ¬‡ÁÓ‚‡Ú‡
Í˙˘‡, Ì‡È-‰Ó·Â Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡, ˜Â ÚÂ ÌÂ ÒÂ Ì‡‚ÂÊ‰‡Ú ÔÂ‰
„ÂÌÂ‡ÎË, ÔÂ‰ Ï˙‰Ë ÔÓÎËÚËˆË Ë ËÁÍÛÒÌË ‰ËÔÎÓÏ‡ÚË, ‡
Ú˙ÒˇÚ ÌˇÍ‡Í‚‡ ÛÚÂı‡ ËÏÂÌÌÓ ‚ Ì‡¯ÂÚÓ ‰ÛıÓ‚ÌÓ ÏËÌ‡ÎÓ.

√ÓÂ ‰ÓÎÛ Ú‡Í‡ Â ·ËÎÓ Ë Ò Ì‡¯ËÚÂ ·Û‰ËÚÂÎË ÚÓ„‡‚‡,
ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ Â Ò˙Á‰‡ÎÓ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ, ˜Â ·˙Î„‡ËÚÂ Ò‡ ÒÍ˙Ò‡ÎË
Ò˙Ò Ò‚Óˇ ÔÂ‰Ë¯ÂÌ ÍÌËÊÓ‚ÂÌ ÊË‚ÓÚ, Ò˙Ò Ò‚ÓÂÚÓ ‰˙Ê‡‚-
ÌÓ ‚ÂÎËÍÓÎÂÔËÂ Ë Ò‡ ÒÂ Ú‡ÌÒÙÓÏË‡ÎË ‚ ÔÓÒÚË Ó‚-
˜‡Ë Ë ÍÓÔ‡˜Ë, ‚ÂÌË ÔÓ‰‡ÌËˆË Ì‡ Ô‡‰Ë¯‡ı‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ
ËÌÚÂÂÒÛ‚‡Ú ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ Ò‚ËÌÒÍÓÚÓ ÏÂÒÓ Ì‡
—ÓÎÛÌÒÍ‡Ú‡ ÏËÚÌËˆ‡, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÓÚ ÚÓ‚‡ ‰‡ÎË ‰‡ ËÏ‡Ú
‰˙Ê‡‚‡ Í‡ÚÓ ‚Â˜Â Ò˙Á‰‡‰ÂÌËÚÂ Ò˙ÒÂ‰ÌË ·‡ÎÍ‡ÌÒÍË ÒÚ‡-
ÌË. ƒÌÂÒ ÚÓ‚‡ ÒÂ ‚˙ÁÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ ÔÓ Â‰ËÌ „ÓÚÂÒÍÓ‚
Ì‡˜ËÌ, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓ„‡‚‡¯ÌËÚÂ ·Û‰ËÚÂÎË Ò‡ ËÏ‡ÎË Á‡ Ò‚ÓÈ
ÏÓ‰ÂÎ Ë ÍÛÏË ÓÚ ÏËÌ‡ÎÓÚÓ ÌÂ ‡ÌÚË˜Ì‡Ú‡ ÍÛÎÚÛ‡ Ì‡
√˙ˆËˇ Ë –ËÏ, ‡ Ì‡¯ËÚÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË ÔÂÒÓÌ‡ÎÌË ÒËÏ‚ÓÎË
ÓÚ Ì‡¯‡Ú‡ ÍÌËÊÓ‚Ì‡ ¯ÍÓÎ‡. ƒÌÂÒ ÔÓ‰ ·Û‰ËÚÂÎÒÚ‚Ó ÒÂ
‡Á·Ë‡ ÔÓ‰‡Ê‡ÌËÂ Ì‡ Ì‡È-ÎÓ¯ÓÚÓ ÓÚ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ËÏ‡
Ì‡ «‡Ô‡‰ - ÓÚ ÍÓÛÔˆËˇÚ‡ ‰Ó ‰Â·ÂÎ‡¯ÍËˇ ÂÁËÍ, ÍÓÈÚÓ
‚ËÊ‰‡ÏÂ, ˜Â ÔËÒ˙ÒÚ‚‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ ‚ Ì‡¯ËÚÂ Í‡ÏÔ‡ÌËË,
‰‡ÊÂ Ì‡¯ËÚÂ Í‡ÏÔ‡ÌËË Ò‡ ÔÓ-ËÁËÒÍ‡ÌË. «Ì‡˜Ë ÓÚÌÓ‚Ó
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡ÏÂ Í‡Í ÓÚ «‡Ô‡‰ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÌÂ ÔÓÁËÚË‚ËÚÂ,
‡ Ò‡ÏÓ ÌÂ„‡ÚË‚ËÚÂ. » ‰‡ÎË ÒÚ‡‚‡ ‰ÛÏ‡ Á‡ ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌÓ
¯ÓÛ ËÎË Ô‡ÚËÈÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡, ÚÂ ‰Ó „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ ‚˙ÁÔÓ-
ËÁ‚ÂÊ‰‡Ú Ò‡ÏÓ ÓÌÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Â ‰ÓÒÚÓÈÌÓ Á‡ ÔÂÁÂÌËÂ,
ÌÓ „Ó ‚Ì‡ÒˇÏÂ ÓÚ Á‡Ô‡‰ÌËˇ Ò‚ˇÚ. “Ó‚‡ ÓÔÓÒÚ‡˜‚‡ÌÂ,
ÍÓÂÚÓ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ÏÂ ‰ÌÂÒ, Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË Â Â‰ÌÓ ÓÚ ÏÌÓ„ÓÚÓ
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡ Á‡ ÒËÏ·ËÓÁ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ÌÂ„‡ÚË‚ËÚÂ Ì‡ «‡Ô‡‰‡
Ë Ì‡¯ËÚÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË ÌÂ„‡ÚË‚ÌË Í‡˜ÂÒÚ‚‡. ƒÌÂÒ, ÍÓÎÍÓÚÓ
ÔÓ‚Â˜Â ÒË ‚ÛÎ„‡ÂÌ, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ‚Â˜Â ÒË ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ‚ÌË-
Ï‡ÌËÂÚÓ. ¬ËÊ‰‡ÏÂ Í‡Í‚Ë ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌË Ó·˙˘ÂÌËˇ, Í‡Í-
‚Ë ÔÓÒÚ‡¯ÍË Í‡ÏÓÎË Ë Ò‚‡‰Ë ÌË ÒÂ ÔÓ‰Ì‡ÒˇÚ, ÌÓ ÚÓ‚‡
Á‡ Ê‡ÎÓÒÚ ÒÂ ı‡˜Ë, ÚÓ‚‡ ÔË‚ÎË˜‡ ÔÓ‚Â˜Â ‚ÌËÏ‡ÌËÂ,
ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ËÒÚËÌÒÍÓÚÓ ‚ ÔÓÎËÚËÍ‡Ú‡.  ‡ÍÚÓ ÃËÎÂ  ËÚË˜
Ò˙·‡ ÔÓ‚Â˜Â ÒÎÛ¯‡ÚÂÎË Ì‡ Ò‚Óˇ ÍÓÌˆÂÚ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ
¡‡È˙Ì ¿‰‡ÏÒ. “‡Í‡ ˜Â ÓÔÓÒÚ‡˜‚‡ÌÂÚÓ ËÏ‡ ÛÒÔÂıË ÚÓ„‡-
‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡ÏË‡ ÒÂ‰‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÓÌÁË ÔÓÎËÚËÍ,
ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÓÔËÚ‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡Ì, Ò‰˙Ê‡Ì, ÛÏÂÂÌ,
ÚÓÈ Á‡ÒÂ„‡ ÌˇÏ‡ ÚÓÁË ÛÒÔÂı, ÍÓÈÚÓ ËÏ‡Ú ıÓ‡Ú‡ Ò ‚ÛÎ„‡-
ÌÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ. “Ó‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â Ï‡ÌÚ‡ÎËÚÂÚ˙Ú Ì‡ Ì‡ˆË-
ˇÚ‡ ÌË ‚Â˜Â Â ÒÔ‡‰Ì‡Î Ì‡ Â‰ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÌËÒÍÓ ÌË‚Ó, ÚÓÈ
ÂÓÁË‡.

ÕÓ ÚÓ‚‡ ÌÂ ÒÂ ‰˙ÎÊË Ò‡ÏÓ Ì‡ ‚˙Ì¯ÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ. √Ó‰ËÌË
Ì‡Â‰ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ÏÂ Í‡Í Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ë Ì‡ÛÍ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ
ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÌË‚Ó Ì‡ ÏËÒÎÂÌÂÚÓ, Û Ì‡Ò Ò˙ÁÌ‡ÚÂÎÌÓ ÒÂ ÛÌË˘Ó-
Ê‡‚‡Ú. Õ‡ÛÍ‡Ú‡ Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ò‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÌË ÓÔÓË
- ÒÚË„‡ ‰‡ ÌÂ ÒÂ ÒËÏÛÎË‡ Ì‡ÛÍ‡ Ë ‰‡ ÌÂ ÒÂ ËÁÚ˙Í‚‡ Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Í‡ÚÓ ·˛ÓÍ‡ÚË˜Ì‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ. «‡ ÏÂÌ Â ‚‡ÊÌÓ
ÍÓÈ Û˜ËÚÂÎ Í‡Í‚Ó ÔÂÔÓ‰‡‚‡, ‡ ÌÂ Í‡Í‚‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚ ËÏ‡ Ë
Í‡Í‚Ë ËÌÚÂ‚˛Ú‡ ‰‡‚‡ Á‡ ÒÔ‡ÒÂÌËÂÚÓ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍÓÚÓ Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËÂ. —˙˘ÓÚÓ ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ Ë Á‡ Ì‡ÛÍ‡Ú‡, ÍÓ„‡ÚÓ Â ËÒÚËÌÒÍ‡
Ì‡ÛÍ‡, ‡ ÌÂ ÒËÏÛÎ‡ÚË‚Ì‡.

—Â„‡ „Ó‚ÓˇÚ Á‡ Â‰Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡ ÔÓ„‡Ï‡ Ë Â‰ÌË 350
ÏÎÌ. Â‚Ó Á‡ Ì‡ÛÍ‡, ÓÚ ÍÓËÚÓ Ó·‡˜Â Ò‡ ËÁÍÎ˛˜ÂÌË ıÛÏ‡ÌË-
Ú‡ÌËÚÂ Ì‡ÛÍË, ÍÓËÚÓ ÍÂÔˇÚ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚÚ‡. “Ó‚‡ Â, ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÚËÛÏÙ‡ Ì‡ ÍÓÏÂÒË‡ÎËÁË‡ÌËˇ Ï‡ÚÂË‡ÎÂÌ Ò‚ˇÚ. ƒ‡ Ì‡-
Ô‡‚Ë¯ Â‰Ì‡ Ô‡ÒÚ‡ Á‡ Á˙·Ë ‰ÌÂÒ Â ÔÓ-‚‡ÊÌÓ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ‰‡
Ì‡ÔË¯Â¯ Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜Ì‡ ÔÓÂÏ‡. “Ó‚‡ ÌÂ Â Ò‡ÏÓ ‚˙Ì¯ÌÓ
‚ÎËˇÌËÂ. ÕËÂ ËÏ‡ÏÂ Ë ‚ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÌÂ„‡ÚË‚ÌË Ú‡-
‰ËˆËË, ÍÓËÚÓ Ó·‡˜Â ÌËÍÓ„‡ ÌÂ Ò‡ ·ËÎË ‚ Ú‡Í˙‚ Ï‡˘‡· Ë Ò
Ú‡ÍÓ‚‡ ‚ÎËˇÌËÂ, Í‡Í‚ËÚÓ Ò‡ ‰ÌÂÒ. ÕËÍÓ„‡ ËÒÚËÌÒÍ‡Ú‡ ËÌÚÂ-
ÎË„ÂÌˆËˇ ÌÂ Â ÊË‚ˇÎ‡ ‚ ‡ÁÍÓ¯ Ë ‰ÓË ‚ Û‰Ó·ÒÚ‚Ó, ÌÓ ‚ÒÂ
Ô‡Í Úˇ Â Á‡Ô‡Á‚‡Î‡ Ò‚ÓËÚÂ ÔÓÁËˆËË, Úˇ Â Á‡Ô‡Á‚‡Î‡ Ò‚ÓˇÚ‡
ÛÒÎÓ‚Ì‡, ‰ÓÒÚÓÈÌ‡, ‡ÁÎË˜Ì‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ. ƒÌÂÒ ËÏ‡ÏÂ
Â‰ÌÓ ÔÂÔÎËÚ‡ÌÂ, ÔË ÍÓÂÚÓ ËÌÚÂÎÂÍÚ˙Ú Â ÔÂ˜Í‡ ‚ ÔÓÎË-
ÚËÍ‡Ú‡, ‡ ÌÂ ÏÓÒÚ Í˙Ï ÌÂˇ. ¬ËÊ‰‡ÏÂ Ù‡Î¯Ë‚Ë ‰ËÔÎÓÏË,
Ù‡Î¯Ë‚Ë ÔÓÁÌ‡ÌËˇ ÔÓ ÂÁËˆË, ‚ËÊ‰‡ÏÂ ‰ÂÍÎ‡Ë‡Ì‡ ËÁ‚Â-
ÒÚÌÓÒÚ ‚ ˜ÛÊ·ËÌ‡ Ë Ô. ¿ÍÓ Â‰ËÌ ˜Ó‚ÂÍ Â ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÂÌ, ÚÓÈ
ÌËÍÓ„‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ Í‡ÊÂ Ò‡Ï, ˜Â Â Ú‡Í˙‚.

œÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ÏÂ Ó·‡˜Â ‰‡ Ô‡ÁÌÛ‚‡ÏÂ ·Û‰ËÚÂÎËÚÂ, Ï‡Í‡
˜Â ÚÓ‚‡ ÔÓÌˇÚËÂ ‚Â˜Â Â ÚÓÎÍÓ‚‡ ÓÔÓ¯ÎÂÌÓ! ƒÌÂÒ ÌˇÍÓÈ
Ì‡˜ËÌ‡Â˘ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ ÏÓÊÂ ‰‡ Í‡ÊÂ, ˜Â ’ËÒÚÓ —ÓÚË˜ÍÓ‚ Â
ÌÂ„Ó‚ ·Û‰ËÚÂÎ. ¿ ·Û‰ËÚÂÎ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ‰‡ Á‡ÒÚ‡ÌÂ¯ ÒÂ˘Û
‚ˇÚ˙‡ Ì‡ ÌÂ‚ÂÊÂÒÚ‚ÓÚÓ, ÒÂ˘Û ‚ˇÚ˙‡ Ì‡ Á‡·‡‚‡Ú‡. ◊ÂÒÚÓ
Ô˙ÚË ÚÂÁË ·Û‰ËÚÂÎË Ë ÔÂ‰Ë Ò‡ ·ËÎË ÔÓ‰Ë„‡‚‡ÌË. «Ì‡ÂÏ
ÒÎÛ˜‡ˇ ‚ ≈ÎÂÌ‡, Í˙‰ÂÚÓ Í‡Á‚‡ÎË Ì‡ ‰‡ÒÍ‡Î‡: ‡Ï‡ ÚË ËÒÍ‡¯
ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ „Ó‚Â‰‡ˇ! ÕÓ ‰ÌÂÒ ÚÓ‚‡ Â ‚˙‚Â‰ÂÌÓ ‚ ˜Û‰Ó‚Ë˘ÌË
‡ÁÏÂË. » Á‡ ‰‡ Ô‡ÁÌÛ‚‡ÏÂ ‰ÌÂ¯ÌË ·Û‰ËÚÂÎË, Úˇ·‚‡ ‰‡
ÔËÁÌ‡ÂÏ, ˜Â ÒÔËÏ. ¿ Ò˙·ÛÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ËÒÚËÌ‡ Â ÌÂÔËˇÚÌÓ
Á‡ ÚÓÁË, ÍÓÈÚÓ ÒÎ‡‰ÍÓ ÒÔË.

Валонският премиер Пол Маниет

Çàùî Âàëîíèÿ
îòõâúðëÿ ÑÅÒÀ?

Въпреки натиска, валонците се
държат. Те отказват да дадат зе-
лена светлина на белгийското
правителство да подпише СЕТА,
въпреки предложенията за проме-
ни, направени от Брюксел през
уикенда. Европейската комисия им
даде срок до понеделник вечер-
та, за да променят мнението си, в
противен случай официалната
церемония по подписването,
предвидена за четвъртък в присъ-
ствието на канадския премиер
Джъстин Трюдо, ще бъде анули-
рана.

Арбитражни съдилища
в полза на мулти-

националните компании

Това е основният пункт на бло-
киране на споразумението. Валон-
ците са разтревожени от онази
част от СЕТА, която предвижда
възможността мултинационалните
компании, които инвестират в чуж-
да страна, да могат да подават
жалба срещу съответната държа-
ва, ако тя води политика, противо-
речаща на техните интереси.

“Това, което ни е необходимо,
са правнообвързващи клаузи, спо-
ред които ако утре има конфликт
между една мултинационална ком-
пания и една държава, да не бъдат
отслабени правомощията на тази
държава да регулира, да защитава
нашите обществени услуги, социал-
ни норми, нормите, свързани с
околната среда, всичко онова, кое-
то е част от модела на европейско
общество, към което ние сме много
привързани”, обясни Пол Маниет,
шеф на валонското правителство.

В неделя Европейската коми-
сия му връчи проектодеклара-
ция, която цели да разсее тези
тревоги. Според документа е уго-
ворено създаването на постоянен
съд, съставен от 15 професио-
нални съдии, назначени от ЕС и
Канада, чийто заседания ще
бъдат публични. “Изборът на
всички съдии от този съд и на
апелативния съд ще бъде напра-
вен под контрола на европейски-
те институции и на страните
членки, по строг начин, с цел да
се гарантира тяхната независи-
мост и безпристрастност, както и
най-висока компетентностФ. На
съдиите ще се плаща от Евро-
пейския съюз и Канада на посто-
янна основа. Освен това Евро-
пейската комисия припомня, че
разпоредбите за защита на ин-
вестициите няма да влязат в сила
преди ратификацията на СЕТА от
всички държави членки, в съот-
ветствие с конституционния про-
цес във всяка една от тях.

Според европейски дипломат
този текст “отговаря на всички
резерви, изразени от Пол Мани-
ет”. Тази интерпретация се оспор-
ва обаче от обкръжението на ва-
лонския премиер, който заяви, че
е “разочарован”. “Този документ
ни учудва, тъй като съдържа мно-
го по-малък напредък, отколкото
предишния”, заяви източник пред
АФП.

Недостатъчна защита
на земеделските
производители

Както много неправителстве-

От споразумението с Канада могат да се възползват
и американските мултинационални компании -
опасение, което се споделя в цяла Европа

ни организации и Валония иска
повече гаранции в селскостопан-
ската сфера. Пол Маниет се опа-
сява, че СЕТА ще произнесе
смъртната присъда на селското
стопанство във Валония.

“Предвидена е предпазна кла-
уза за канадските земеделски про-
изводители и това е много добре.
Не разбирам защо това не важи за
европейците. Вярно е, че нашият
партньор е по-малък от ЕС, но
един канадски продукт, чийто кво-
ти за износ се концентрират в една
страна или регион, би могъл да де-
стабилизира целия сектор”, заяви
миналата седмица Пол Маниет в
интервю за “Монд”. Той иска “ис-
тински мерки за защита на нашите
земеделски производители”.

Валонски депутати, като оне-
зи от Хуманистичния демократи-
чен център (CDH), призоваха в
споразумението да бъде включе-
но “земеделско изключение”, в
което да се признае, че “селско-
стопанските и хранителните зе-
меделски продукти не могат да
бъдат третирани единствено спо-
ред търговската им стойност”.

Брюксел, от своя страна, под-
чертава, че дори и СЕТА да пре-
движда премахване на митниче-
ските тарифи на почти всички
продукти, съществуват изключе-
ния за някои земеделски продук-
ти, като говеждото и свинското
месо, в посока Канада-ЕС. Спо-
разумението дава също допълни-
телна защита на 143 европейски
продукти от специфични географ-
ски райони, като френското си-
рене Рокфор, балсамовият оцет
от Модена или холандското си-

рене Гауда. Брюксел уверява, че
това споразумение няма да про-
мени европейските правила за
безопасност на храните или за-
щитата на околната среда.

Миналия петък Пол Маниет
призна, че е бил направен “нов
значителен напредък” по този
въпрос по време на обсъждания-
та му с Европейската комисия
през последните дни.

СЕТА, Троянски кон
на ТАФТА

Другото опасение на валон-
ците засяга ТАФТА или ТТИП,
споразумението за свободна
търговия, по което преговарят
европейците със САЩ. “Как да
сме сигурни, че СЕТА няма да
бъде Троянски кон на ТТИП? Как
да се гарантира, че мултинацио-
налните компании със седалище
в Канада няма да използват
СЕТА и да се възползват от пре-
димствата, които това споразуме-
ние им дава, и да изпреварят
ТТИП?”, запита Пол Маниет в ин-
тервюто си за “Монд”.

Това опасение, отхвърлено от
Брюксел, се споделя обаче от
много неправителствени органи-
зации в цяла Европа. “След одо-
брението на СЕТА американски-
те мултинационални компании,
които имат филиали в Канада,
биха могли да използват тези
механизми, за да атакуват наред-
бите, които смятат за неблагопри-
ятни”, твърди например органи-
зацията Stop Tafta.

Превод от френски:
Галя Дачкова
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Изборите в САЩ:
химери и реалност

Михал Калеки (1899-1970 г.) - полски икономист

,Êàïèòàëèñòè÷åñêàòà
ñèñòåìà íå å “õàðìîíè÷åí”
ðåæèì, ÷èÿòî öåë å äà
çàäîâîëÿâà íóæäèòå íà
ñâîèòå ãðàæäàíè, à å
“àíòàãîíèñòè÷åí” ðåæèì,
îñèãóðÿâàù ïå÷àëáà íà
êàïèòàëèñòèòå

Славчо
КЪНЧЕВ*

Публичните диспути още от
древна Гърция са били неумолим
тест за личните качества
на отделните политици

ТРЕТА ЧАСТ
“Колко ужасно е всичко да

зависи от ракурса на камера-
та!” - възкликна с разочарова-
ние кандидатът за президент-
ския пост от Републиканската
партия Ричард Никсън през
1960 г. след първия си телеви-
зионен дебат със своя съпер-
ник от Демократическата пар-
тия Джон Фицджералд Кенеди.

Тези четири публични пре-
зентации на възгледите, ора-
торските умения, физиогнома-
тичните прояви на двамата
кандидати за стопани на
Овалния кабинет в Белия дом
през следващите четири го-
дини всъщност са

първите предавани
едновременно

по телевизията и радиото деба-
ти между президентски канди-
дати в Съединените щати. Да-
тите са 26 септември и 7, 13 и
21 октомври 1960 г. Освен това
през същата година президент-
ската надпревара е първата,
когато мнозинството от амери-
канските семейства вече при-
тежават телевизионни прием-
ници. Дебатите привличат бли-
зо 70 милиона зрители, най-
високия показател за телевизи-
онна аудитория на събитие до
този момент, ако бъдат изклю-
чени световните серии по бейз-
бол и голф. За да направи де-
батите възможни, американски-
ят Конгрес суспендира прави-
лото, изискващо електронните
масмедии да предоставят “ед-
накво време” и на кандидатите
от малките партии. По това вре-
ме съществуват не по-малко от
14 второстепенни политически
партии, включително консерва-
торите, социалистите и Нацио-
налните вегетарианци.

 Благодарение на своето
обаяние, поведение и способ-
ност умело и компетентно да
отговаря на твърди и неудобни
въпроси, Джон Ф. Кенеди из-
глежда печели спрямо Ричард
Никсън първия дебат. Републи-
канският кандидат се откроява
на телевизионни екран със сво-
ята избухливост, несигурност и
невротичност, а и бледа физио-
номия, като ярко контрастира на
младостта, увереността и жиз-
неността на съперника му от
Демократическата партия за
президентския пост. Първият де-
бат е преценяван от американ-
ските политолози като

източника на
кредита на доверие

получен от Джон Кенеди на
изборите, въпреки че
превъзходството му по време на
дебата е доста минорно, спо-
ред извършените после социо-
логически проучвания. По-
късните три дебата са преценя-

вани като равни.
Всъщност “прародителят” на

политическите дебати в Съеди-
нените американски щати е
серията от публични полемики
между Абрахам Линкълн и Сте-
фан Дъглас в борба за сенат-
ското място от щата Илинойс
(1858 г.). Дъглас печели избо-
рите, но дебатите създават за
Линкълн национална извест-
ност. Само две години по-късно
Абрахам Линкълн побеждава
сенатора Стефан Дъглас и два-
ма други кандидати за прези-
дентското кресло в навечерие-
то на Гражданската война.

Един важен радиодебат се
осъществява през 1948 г., при
който републиканските канди-
дат-съперници Томас Дюи и
Харолд Стасен се срещат пре-
ди предварителните избори в
щата Орегон. Мелодичният
глас и отработената дикция на
Дюи дирижират дебата, доми-
нират дискусията, като оконча-
телно погребват шансовете на
Стасен преди предварителните
избори на републиканците в
щата Орегон.

Популярността на телевизи-
онните дебати генерира подоб-
ни изяви между окончателните
президентски кандидати Дже-
ралд Форд и Джеймс (Джими)
Картър (1976 г.), Джими Картър
и Роналд Рейгън (1980 г.), по-
сле между двамата кандидати

за стопанин на Овалния каби-
нет в Белия дом Роналд Рейгън
и Уолтър Мондейл през 1984 г.,
както и изправя един срещу
друг Джордж Буш и Майкъл Ду-
какис четири години по-късно.

През 1992 г., по време на
своя първи мандат като прези-
дент на Съединените амери-
кански щати, по време на кам-
панията си за преизбиране на
този пост, Джордж Буш отказва
да се срещне с кандидата на
Демократическата партия за
президент Уилям (Бил) Клинтън
в телевизионни дебати. Но ка-
тегоричният публичен натиск
принуждава Дж. Буш да проме-
ни на сто и осемдесет градуса
своята позиция. Дори нещо по-
вече: като умел демагог той си
приписва “заслугата” за иници-
ирането на серията от телеви-
зионни дебати между него и
съперника му от Демократиче-
ската партия.

Но при изборната прези-
дентска надпревара през 1992
г. в публичните диспути между
съперниците за висшия държа-
вен пост в САЩ участниците са
трима на брой. Към традицион-
ните представители на двете
най-големи американски пар-
тии се присъединява и незави-
симият кандидат милиардерът
Рос Перо. Неговите не-
прекъснати атаки (по същест-
во) срещу Джордж Буш позво-

ляват на Бил Клинтън да се
промъкне невредим през дебат-
ната битка.

Твърде чувствително към
публичния облик на евентуал-
ния бъдещ държавен глава,
американското избирателно
тяло

не прощава дори само
един грешен ход

Например догматичното
държане на Майкъл Дукакис
при отговора му на журналис-
тически въпрос дали би одоб-
рил смъртното наказание на

хипотетичен убиец-изнасил-
вач на собствената му съпру-
га, като противник на най-теж-
ката наказателна мярка. Тога-
ва М. Дукакис се увлича в аб-
страктно, но неемоционално
теоретизиране за основания-
та за отмяна на смъртната
присъда от арсенала на нака-
зателното право. И този еле-
мент в предизборната му кам-
пания оказва силен негативен
акцент върху нея.

Каква е ситуацията в Бълга-
рия преди изборите за прези-
дент на 6 ноември?

По разбираеми (но непри-
емливи в никакъв случай) при-
чини устойчива традиция
през изминалите близо 27
години след 10 ноември 1989
г. за извършване на преки
дебати по време на предиз-
борната надпревара, незави-
симо за какъв вид избори
(президентски, парламентар-
ни или местни), в България не
е установена.

Защо ли?
Публичните диспути още в

древна Гърция, после през
тези в Сената на античния
Рим, са били неумолим тест за
личните качества на отделни-
те политици.

Великата сила на устната
реч винаги се е ценила от хо-
рата високо. Но тя, тази реч, в
устата на един не оказва ни-
какво дълбоко въздействие
върху неговите слушатели, а
от устата на други хора ни
кара да се радваме или да не-
годуваме, да се смеем и да
плачем.

Обществената необходи-

мост породила създаването и
извеждането от практиката на
прийомите на ораторското
майсторство, тяхното обобщава-
не и обособяване в специална
наука - реториката.

В условията, когато устното
слово било почти единствено-
то средство за изразяване на
мисли, когато само успешната
реч в народното събрание или
във форума в демократически-
те робовладелски държави
Атина и Рим можела да изме-
ни хода на политическите
събития, когато от нея зависе-
ло решението на съда, когато
не на последно по важност
място блестящата реч откри-
вала пътя към слава, почести
и богатство - то тогава е
напълно ясен интересът към
ораторското изкуство и стре-
межът то да бъде овладяно.

Да, но не и тук

върху територията на България!
Където доминира технологията
на надговарянето. Механизъм
за сглобяване на фразеологич-
ни конструкции, които са твърде
далеко от постулатите на Арис-
тотел в написаното от него през
335 г. пр.н.е. в “Реторика”. На-
ука за законите за изразяване
на мнението.

Именно въз основа на при-
мера на древния свят ясно се
проследява една закономер-
ност: красноречието процъфтя-
вало и набирало сила във вре-
ме на най-голям разцвет на
демокрацията, на културния и
политическия живот. Имайки
предвид това обстоятелство, В.
Г. Белински пише, че в “красно-
речието има цел - винаги прак-
тическа, винаги определяна от
времето и обстоятелствата”.

Е, точно тук са и двете ахи-
лесови пети на мнозинството от
българските политици. Понеже
само по себе си спечелването
на дадени избори не може да
представлява крайна цел, окон-
чателна мотивация за социален
инженеринг. То е не повече от
един елемент от инструмента-
риума за реализирането на
определена концепция за функ-
ционирането в политически и
икономически аспект на даде-
на нация в определен истори-
чески период.

Съдържателни публични
дебати, с потенциал да ориен-
тират обективно суверена коя
от възможните хипотези за об-
ществено политическо разви-
тие на България да избере, е
възможно да бъдат осъществе-
ни единствено при конкурира-
не на цялостни, исторически
обосновани визии за социален
инженеринг.

Визии, които да гарантират
действени механизми за не-
прекъснато във времето прила-
гане на принципа за социална
справедливост. Като единстве-
ната реална гаранция за него-
вото функциониране е също
непрекъснато осъществяваният
контрол от страна на суверена
върху лицата, на които той е де-
легирал (но обратимо във все-
ки миг!) властови потенциал.

Както доказва - и то неоспо-
римо! - цялата човешка история
досега, независимо от вида на
обществено-политическата си-
стема, при отсъствие на контрол
върху управленската сфера от
страна на суверена, социална-
та справедливост остава не раз-
лична от абстрактно понятие.
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ФЕСТ НА ПЪТУВАЩИЯ
ТЕАТЪР НАГРАДИ ПАВЕЛ ПОППАНДОВ

Световноизвестният бас Роберто
Скандюци ще гостува отново в Со-
фийската опера, този път като крал
Филип II в “Дон Карлос” на Джузепе
Верди. Гастролът е на 29 октомври по
повод юбилейния спектакъл, посве-
тен на 80 години от рождението на
Никола Гюзелев. Постановката е на
Пламен Карталов.

Културата
и природата на
Испания в картини

Катедра “Испанистика и пор-
тугалистика”, Културният център
на СУ и галерия “Алма Матер”
представят “Моята Испания” -
изложба на Виолета Гривишка-Та-
нева. Официалното откриване е
днес от 19 ч. в галерията, където
творбите ще останат до 9 ноем-
ври. В продължение на дълги годи-
ни част от картините на Виолета
Гривишка-Танева са свързани с
Испания. Нейният интерес, поро-
ден от неколкократните й посе-
щения там, е насочен както към
пейзажите и природата, така и
към културата на тази страна.
Художничката се стреми да от-
крие и пресъздаде онова характер-
но светоусещане и исторически
насложили се духовни взаи-
мовръзки, които сродяват народи-
те на България и Испания. В излож-
бата са представени 35 картини
на авторката, вдъхновени и посве-
тени на Испания. Събитието е
част от програмата за чествани-
ята на 55 години на специалност-
та испанска филология в Софий-
ския университет.

Литературни срещи в
Пловдив и Асеновград

Издателство “Жанет 45” орга-
низира поредица културни съби-
тия през романтичните есенни
дни. “Код червено: литература”
представя Силвия Томова и ней-
ния нов роман “Милост за прияте-
лите” в Пловдив днес от 19 ч. в
“U Park Gallery”, ул. “Отец Паисий”
25. Модератор е Силвия Димитро-
ва, входът е свободен. В навече-
рието на Деня на народните бу-
дители Виктор Самуилов ще се
срещне с малчугани от II, III и IV
клас от ОУ “Отец Паисий” в Асе-
новград (отбелязва се 90 години
от основаването на училище-
то) днес от 13.30 ч. На 27 ок-
томври от 13.30 ч. един от най-
обичаните български писатели
ще бъде гост и на второкласни-
ците от СУ “Черноризец Храбър”
в Пловдив.

Турска художничка
гостува в „Леседра”

“Мигът” - работи върху хар-
тия, от турската художничка
Селвихан Килич Атеш показва
столичната галерия за съвремен-
ни арт проекти “Леседра”
(ул. “Милин камък” 25, кв. “Лозе-
нец”). Откриването е на 27 октом-
ври от 17 до 19 ч. в присъствието
на авторката, научи ДУМА от
галериста Георги Колев.

Александър Хинчев
свири в Москва

Пианистът Александър Хин-
чев, лауреат на международни
конкурси, ще изнесе концерт на
28 октомври от 19 ч. в залата на
музея “П. И. Чайковски и Москва”.
В програмата са включени про-
изведения на Чайковски, Скря-
бин, Шопен, Прокофиев.

Íàé-äúëáîêèÿò áàñîâ
ãëàñ Ðîáåðòî Ñêàíäþöè
ïåå Ôèëèï II
Гастролът е на 29 октомври по повод
юбилейния спектакъл, посветен на 80
години от рождението на Никола Гюзелев

Фиоренца Чедолинс

Роберто Скандюци

В ролята на Дон Карлос ще видим
Даниел Дамянов, Родриго, маркиз Поза
- Нико Исаков, Великия инквизитор -
Димитър Станчев, Монах - Стефан Ди-
митров, Елизабет Валoa, Кралица на
Испания - Фиоренца Чедолинс, Еболи
- Даниела Дякова, Тебалдо, паж -
Мария Павлова, Графиня д’Арембер -
Румяна Димитрова, Граф Лерма - Геор-
ги Дуков, Глас от небето - Елена Сто-
янова, Фламандски делегати - Алек-
сандър Георгиев, Антон Радев, Ваньо
Димитров, Кръстан Кръстанов, Стоил
Георгиев, Стоян Балабанов, Оркестър
и хор на Софийската опера и балет,
диригент - Диан  Чобанов, режисьор -
Пламен Карталов, асистент режисьор -
Вера Петрова, сценография - Любомир
Йорданов, диригент на хора - Виолета
Димитрова, помощник режисьори -
Стефка Георгиева, Росица Костова,
Владимир Горчаков.

Прочутият с харизматичната си ин-
дивидуалност, с красотата на своя глас
и с хармоничния си и благороден
тембър Роберто Скандюци печели ви-
наги софийската публика - преди годи-
на с интерпретацията си на една от
коронните за всеки бас партии - на
Филип II от “Дон Карлос”. Познавачите
на Верди останаха очаровани от тънко-
то владеене на ролята, фината вокална
интерпретация и дълбочина на образа,
които демонстрира италианският
изпълнител, познат по оперните сцени
по цял свят. Басът е постоянен гост на

най-големите оперни театри - в Европа
и Америка. Скандюци е наричан от
музикалната критика най-дълбокия ба-
сов глас на света.

Фиоренца Чедолинс, която ще
изпълни ролята на Елизабет Валоа,
кралица на Испания, българската пуб-
лика е гледала като Норма в еднои-
менната опера на Белини т.г. Фиорен-
ца Чедолинс е пяла главните роли в
опери от Верди и Пучини в някои от
най-големите световни театри, работи-
ла е с прочути световни диригенти, по
време на кариерата си получава мно-
жество престижни награди и номина-
ции. Обширната й дискография включ-
ва няколко DVD-та, включително “Дон
Карлос” на живо от Миланската “Ла
Скала”. Активна и в образователната
сфера, тя води курсове в следдиплом-
ното обучение в Консерваторията на
Италианска Швейцария.

Галерия “Пловдив” на Дружеството на
пловдивските художници открива експозици-
ята на младата авторка Силвия Дойкова днес
от 18 ч. (ще продължи до 11 ноември).

Художничката представя 10 дипломни
работи, изпълнени в техниката ситопечат и
дълбокопечатна техника - инталио, мек лак,
офорт и акватинта. Към тях има и свободни
композиции - ситопечат и калиграфии. Друга-
та част заемат калиграфски композиции -
оригинали на тема старобългарска кирили-
ца, част от проект за календар (изпълнен
съвместно с рекламна агенция).

Силвия Дойкова е родена в Пловдив през
1991 г. Средното си образование е получила
в  Националната художествена гимназия
“Цанко Лавренов” в Пловдив, специалност
графика, а висшето - в НХА, специалност
книга и печатна графика. Успоредно с това
добива и втора специалност педагогика по
обучение по изобразително изкуство. През
2014 г. завършва магистърската си степен в
АМТИИ в Пловдив, специалност графика. Има
участия в конкурси и изложби, сред които
Национален конкурс за учебна рисунка в
София, където печели първа награда през
2006 г., участие в съвместна изложба в гале-
рия “Елиста” през 2010 г., и др.

СИЛВИЯ ДОЙКОВА
РЕДИ В ГАЛЕРИЯ
„ПЛОВДИВ”
ГРАФИКА И
КАЛИГРАФИЯ

Нов инструмент
става част от образо-
вателната програма за
класическа музика
Фортисимо клас - тя
ще добави нов музика-
лен инструмент в шес-
тата година от създа-
ването си. Програмата
се провежда в часове-
те по музика на пара-
лелки от IV клас, по
време на които профе-
сионални класически
музиканти запознават
децата със симфонич-
ните инструменти - ци-
гулка, виолончело, ки-
тара, флейта и клари-
нет (обой), тромпет,
барабани. След демон-
страция как се свири,
всяко от децата полу-
чава инструмента,
опитва се да засвири
на него и научава лю-
бопитни истории за

ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА
РАЗКРИВА ТАЙНИТЕ
НА ГЪДУЛКАТА
ВЪВ ФОРТИСИМО КЛАС

музикални техники,
велики композитори и
техните най-популяр-
ни произведения.

“Към славния отбор
на класическите инст-
рументи достойно се
присъединява гъдулка-
та, основен фолклорен
инструмент. Решихме
да е тя, защото отдав-
на искахме да добавим
народен инструмент и
да го представим пред
децата, а и тя е близо
до цигулката. Ще видим
как ще се приеме и
имаме идеи да добавя-
ме още народни инст-
рументи”, споделя Хари
Ешкенази, директор на
програмата.

Десислава Тодоро-
ва ще бъде учителят,
който ще представи
гъдулката на ученици-
те. Деси свири от осем-

годишна и е част от
ансамбъл “Чинари”.
“За мен е удоволствие
точно аз да представя
любимия ми инстру-
мент във Фортисимо
клас. В моя урок пред-
ставям класическата
многострунна, тракий-
ска гъдулка. Най-важ-
ното за нея са четири-
надесетте струни, ин-
тересната форма, на-
чинът на държане. Ще
запозная децата с уни-
калностите на нашия
фолклор - неравнодел-
ните размери и раз-
личните области. Сви-
ря им няколко от зна-
ковите произведения
за гъдулка в нашата
музика. Искам децата
да задават много
въпроси, да се заинте-
ресуват, а след урока
да се приберат вкъщи
и да разкажат на роди-
телите си, да потърсят
в интернет някои от не-
щата, за които съм го-
ворила, или гъдулари-
те, които съм спомена-
ла”, разказва Деси.

За изминалите го-
дини Фортисимо клас
е успял да достигне до
над 14 000 деца в по-
вече от 120 училища в
страната.
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XVI êîíêóðñ çà íàïèñâàíå
íà ñèìôîíè÷íà òâîðáà â 7/8

К
Заключителният концерт е утре в зала „България”

Концертът на Софийската
филхармония на 27 октомври
от 19 ч. в зала “България” е
по-различен. В него публика-
та ще може да определи про-
изведението-победител на
XVI международен конкурс за
симфонично произведение
“7/8”, което се провежда бла-
годарение на фондация “Све-
ти Георги - САЩ” на д-р Ла-
заров и със съдействието на
Съюза на българските компо-
зитори. Изключителният жест
на д-р Лазаров, който осигу-
рява наградния фонд през
всичките тези години, внася
оживление и сред творците,
и сред публиката. По тради-
ция, от няколкото номинира-
ни от престижно жури произ-
ведения, именно публиката с
пряко гласуване определя
коя творба е победител в
съответното издание.

Темата тази година е
“Джаз в 7/8”. Целта на кон-
курса е съхраняване и запаз-
ване на изконните български
ценности чрез стимулиране
на българските композитори
за създаване на съвременни
произведения, претворяващи
уникалността на музикалния
ни фолклор и оттам - по-голя-
мото популяризиране на род-
ното музикално изкуство.

В изпълнение на Софий-
ската филхармония под дири-
гентството на Славил Димит-
ров ще прозвучат номинира-
ните от авторитетното жури в
състав - председател Ценко
Минкин, председател на СБК,
и членове проф. Александър
Текелиев, проф. Атанас Ата-
насов, проф. Георги Костов и
доц. д-р Георги Арнаудов, три
произведения - “Самодивско
игрило” от Костадин Генчев,

“БГ сюита 5” от Сашо Младе-
нов и “Три български танца”
от Христофор Раданов. Те ще
се състезават за големите
награди: първа - 5000 дола-
ра, втора - 3000 долара, тре-
та - 1000 долара, които ще
бъдат определени от публи-
ката чрез пряко гласуване по
време на концерта.

В програмата са включе-
ни и три опуса на български
композитори, печелили на-
гради на предишните конкур-
си - “Концерт за маримба и
симфоничен оркестър” от
Христо Йоцов (2004), Българ-
ска танцова рапсодия
“Стъпки” от Владимир Джам-
базов (2013) и Епична поема
за симфоничен оркестър “Бе-
ласица” от Георги Андреев
(2015). Публиката ще се на-
слади и на две части от лю-
бимо произведение на Петко

Стайнов - “Пайдушко” и
“Ръченица” из “Тракийски
танци”.

Основател и спомощество-
вател на ежегодния Между-
народен конкурс за симфо-
нично произведение “7/8” е
известният хирург д-р Георги
Лазаров, който е роден в
Пловдив, но повече от 40 г.
живее в САЩ. Той основава и
финансира и конкурса за ав-
торски вокални и инструмен-
тални произведения на фолк-
лорна основа “Нова българ-
ска народна музика в размер
7/8”, който се провежда в Че-
пеларе.

Идеята за конкурса
възниква през 2000 г., а през
2001 г. се осъществява първо-
то му издание - “Рапсодия
в 7/8”. Любителите могат да
дадат своя глас за определя-
не на най-доброто българско
произведение за 2016 г., като
посетят концерта на 27 октом-
ври в зала “България”.

Новата изложба живопис на Дафина Моллова ще
бъде открита на 27 октомври, четвъртък, от
18,30 ч. в столичната “Галерия 10” (ул. “Княз Борис I”
100). Трудно е да представиш картините на худож-
ничката, защото, след като ги разгледаш, въпросите
“Как?” и “Защо?” губят смисъл и остават усещанията,
емоциите, спомените и най-вече естетическото на-
слаждение, което предизвикват.

Стилът на Дафина Моллова е освободен и екс-
пресивен, достигащ до абстракция. Колоритът е
наситен с мазки от фино съчетани цветове - вари-
анти на зелено, охра, жълто, синьо. Авторката из-
ползва леки и въздушни цветосъчетания, синтез на
формата и композиционни условности, които създа-
ват възможност за силни художествени внушения.

Емоциите, които предизвиква, са интимни и
същевременно общочовешки. Цялостното звучене
е силно, но заедно с това естествено и безметежно.
Присъщи за Дафина Моллова са пейзажите, създа-
дени с оригиналния й почерк и възглед към окол-
ния свят. Дървета, пътища, сгради често служат като
композиционен център на картините. Характерните
за стила на авторката загатнати фигури се появяват
ненатрапчиво, като че ли за да припомнят първата
любов на художничката - анимацията. Заедно с това
тези образи са носители на мощни архетипни по-
слания, свързани със случки и емоции, епизоди от
всекидневието - фрагменти, които изграждат уни-
калната човешка идентичност, категорични са ек-
сперти.

Изложбата на Дафина Моллова в “Галерия 10”
може да се разгледа до 15 ноември.

Дафина Моллова
показва новите си
творби в „Галерия 10”

Филма за Жак-Ив Кусто „Одисея”
представиха в Москва

 Г-н Уилсън, вие ус-
пешно се реализирахте
като актьор, театрален
режисьор и... певец. В как-
ва област още не сте
опитвали способности-
те си, а бихте искали?

- Искам да стана ре-
жисьор. Сега завършвам
своя документален филм

за “Одисея” и подготвям
друга документална екра-
низация. Вече имам и про-
ект за игрален филм. Но
за реализацията на един
игрален филм са нужни
най-малко две години.
Всичко останало съм
опитвал.

 А продължавате ли

да пеете?
- След 10 дни започ-

ват спектаклите, в които
изпълнявам песни на Ив
Монтан - нашите гласове
доста си приличат. В
продължение на две го-
дини аз бях Жак-Ив Кусто
и Ив Монтан, което за мен
е голяма чест. Тези два
типични персонажа на
50-60-70-те години са като
квинтесенция на своето
време. И двамата са ха-
ризматични, амбициозни
и силни личности.

 Казахте, че сте
свалили 10 килограма, за
да заприличате физиче-
ски на Жак-Ив Кусто. Как
това се отрази на здра-
вето ви?

- Аз много спортувам.
Наистина отслабнах с 10
килограма, за да може
тялото ми да заприлича
на това на Кусто, който е
бил много слаб човек. Ис-
ках да сваля още кило-

грами, но за подводното
плуване се изискват сили,
затова трябваше да се
храня добре.

 Казахте, че иска-
те да станете режи-
сьор - като такъв кои ак-
тьори или актриси бих-
те искали да видите във
вашия бъдещ филм?

- Ако вълшебните сили
сега ме слушат, аз меч-
тая, искам в главната роля
да видя Джуди Денч. За
мен тя е най-добрата и за
комедия, и за трагедия.

 Били ли сте в Бълга-
рия и какво знаете за
страната ни?

- За съжаление не съм
бил. Малко знам за Бълга-
рия. Ако се появи съвмес-
тен проект, с удоволствие
бих участвал. По работа
съм посещавал Чехия и
Полша. България си оста-
ва тайна за мен, но ще ми
бъде интересно да открия
вашата страна.

В московския кинотеатър “Пионер” се състоя премиера
на френския филм “Одисея” в рамките на “Уикенд на френ-
ското кино”. За да го представят, в руската столица пристиг-
наха режисьорът Жером Сал и изпълнителят на главната
роля популярният френски актьор Ламбер Уилсън (в ролята
на Жак-Ив Кусто). Във филма участва и Одри Тоту. Това е
най-мащабният приключенски проект в съвременната исто-
рия на френското кино, филм за човека-легенда, за мечта-
теля, който открива “втория космос”, тайните на безбрежни-
те и бездънни океани, които допреди капитан Кусто са
оставали скрити във водните дълбини. Режисьорът Жером
Сал, който е и сценарист на филма, сподели, че е единст-
веният човек, който се е срещал с членовете на семейст-
вото на Кусто и с матросите на “Калипсо”.

Имах възможност да разговарям с изпълнителя на
главната роля Ламбер Уилсън.

Христо СЪБЕВ, Москва

Ламбер Уилсън

Жером Сал
Снимки АВТОРЪТ
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Грузинец спасил арменец от уда-
вяне в Каспийско море и за благо-
дарност арменецът извадил спестов-
на книжка и я дал на грузинеца.

Грузинецът казал:
- За какво ми е, аз не мога да

тегля от нея!
А арменецът отговорил:
- Нищо, ще внасяш!

26

ÖÚÐÊÎÂÅÍÖÚÐÊÎÂÅÍÖÚÐÊÎÂÅÍÖÚÐÊÎÂÅÍÖÚÐÊÎÂÅÍ

ÊÊÊÊÊÀÀÀÀÀËÅÍÄÀÐËÅÍÄÀÐËÅÍÄÀÐËÅÍÄÀÐËÅÍÄÀÐ

Св. вмчк Димитрий Мироточиви. Преп.
Димитра Доростолска (Димитровден)

ШОТЛАНДСКИ ХЕВИ МЕТЪЛИ
С ПЪРВИ КОНЦЕРТ В СОФИЯ

АСЕН АВРАМОВ,
композитор, педагог
Проф. АТАНАС ТАСЕВ,
енергиен експерт, политик
ГЕОРГИ ПЕНЧЕВ,
журналист, писател
Акад. ИВАН ТОДОРОВ,
ядрен физик
ЕМИЛ КОШЛУКОВ, политик
КРАСЕН СТАНЧЕВ,
философ, икономист
ЛЮБОМИР КИРОВ,
поп изпълнител, текстописец

Прочутият по цял свят ге-
рой от книгата на Антоан дьо
Сент Екзюпери продължава
да вдъхновява малки и голе-
ми. Екипът на “Арт лабора-
тория” и “Двама с мама” пре-
дизвикват майки и татковци
да прочетат отново книгата
заедно с детето си и да по-
кажат Малкия принц такъв,
какъвто са го видели със
сърцето си.

Всичко е във въображе-
нието ви! Нека то ви вдъхно-
ви за проект на четири-шест-
осем ръце: картина, колаж,
миниатюра, комикс, скулпту-
ра, гравюра, писмо... Няма
жанрово ограничение. Важ-
ното е въображението да
успее да пресътвори идеята
ви, уточняват инициаторите
на конкурса.

Снимките на готовите
творби трябва да се изпратят
на dvamasmama@gmail.com
(заедно с имената, телефон
за контакт и общата възраст
на родителя и детето\децата,
работили над проекта). Кад-
рите на произведенията ще
бъдат качени в специален
албум във фейсбук страница-

Първото професионално училище за
русалки, което се намира в холандския
град Зайст, се превърна в хит. Школото
цели да превърне всеки желаещ във
въплъщение на Ариел и нейните морски
сестри. Тайната (за правилното плуване
като русалка) се крие в правилната техни-
ка, разкри професионалната “сирена” Кри-
стал, която е основател на училището.
Според нея цялото движението на жени-
те риби идва от корема и превръща тре-
нировката не само в удоволствие за сети-
вата, но и в интензивна водна аеробика.
За нея обаче основополагащо е усеща-
нето за свобода, с което водата я дарява.

Най-често 27-годишната жена обуча-
ва своите ученици, облечена само в бан-
ски с бюстие във формата на миди. Но
има на разположение и 15-килограмова
опашка, поръчана специално от Хавай и
струваща близо 3000 евро.

Интересен факт е, че фирмата произ-
водител “Финфолк продъкшънс”, специа-
лизираща в изработването на реалистич-
ни силиконови опашки за русалки, е тол-
кова затрупана с поръчки, че желаещите
да се сдобият със собствена трябва да
чакат между 9 и 12 месеца. Независимо
от екстравагантната и твърде висока цена
за подобно удоволствие.

В академията, освен да плуват, кан-
дидат-русалките се учат и как да подби-
рат правилните костюми и аксесоари, как
да си правят прически и грим, които да
са водоустойчиви, как да се усмихват и
да си държат очите отворени при про-
веждането на подводни фотосесии. В по-
следния “клас” пък девойките изучават
техники на гмуркане, задържане на
въздух под вода и контролирано издиш-
ване на водни рингчета.

УЧИЛИЩЕ
ЗА РУСАЛКИ
СТАНА ХИТ
В ХОЛАНДИЯ

„Малкият принц”
вдъхновява и днес
Деца, майки и татковци са предизвикани със сърцето си
да нарисуват героя на Антоан дьо Сент Екзюпери

Казват, че човек трябва да прочете “Малкият принц”
на Антоан дьо Сент Екзюпери най-малко три пъти в
живота си. Първият трябва да е преди да е
навършил 10 години и да е загубил детското в себе
си. Вторият прочит трябва да стане между 20- и 30-
годишнината, когато все още търси мястото си в
живота. И третата “задължителна” среща е добре да
се случи, след като е преминал 50 години - тогава
има богат опит, но е забравил малките неща, които
ни правят истински щастливи...

Колко пъти да се чете

та на “Двама с мама”, където
всеки ще може да гласува за
фаворита си. Крайният срок
за изпращане на снимките е
17 ноември.

Дълго се чудихме дали да
издаваме какви ще са награ-
дите в конкурса, защото сме
сигурни, че не те ще са моти-
вацията ви за участие, уточ-
няват още организаторите на
конкурса. Но призове ще има
и те са осигурени от “Арт ла-
боратория”, издателство “Си-
ела” и “Двама с мама”. Две
първи награди и една поощ-
рителна ще бъдат присъде-
ни от компетентно жури -
творческия екип на “Арт ла-
боратория” (живописците
Юлиан и Ялмур Станкулови
и графика Момчил Доневски)
и детската писателка и илю-
стратор Мила Попнеделева-
Генова. Ще има и един спе-
циален приз за проекта,
събрал най-много харесва-
ния във фейсбук.

Най-атрактивните твор-
би в конкурса ще бъдат
подредени в специална
изложба в галерията на
“Арт лаборатория”.

„Звезден старт на таланти”
представя изложба на Верде

Творби на Верде може да се
разгледат до 9 ноември на “Шипка” 34

иновативен. Започва с вътрешен импулс
и желание платното да бъде изпълнено
на един дъх, без прекъсване на работ-
ния процес. Модерно интерпретира и
пресъздава демонични и деликатни
образи, ефирни и фантастични видения;
настроение в невинни очи; мираж и
великолепие; величието и харизмата на
Луис Армстронг, Салвадор Дали, Мери-
лин Монро, Чарли Чаплин, Марлон
Брандо, Алберт Айнщайн и др.

Привилегия е да присъстваш на
творческия процес на художника,
изпълнен с жизнерадост, умение, по-
знания, емоция и вдъхновение. Кара те
да затаиш дъх и да станеш съпричас-
тен. Скрит под маската, влиза в роля,
остава сам, магичен и непредсказуем,
превъплъщава се и се зарежда с енер-
гия, в очакване новата тема да го
погълне изцяло.

Нео фолк трио ще подгрява Азам Али у нас
Средновековното нео

фолк трио Ambient Folklore
ще се включи в предстоя-
щия първи концерт у нас
на иранската уърлд певи-
ца Азам Али и нейната фор-
мация Niyaz на 29 октом-
ври в Sofia Live Club. Освен
като организатор форма-
цията ще се изяви и като
гост изпълнител заедно с
очарователната Маги Пет-
рович на чело, с която му-
зикантите от няколко сед-
мици репетират нови ком-
позиции.

Още един специален
гост ще види публиката на
сцената преди Niyaz - това
е Панайот Ангелов на пер-
кусии, когото феновете по-
знават от  превърналата се
в институция за етно-ем-
биънт сцената група “Иси-
хия”. Неговото присъствие

Иранската певица Азам Али ще се срещне с фенове
в ресторант Orient Garden в деня преди концерта

никак не е случайно, както
не е случаен съставът на
хората, застанали зад име-
то Ambient Folklore:

Това е проект, основан
през 2013 г. от Петър Дел-
чев (“Исихия, “Кайно йесно
слонце”) и Евгени Чакалов
(“Eriney”, “Kайно йесно
слонце”). Групата се
допълва от перкусиите и
красивите и мистериозни
вокали на Татяна Йосифо-
ва (“Исихия”, Davvid Project),
присъединила се няколко
месеца след създаването й.

Вечерта на 29 октомври
обещава да се превърне в
истински празник за цени-
телите на старинната, тра-
диционна и съвременна
интерпретация на локал-
ните и световни културни
традиции в изпълнение на
изключителни музиканти

от различни държави, ко-
ито ще застанат рамо до
рамо.

Билети за събитието се
продават в мрежата на
Eventim по 40 лв.

Фондацията “Звезден старт на та-
ланти” организира изложба на Верде и
представяне на монографията “Обсебе-
ни” днес, 26 октомври, от 18 ч. в Руския
културно-информационен център в сто-
лицата (ул. “Шипка” 34).

Авторът е роден в София. Според
специалисти всяка негова картина е
предизвикателство, съчетание от откро-
вение, непосредственост, емоции и про-
зрения, без нещо скрито, стига да успе-
еш да навлезеш в неговата философия.
Оказва силно въздействие на вътрешно-
то виждане на човека, открива светове,
които на пръв поглед не съществуват,
провокира осъзнаване на истини и на-
миране на отговори. Прилага своя про-
ста формула, която влияе изключително
силно, а оттук притежава всичко, което
му е необходимо, за да въздейства.

Рисунъкът му е стегнат, лаконичен и
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Кръст и роза
Боян Магът има десетгодишна
духовна дружба с Мара Белчева

Никола ЧОЛАКОВ,
Горна Оряховица

Мара Белчева

Съзвездието от драгановски
литературни творци включва
и името на Боян Магът, чието
университетско и литературно
поприще не е достатъчно по-
пулярно в нашия край. Него-
вото истинско име е Боню
Иванов Гацов, роден през
1903 г. като първороден син
на известния драгановски
учител и общественик в края
на ХIХ век Иван Г. Гацов. След
завършване на средното си
образование във Велико
Търново заминава за София,
където през ноември 1925 г.
постъпва като железничар.
Записва се в свободния уни-

верситет, а когато там държи
последния си изпит, записва
и завършва славянска фило-
логия в Софийския универси-
тет, след което става учител
по български  и руски език
последователно в три софий-
ски гимназии. По-късно участ-
ва в изграждането  на Поли-
техниката, където завежда
катедра “Чужди езици”, а след
преобразуването й препода-
ва руски език в геологичес-
кия факултет.

През 1926 г. се запознава
с поетесата Мара Белчева,
която окриля неговата по-
етична дарба и насърчава

сътрудничеството му на реди-
ца вестници и списания, в
които публикува своите първи
разкази и стихотворения.
Красивата и заможна севли-
евска девойка Мара Белче-
ва, родена през 1868 г. полу-
чава завидно за времето си
образование - средно в
Търновската гимназия, висше
в Девическия институт във
Виена. Тя преживява щастлив
семеен живот с любимия Хри-
сто Белчев, приятел от Търно-
во и министър на финансите
при Стамболов, но трагедия-
та настъпва през 1891 г., ко-
гато той е застрелян в София
от наемни убийци, вземайки
го за Стамболов. Мъката е
безкрайна, 23-годишната
скърбяща жена се затваря в
дома си. Младата вдовица е
ухажвана непрекъснато от
царедворците, на които тя
обръща гръб, като им оставя
отливка от красивите си ръце.
Мара Белчева заминава за
Женева, където, опряна на
пенсията си, изучава за-
дълбочено европейската и
световна литература, както и
чужди езици. Завърнала се в
София, нея я очаква през
1903 г. съдбовна среща с
един от най-големите бъл-
гарски поети, предложен за
Нобелова награда от Алфред
Йенсен, превел на шведски
“Кървава песен”- Пенчо Сла-
вейков. С него тя преживява
нова, духовна любов и на него
посвещава 9 години от живо-
та си, грижейки се за здраве-
то му. Отвежда го в Италия -
три месеца в Рим и още ня-
колко дни в хубавата вила
Белависта в Брунате, на бре-
га на езерото Лаго ди Комо,
където на  10 юни 1912 г.
красивите ръце на Мара Бел-
чева склопват очите му.

 Деветгодишната духовна
среща с големия поет стиму-
лира поетичното творчество
на Мара Белчева, която го-
дини по-късно публикува в
“Литературен глас”, “Слово”,
“Живот”, “Пряпорец” и “Зла-
торог” стихотворения и спо-
мени, издава стихосбирките
“На прага стъпки” и “Сонети”
- спомня си Боян Магът, а с
нея той се сприятелява като
душа в душата през 1926 г. и
винаги усеща майчинското й
чувство. “Аз много обичах
майка си и двата образа - на
майка ми и на Мара Белчева
- бяха за мене слети в едно”
- разказва по-късно той на
друг летописец. Тя умее с
всеки човек да намери общ
език. По време на Първата
световна война е живяла  4-
5 години в Германия, дори е
говорила на митинг през
1919 г., усещайки силно как-
во са чувствали хората, с ко-
ито е живяла - бедността и
страданията им. В края на
двадесетте и началото на
тридесетте Магът редовно е
съпровождал Мара Белчева
на “Юндола”, “Вихрен”,
“Бъндерица” и на други мес-
та в планината, с която тя ви-
наги се слива. Имало е слу-
чаи, когато замръкват и Боян
Магът от клони на засъхнал
бор струпва колиба, в която
прекарват нощта, а нея нищо
не може да я извади от рав-
новесие: на всяко място, като
че ли е била-пребила, няма
за нея неприемливи условия,
тя с всичко може да се при-
мири, всяко нещо да приеме,
всички да разбере. Само по-
следното лято от живота си,
през 1936 г., не отива на пла-
нина. Когато се разболява, не
се залежава. До края запаз-
ва своята елегантност,
външността си, стройната си
фигура. Последната нощ й
става лошо, извикват Боян и

лекаря.”Държах й ръката, из-
веднъж тя стисна моята сил-
но като за сбогом и умря. Тя
напусна този живот в дома на
племенницата си - сестрина
дъщеря на Христо Белчев.
Опяхме я в църквата “Света
София”. Погребаха я в гроба
на първия й мъж. Наблизо е
гробът на моята майка и на
двете ми сестри, но аз рядко
ходя там. Живея с паметта на
отминалите хора, а не с
пръстта. Последната й сним-
ка беше направена няколко
месеца преди да умре, пред
входа на Борисовата гради-
на. Беше с първата ми жена
и с дъщеря ми Агня, тогава
на година и половина. За
съжаление тази снимка из-
чезна някъде. Мара Белчева
ме приемаше като свой син,
може би защото съм се ро-
дил през 1903 г., когато ста-
на духовната им среща с
Пенчо Славейков. Но и аз се
грижех за нея като син” -
спомня си Боян Магът.

В духовния кръг на нежна-
та и романтична поетеса
Мара Белчева, която го
насърчава в литературното му
поприще, Боян Магът има
възможност да контактува с
Кирил Христов, Владимир
Василев, Константин Гълъбов,
Фани Попова-Мутафова, Олга
Кирчева и др. По това време
той издава поемата “Вечни-
ят пътник” и стихосбирката
“Кръст и роза”, книгата “Кър-
вава летопис” с теми от исто-
рическия епос. В пенсионни-
те си години публикува драма
в стихове “Денят се ражда от
нощта” и занимателни детски
пиеси. Подготвял е за издава-
не повест със сюжет от род-
ното си село Драганово. Боню
Гацов внася своето книжовно
богатство в Народната библи-
отека “Кирил и Методий”. Уми-
ра на 93 години в София.Ма-
ра Белчева

„ТОЙ СЕ Е РОДИЛ ДА БЪДЕ СЛОВОБОРЕЦ”
През 2008-2011 г. активно контакту-

вах с Георги Бонев във Виена по теле-
фон и с писма във връзка с превода на
немски език на 64 стихотворения от
Асен Разцветников, публикувани в ори-
гинално българско издание “Асен РАЗ-
ЦВЕТНИКОВ, стихотворения и поеми” -
1977. От стихосбирката “Планински ве-
чери” той превежда 37 стихотворения,
а от поемата “Двойник” - 27. В края на
юни 1947 г., няколко дни преди да за-
мине за Виена, за да продължи следва-
нето си по архитектура, Бонев се сре-
ща в София с Разцветников, поднася му
цял свитък свои стихотворения и го
помолил за неговото мнение. Поетът ги
поел и казал, че ще ги прегледа три
пъти и тогава ще му каже дали има
нещо в тях, или само си е губил време-
то. Това Георги Бонев ми написа на 10
юли 1997 г. Съобщих му, че на всеки
две години на 2 ноември, рождения ден
на Разцветников, в Драганово се про-
вежда  общински празник на детското
творчество “Изгряло е ясно слънце”.

През 2010 г. Георги Бонев се оплак-
ва, че няма да може да преведе всич-
ките стихотворения, защото се е отво-
рила малка рана на големия пръст на
десния крак. Ходи на превръзки и взе-
ма лекарства. Той беше диабетик и
точно спазваше хранителния режим.
Окуражавах го, че ще успее и му пред-
ложих за илюстратор на книгата худож-
ничката Ирена Янкова от Горна Оряхо-
вица. След разговора със съпруга й
Янко Янков, художник, собственик на
галерия, уточняват  хонорара на 250
евро. До края на годината Ирена, която
се консултира по телефона с Бонев,

Георги Бонев

нарисува девет илюстрации към книга-
та, озаглавена “Песни за любов и ми-
лосърдие”, които Янко изпрати по ин-
тернет на Силвия, дъщеря на Бонев,
във “Фабер”, а също и на мен. На 30
март 2011 г. имах оптимистично позвъ-
няване от Виена. Георги Бонев ми съоб-
щава, че воденичен камък е паднал от
раменете му. Миналата седмица е из-
пратил по банков път 250 евро на Янко
Янков, а вчера Силвия е изпратила
предпечатната подготовка на двуезич-
ната книга за Асен Разцветников на из-
дателство “Фабер” - В. Търново. На 8
юли 2011 г. взех от “Фабер” 20 броя от
готовата книга на Георги Бонев “Песни

за любов и милосърдие” - двуезична,
българо-немска: 5 с твърди корици и 13
с меки корици. На 28 декември 2011 г.
прочетох  информация “Вечер на по-
ета-преводач Георги Бонев”, публику-
вана в рубриката “Култура” на вестник
ДУМА, отнасяща се за вечер, проведе-
на в Австрийската библиотека. В края
на ноември 2012 г. Бонев получи наци-
оналната литературна награда на име-
то на Димчо Дебелянов. На 2 декември
2012 г. във Виена Георги Бонев напус-
на земния живот. Той обичаше Бълга-
рия и своето семейство, както малцина
биха го сторили.

Георги Бонев, поет и преводач, оста-
ви ценно литературно наследство: “Чуж-
до слънце”, сонети, българска, “Късни

цветя”, сонети, българска, “Италия в со-
нети”, българо-немска, “Бисери българ-
ска поезия”, българо-немска, “Димчо
Дебелянов. Аз умирам и светло се раж-
дам”, българо-немска, “Николай Лилиев.
Трепват невидими струни”, българо-нем-
ска, “Пенчо Славейков. “Сън за щастие”,
българо-немска, “Асен Разцветников.
“Песни за любов и милосърдие”, бълга-
ро-немска. В “Чуждо слънце” Павел
Матев написа в предговора: “От дълги,
дълги години един българин, Георги
Бонев, живее във Виена. Когато се за-
познахме, научих, че е архитект по про-
фесия, но след като прочетох неговите
сонети, усетих, че не техническото изку-
ство е било неговото признание. Той се
е родил да бъде словоборец”.
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нес ще бъде облачно, в котловините и
низините с мъгла. На места ще превали
слаб дъжд. Вятърът ще бъде умерен.
Минимални температури между 8-13 гра-

дуса. Максималните ще са от 11 до 21 градуса.
Над планините ще бъде предимно облачно и на
места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен
до силен северозападен вятър. Максимална
температура на височина 1200 м около 13, на
2000 м - около 7 градуса. По Черноморието ще
бъде предимно облачно. По-късно през деня на
места по северното крайбрежие ще превали
слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоиз-
ток. Максималните температури ще бъдат меж-
ду 13-15 градуса.

В четвъртък ще бъде облачно, с валежи наВ четвъртък ще бъде облачно, с валежи наВ четвъртък ще бъде облачно, с валежи наВ четвъртък ще бъде облачно, с валежи наВ четвъртък ще бъде облачно, с валежи на
повече места. Ще духа силен северен и севе-повече места. Ще духа силен северен и севе-повече места. Ще духа силен северен и севе-повече места. Ще духа силен северен и севе-повече места. Ще духа силен северен и севе-
розападен вятър. В петък валежи няма да има,розападен вятър. В петък валежи няма да има,розападен вятър. В петък валежи няма да има,розападен вятър. В петък валежи няма да има,розападен вятър. В петък валежи няма да има,
но ще остане хладно.но ще остане хладно.но ще остане хладно.но ще остане хладно.но ще остане хладно.
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ÑàíäàíñêèÑàíäàíñêèÑàíäàíñêèÑàíäàíñêèÑàíäàíñêè

“≈À≈÷
ƒÌÂÒ ˘Â ËÏ‡ÚÂ
ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
ÛÒÔÂ¯ÂÌ ‰ÂÌ ‚
‰ÂÎÓ‚‡Ú‡ ÒÙÂ‡.

Œ¬≈Õ
ƒÌÂÒ ˘Â ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ ‡ÁÍËÂÚÂ
‰‡·ËÚÂ ÒË. «‡-
ÚÓ‚‡ ÌÂ ÔË-

21 Ï‡Ú - 20 ‡ÔËÎ

21 ‡ÔËÎ - 21 Ï‡È

¡À»«Õ¿÷»
ÕˇÏ‡ ‰‡ ‚Ë ÎËÔ-
Ò‚‡Ú ‡Ï·ËˆËË ‰‡
ÔÓÍ‡ÊÂÚÂ ÒÔÓÒÓ·-
ÌÓÒÚËÚÂ ÒË Ì‡

22 Ï‡È - 21 ˛ÌË

–¿ 
¡˙‰ÂÚÂ ËÁÍÎ˛˜Ë-
ÚÂÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ-
ÌË ‚˙‚ ‚Á‡ËÏÓ-
ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡ ‚

22 ˛ÌË - 23 ˛ÎË

À⁄¬
 œÂ‰ ‚‡Ò ˘Â ÒÂ
ÓÚ‚ÓË ÔÓÁÓÂˆ
ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË
Ë ÌÂ ‚Ë ÓÒÚ‡‚‡

23 ˛ÎË - 23 ‡‚„ÛÒÚ

ƒ≈¬¿
Õ‡ÒÚÓÂÌËÂÚÓ ‚Ë
˘Â ÒÂ ÔÓ‚Ë¯Ë
ÒÎÂ‰ Â¯‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ‰ÓÏ‡¯ÂÌ ÔÓ-

24 ‡‚„ÛÒÚ - 23 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë

¬≈«Õ»
— ‰Ó·ÓÚÓ ÒË
Ò˙ˆÂ ˘Â ÔË-
‚ÎË˜‡ÚÂ ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÍÓÎ-

24 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë - 23 ÓÍÚÓÏ‚Ë

— Œ–œ»ŒÕ
¬ ÎË˜ÂÌ ÔÎ‡Ì
‰ÌÂÒ ˘Â ÒÂ ‡‰-
‚‡ÚÂ Ì‡ ‡Á·Ë-
‡ÚÂÎÒÚ‚Ó Ë

24 ÓÍÚÓÏ‚Ë - 22 ÌÓÂÏ‚Ë

—“–≈À≈÷
¿ÍÓ ‰ÌÂÒ ‚Ë
ÔÂ‰ÒÚÓˇÚ ËÁˇ‚Ë,
ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓ-
Í‡Á‚‡ÈÚÂ ÔËÚÂÒ-

23 ÌÓÂÏ‚Ë - 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë

22 ‰ÂÍÂÏ‚Ë - 20 ˇÌÛ‡Ë

21 ˇÌÛ‡Ë - 19 ÙÂ‚Û‡Ë

–»¡»
¡˙‰ÂÚÂ Â‡ÎËÒÚË
‰ÌÂÒ Ë ÌÂ ı‡ÌÂ-
ÚÂ ÔÂÍ‡ÎÂÌË
Ó˜‡Í‚‡ÌËˇ ÓÚ

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú

ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ. ÕÂ˜ËÂ ÔÓ‚Â-
‰ÂÌËÂ ‚Ë Ô‡‚Ë ÌÂÒÔÓÍÓÈÌË.

‰Û„Ó, ÓÒ‚ÂÌ ‰‡ ‡·ÓÚËÚÂ ÔÓ
Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ ËÏ.

ÌËÚÂ ‰ÌÂÒ Ë ÚÂ ˘Â ‚Ë ‰ÂÏÓÌ-
ÒÚË‡Ú Ò˙˘Ó Û‚‡ÊÂÌËÂÚÓ ÒË.

ÏÌÓ„Ó ÔËˇÚÌË ÂÏÓˆËË. ŸÂ
Ó·Ò˙‰ËÚÂ ·˙‰Â˘Ë Ô˙ÚÛ‚‡ÌËˇ.

·ÎÂÏ. ÕÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÌÂ ÔÓÎÛ-
˜ËÚÂ ‚ÒË˜ÍÓ, ÍÓÂÚÓ ËÒÍ‡ÚÂ.

¬ŒƒŒÀ≈…
Õ‡ÒÚÓÂÌËÂÚÓ
‚Ë ˘Â ÒÂ ÔÓ‚ÎË-
ˇÂ ÓÚ ‰Û„ËÚÂ,
ÌÓ ÌÂ ‚ ÎÓ¯Ëˇ

ÒÏËÒ˙Î. Ã‡ÚÂË‡ÎÌË ÔË-
‰Ó·Ë‚ÍË ˘Â ‚Ë Á‡‡‰‚‡Ú.

 Œ«»–Œ√
ƒÌÂÒ ‚ÓÎˇÚ‡ ‚Ë
‰‡ ÛÒÔÂÂÚÂ ˘Â ‚Ë
ÔÓÏÓ„ÌÂ ‰‡ ÒÂ
Ó‚Î‡‰ÂÂÚÂ Ë ‰‡

¿ Ò˙˘Ó ‚Ë ÔÂ‰ÒÚÓË Ë ‚˙ÎÌÛ-
‚‡˘Ó ÎË˜ÌÓ ÔÂÊË‚ˇ‚‡ÌÂ.

ÌÂÌËˇÚ‡ ÒË ÔÂ‰ Ú‚˙‰Â ¯Ë-
ÓÍ‡Ú‡ ÔÛ·ÎËÍ‡.

‡·ÓÚ‡Ú‡ ÒË Ë ÓÚ ıÓ‡Ú‡,
ÍÓËÚÓ Ï‡ÎÍÓ ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂ.

ÂÏ‡ÈÚÂ ÌË˘Ó, ÍÓÂÚÓ ‰‡ ‚Ë
ÓÚÍÎÓÌˇ‚‡ ÓÚ ˆÂÎËÚÂ ‚Ë.

Ò‚ÂÚ‡. ÕÂ ÒÂ ÓÚÍ‡Á‚‡ÈÚÂ ÓÚ
Ì‡ÏÂÂÌËˇÚ‡ ÒË.

Д Изгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи за

‰‡‰ÂÚÂ Ò‡ÏÓ Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ ÓÚ
ÒÂ·Â ÒË.

ÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíà
16
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06:00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜-
‚‡ —ÛÚÂ¯ÂÌ ËÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÂÌ ·ÎÓÍ

09:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û
Ì‡Ò

09:15 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜-
‚‡ Ò  ÛÎÚÛ‡ »ÌÙÓ-

05:30 ìÀËˆÂ ‚
ÎËˆÂî /Ô./ - ÔÛ·-
ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ-
‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘

÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
06:00 ì ÓÒÚÂÌÛÍËÚÂ ÕËÌ‰Ê‡

ì - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ
06:30 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓ-

Ï‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘
¿ÌÚÓÌ ’ÂÍËÏˇÌ

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

12:00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ

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

13:30 œÂÏËÂ‡: ìÕÂÁ‡·‡‚Ë-
Ï‡î - ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ. 18

14:30 œÂÏËÂ‡: ìÀÂÍ‡ ‚
ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, Ò.2, ÂÔ.10

15:30 ì—‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÏÓˇ
ÊË‚ÓÚî - ÒÂË‡Î, ÂÔ. 1477-
1479

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

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

17:55 —ÔÓÚ “ÓÚÓ
18:00 ìÃ‡Ï‡ „ÓÚ‚Ë ÔÓ-‰Ó·Âî

- ÒÂÏÂÈÌÓ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂ
19:00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ-

‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20:00 ì“‚ÓˇÚ ÏÓÈ ÊË‚ÓÚî -

ÒÂË‡Î, Ò.2 ,ÂÔ. 1
21:00 ì‘ÂÏ‡Ú‡î - Ë‡ÎËÚË
22:30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî -

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

ÂÏËÒËˇ
00:00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î- ÒÂË‡Î, Ò.

1, ÂÔ.23
01:00 ìœÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎËÚÂî -

ÒÂË‡Î, Ò.2, ÂÔ. 8
02:00 ì—Â‚Â ˛„î - ÒÂË‡Î, Ò.

2, ÂÔ. 1
03:00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î/Ô./ - ÚÓÍ-

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

04:50  ìÕÂÁ‡·‡‚ËÏ‡î /Ô./
- ÒÂË‡Î

05:15  ì◊‡Ò˙Ú Ì‡

ÃËÎÂÌ ÷‚ÂÚÍÓ‚î -

ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡

NOVA /Ô/

00:05 ìÕËÍÓÎ‡È

¡ÛÎˇÂ‚. ¬ Î˛Î-

Í‡Ú‡ Ì‡ Ò˙‰·‡Ú‡î

01:05 ÕÓ˘ÌË06:20 ì«‰‡‚ÂÈ, ¡˙Î„‡Ëˇî -

ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ

09:30 ìÕ‡ Í‡ÙÂî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡

NOVA

11:30  ì¡ÓÌ ¿ÔÂÚËî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

12:00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA

12:30 ìƒËÎ‡î - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ

13:30  ìÃÓˇÚ‡ Í‡Ï‡î - ÒÂËÂÌ
ÙËÎÏ

14:30  ìœÓÒÚË ÏËî - ÒÂËÂÌ
ÙËÎÏ

16:00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
16:30 ìÃ‡ÎÍ‡Ú‡ ·ÛÎÍ‡î - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ
17:55  ì“Â„ÎÂÌÂ Ì‡ ÀÓÚÓ 5 ÓÚ 35

- ì«Î‡ÚÌ‡Ú‡ ÚÓÔÍ‡î
18:00  ì—ÂÏÂÈÌË ‚ÓÈÌËî (ÔÂÏË-

Â‡) - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌ‡ Ë„‡
19:00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA - ˆÂÌ-

Ú‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20:00 VIP BROTHER 2016 - Â-

‡ÎËÚË ¯ÓÛ
21:00  ìŒÚÍ‡‰Ì‡Ú ÊË‚ÓÚî (ÔÂ-

ÏËÂ‡) - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, 2 ÒÂÁÓÌ
22:00 ì—ÓÙËˇ - ƒÂÌ Ë ÕÓ˘î

(ÔÂÏËÂ‡) - e‡ÎËÚË ÒÂË‡Î
23:00 ì√ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡ ÂÙË‡î-

Á‡·‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
23:30 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
00:00 ì◊‡Ò˙Ú Ì‡ ÃËÎÂÌ ÷‚ÂÚÍÓ‚î

- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ NOVA
01:00  ì ÓÒÚ˛Ï‡Ëî - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ, 3 ÒÂÁÓÌ
02:00 ìƒËÎ‡î - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ /Ô/
03:00 ì–ËÚ˙Ï˙Ú Ì‡ ÏÂ˜ÚËÚÂî -

ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
04:00 ìœÓÒÚË ÏËî - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ /Ô/

ÌÓ‚ËÌË 01:20 —ÂË‡Î: ì¿„ÂÌÚ

Ì‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡ ÒË„ÛÌÓÒÚî

03:05 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

 03:50 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

 04:35 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

 05:00 ÕÓ‚ËÌË

05:05 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

 06:00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî

 09:00 ÕÓ‚ËÌË

09:15 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

 09:45 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚Ó!î

 10:55 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

 12:00 ÕÓ‚ËÌË

12:15 —ÂË‡Î: ìœ‡ÍÚËÍ‡î

 13:20 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

 14:00 ÕÓ‚ËÌË

14:15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

 15:00 ÕÓ‚ËÌË

15:15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

 16:00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî

 17:00 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

 18:00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË

 18:45 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî

 19:50 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

 21:00 ¬ÂÏÂ

21:35 —ÂË‡Î: ìœ‡ˇÍ˙Úî

 23:30 ì¬Â˜ÂÌËˇÚ ”„‡ÌÚî

Ï‡ˆËÓÌÂÌ ÍÛÎÚÛÂÌ ·ÎÓÍ Ò ‚Ó‰Â˘Ë
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ √˛ÁÂÎÂ‚‡, √ÂÓ„Ë ¿Ì„Â-
ÎÓ‚, ¿ÌÌ‡ ¿Ì„ÂÎÓ‚‡ Ë ÕËÍÓÎ‡È  Ó-
ÎÂ‚

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

11:20 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡
11:40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
12:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò »ÌÙÓ-

Ï‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
12:30 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
12:45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13:00  ÓÒÏË˜ÂÒÍË ÍÓ‡· ìƒÓ„-

ÒÚ‡î ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /5 ÂÔËÁÓ‰/
13:25 √Î‡ÒÛ‚‡ÈÚÂ Á‡ ¡ÂÍË ‰ÂÚ-

ÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /5 ÂÔËÁÓ‰/
13:50  –ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ /Ô/
14:55 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15:10 ◊ËÒÚ‡ Í˙‚ Ú‚ ÙËÎÏ
16:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
16:10 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
16:25 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16:40 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË œÂ‰‡‚‡ÌÂ

Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌ‡ ÚÂÏ‡ÚËÍ‡ Ò ‚Ó‰Â˘Ë
»ÂÌ ÀÂ‚Ë Ë »‚Ó ’ËÒÚÓ‚

16:50 ÃÛÁËÍ‡ Ì‡ Ò˙ˆÂÚÓ Ú‚
ÙËÎÏ /10 ÂÔËÁÓ‰/

17:45 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
17:55 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
18:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18:30 »Á·ÓË 2016: ƒËÒÔÛÚ
19:55 ƒÂÚÒÍ‡ ≈‚Ó‚ËÁËˇ 2016

ÍÎËÔÓ‚Â
20:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20:20 »Á·ÓË 2016: √Î‡ÒÓ‚ÂÚÂ

Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
20:50 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21:00  ‡‰ËÙÂ 2 Ú‚ ÙËÎÏ /11

ÂÔËÁÓ‰/
22:25 ¬ Í‡‰˙ –Û·ËÍ‡ Á‡ ‰ÓÍÛ-

ÏÂÌÚ‡ÎÌË ÙËÎÏË
23:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23:15 »Á·ÓË 2016: √Î‡ÒÓ‚ÂÚÂ

Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
23:30
«ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
23:35 Õ  ̨ …ÓÍ Ú‚ ÙËÎÏ /6 ÂÔË-

ÁÓ‰/(12)
00:25 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ Â-

ˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌˇ/Ô/
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ФУТБОЛ

КРАТКИ

ПО ДИЕМА СПОРТ
19.00 Левски -

Черно море
22.00 Ман Юнайтед -

Ман Сити
ПО ДИЕМА СПОРТ 2

21.45 Уест Хем - Челси
ПО РИНГ

21.45 Ювентус - Сампдория
ПО БТВ ЕКШЪН

22.00 Леонеса - Реал Мадрид

Бадема аут за поне
шест месеца

Емил Гъргоров-Бадема е аут от
терените за поне шест месеца.
Нападателят на Берое получи кон-
тузия в дясното коляно при загу-
бата от Левски с 0:2 на “Герена”.
Той бе заменен още в първите
минути, като даже беше изнесен с
помощта на един от лекарите на
старозагорци. Това бе едва втори
мач за 35-годишния Гъргоров за за-
ралии, с които той подписа само до
Нова година. Сега обаче бившият
национал е със скъсана предна
кръстна връзка и може въобще да
не играе до края на сезона.

Чакат Илиев
да поеме Берое

Илиан Илиев е пред завръщане
в Берое. Шефовете на клуба вече
са водили разговори с варненеца,
който до началото на миналата
седмица беше начело на Локо Пд.
48-годишният треньор е легенда
на заралии, след като през 2010 г.
изведе тима до първа Купа на
България след победа над Черномо-
рец Поморие на финала. Илиев беше
начело на отбора в два периода -
първо през сезон 2006/07, а след
това от 2008 до 2012 г.

Сандберг титуляр
срещу Черно море

Симон Сандберг ще започне като
титуляр днес в мача на Левски с
Черно море от 1/8-финалите за
купата. Шведът ще попадне в стар-
товите 11, след като Виктор Генев
получи контузия при победата над
Берое в събота. В лазарета е и друг
централен защитник - националът
Александър Александров. Така Санд-
берг ще си партнира в центъра на
ариегарда с Димитър Пиргов.

Бранител на „сините”
осъди румънци

Защитникът на Левски Виктор
Генев осъди във ФИФА бившия си
отбор Петролул. Бранителят во-
деше дело срещу румънците зара-
ди неизплатени заплати. Сега от
Петролул са принудени да се
издължат на играча в 30-дневен
срок. Ако това не се случи, на клуба
ще бъдат забранени трансфери-
те в рамките на два прозореца.

Божинов с два гола
за победа
на Партизан

Валери Божинов изигра основ-
на роля за победата на Партизан
над Жарково с 2:0 за Купата на
Сърбия. Българинът вкара и два-
та гола, за да класира “гробарите”
в топ 8. В началото на втората
част той получи в наказателно-
то поле пред вратата и макар да
се забави, вкара. В 71-ата напада-
телят се възползва от центрира-
не отляво и от трудна позиция с
глава прехвърли вратаря на съпер-
ника, който се състезава в мест-
ната трета дивизия.

Кристиано Роналдо е поставил на главата си
Купата на Европа, която спечели с Португалия на

финала срещу Франция. Трофеят и спечелената с Реал
М Шампионска лига го прави основен фаворит за

“Златната топка 2016”

6 от Реал в битка за
„Златната топка”
Ф
Барселона, Ювентус и Байерн М с по четирима в анкетата

Гарет Бейл, Кристиано
Роналдо, Тони Кроос,
Лука Модрич, Пепе и
Серхио Рамос (Реал М),
Андрес Иниеста, Неймар,
Лионел Меси и Луис Суа-
рес (Барселона), Роберт
Левандовски, Томас Мю-
лер, Артуро Видал и Ма-
нуел Нойер (Байерн),
Джанлуиджи Буфон и
Пауло Дибала (Ювентус),
Пол Погба (Ювентус/Ман
Юнайтед) и Гонсало Игу-
аин (Наполи/Ювентус),
Диего Годин, Коке и Ан-
тоан Гризман (Атлетико
М), Серхио Агуеро и Ке-
вин де Бройне (Ман Сити),
Риад Марез и Джейми
Варди (Лестър), Пиер-
Емерик Обамеянг (Бору-
сия Д), Златан Ибрахимо-
вич (ПСЖ/Ман Юнайтед),
Юго Лорис (Тотнъм), Дми-
три Пайе (Уест Хем) и Руи
Патрисио (Спортинг).

ренското издание
“Франс Футбол”
обяви имената на
30-те претенден-
ти за “Златната

топка”. В списъка попадна-
ха най-много играчи (6) на
европървенеца Реал М. По
4 са представителите на
шампионите на Испания
Барселона, на Италия
Ювентус и на Германия Бай-
ерн М. В понеделник френ-
ската медия цял ден обявя-
ваше на серии по петима
футболисти, за да държи
вниманието на футболните
фенове.  Всичките номина-
ции станаха ясни едва късно
вечерта.

Това издание на “Злат-
ната топка” приковава още
повече вниманието, защото
най-авторитетната анкета
се завръща към корените си
след изтичане на 5-годиш-
ния договор за сътрудниче-
ство с ФИФА, който не бе
подновен. Победителят ще
бъде обявен преди Нова
година. В анкетата отново
гласуват само изявени фут-
болни журналисти от Евро-
па, без участието на нацио-
налните селекционери и
капитаните, какъвто бе пра-
вилникът по време на кола-
борацията между “Франс
Футбол” и ФИФА. България
също има 1 глас. Съвместя-
ват го изтъкнатите журнали-
сти Румен Пайташев и Ми-
хаил Савов-Жанвиона.

Фаворит тази година е
Кристиано Роналдо заради
успехите му на клубно и на
национално ниво. С Реал

СПИСЪКЪТ:

португалецът триумфира в
Шампионската лига, като на
финала победи градския
съперник Атлетико с 6:4
след дузпи (1:1 в редовното
време). Така “Белия балет”
спечели рекордна 11-а купа
в турнира. С националния
отбор на Португалия Ронал-
до като капитан вдигна тро-

фея от Евро 2016. За “мо-
реплавателите” това бе
първи триумф на голямо
първенство, след като на
финала се справиха с до-
макина Франция с 1:0
след продължения. На
“Стад де Франс” Роналдо
напусна контузен още в
25-ата мин., но и без него

отборът му наказа “петлите”
с гол на Едер (109).

Друг от обичайните фаво-
рити е Лионел Меси, който
триумфира с Барса в Приме-
ра дивисион, но с Аржентина
падна на финала за Копа
Америка от Чили с 2:4 след
дузпи. След този мач 5-крат-
ният носител на трофея обя-
ви отказване от националния
отбор, но месеци по-късно се
върна. В Испания той е със 7
гола в първите 9 кръга, а
Роналдо е само с 2.

Дунав е първият 1/4-финалист за Купата на
България. Новакът в елита надигра петия във Втора
лига Септември София с 2:0 и уверено намери място
сред най-добрите осем, които ще спорят за трофея.
Срещата се изигра в кв. “Драгалевци” и започна с
няколко интересни положения и пред двете врати,
като първи до гол стигнаха футболистите на Весе-
лин Великов. Негов автор стана Атанас Атанасов
(15), който се разписа със страхотен удар от далеч-
на дистанция. Пет минути по-късно след центрира-
не от корнер Васил Шопов се извиси над всички и
с глава простреля Валентин Галев. През втората
част домакините можеха да се върнат в мача, но
профукаха дузпа. Тя бе отсъдена за нарушение на
вратаря на гостите Станислав Антонов, който фау-
лира Костадин Аджов. От бялата точка обаче се
провали Асен Чандъров, който е син на собствени-
ка на Септември Румен Чандъров.

Славия се раздели с Радослав Василев. Нападателят, който
през последната година лекуваше контузия, повече няма да играе
за своя роден клуб. “ПФК Славия му благодари за годините, в
които носеше екипа на отбора. Ради беше голмайстор на всички
юношески тимове от школата, в които игра. След завръщането си
от Англия защитаваше достойно фланелката на първия състав,
превърна се в любимец на публиката и достигна до мъжкия наци-
онален отбор на България. ПФК Славия пожелава успех на Радо-
слав Василев”, пише в официалния сайт на “белите”.

26-годишният нападател получи контузия в коляното през
миналата есен, след което претърпя операция и се подложи на
рехабилитация в Италия. Той има 4 мача за младежкия национа-
лен тим и 2 за мъжкия.

Славия гони екснационал ДУНАВ ПЪРВИ
НА 1/4-ФИНАЛ

Президентът на Атлетико М Енрике Сересо държи наградата на
Футболист на годината в Ла Лига на френския си нападател

Антоан Гризман, който не присъства на Годишната гала във
Валенсия. С призове бяха отличени още Ян Облак (най-добър

вратар), Диего Симеоне (най-добър треньор), Диего Годин (най-
добър защитник) (от ляво на дясно) и спортният директор Хосе

Луис Каминеро, който получи втората награда на Гризман - като
най-добър нападател

Владимир НИКОЛОВ

ТРЪСТ „СИНЯ БЪЛГАРИЯ”
АЛАРМИРА, ЧЕ ЛЕВСКИ СЕ
ОТКАЗВА ОТ ТИТЛАТА

Снимка БГНЕС

Председателят на Тръст “Синя България” Илия
Козарев алармира, че финансовите проблеми на
Левски са отказали тима от борбата за шампион-
ската титла. Козарев бе част от УС на клуба, но
след смяната на собствеността Националният клуб
на привържениците (НКП) и тръстът загубиха кво-
тите си в ръководния орган. “Една от причините
Люпко Петрович де се откаже от треньорския пост
е, че клубът няма финансова възможност да изпла-
ща премии. Става въпрос за сума около 100 000
лв. за бонуси, които са фиксирани в договорите на
футболистите. Той разкри, че във времето, в което
феновете са били “коректив” на “сините” шефове в
управата, са отказали Левски да бъде финансиран
чрез заеми от фирми на бившия изпълнителен
директор и председател на УС Иво Тонев.

Мони ГЕОРГИЕВ
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Шестима
от Реал М
се борят за
„Златната топка”

ГЛЕДАЙТЕ

НАКРАТКО

ПО БНТ HD
БАСКЕТБОЛ

21.30 Сигал - Рилски
спортист

ПО ЕВРОСПОРТ 2
20.00 Зенит - Мурсия

21.45 Уникаха - Байерн
КОЛОЕЗДЕНЕ

07.30 Обиколка на Хайнан (V етап)
ПО ЕВРОСПОРТ 1

13.30, 20.00 и 21.30 “6 дни
на Лондон”

СНУКЪР
09.30 и 14.30 “Интернешънъл”

ПО Ф+
ТЕНИС

15.00 Турнир във Виена (мъже)
ПО СПОРТ+

16.00 Турнир в Базел (мъже)

Фенове на Пирин
гонят треньора Генов

Фенове на Пирин пак се опит-
ват да изгонят треньора Сте-
фан Генов. Той се е срещнал с
част от тарторите на агитка-
та, като директно му е обявено,
че не е желан във футболния клуб.
Срещата се е провела след загу-
бата от Славия (1:3) в София. “Не
те искаме, не те харесваме. Върви
си от нашия отбор. Това ми каза-
ха тогава. Аз не съм дошъл тук да
ме харесват”, коментира Генов.

Бекъм няма да
работи за Реал М

Представители на Дейвид
Бекъм отрекоха появилата се в
испанския в. “Марка” информация,
че бившият футболист ще за-
почне работа за Реал М. Автори-
тетният мадридски спортен ве-
стник написа, че популярният
англичанин ще бъде посланик на
клуба на американския пазар и
ще има задачи за развитие на
марката “Реал Мадрид”.

Багата стана баща

Българският ММА боец Бла-
гой Иванов-Багата стана баща.
Неговата половинка Любина роди
момченце в Лас Вегас. Наслед-
никът на Багата носи името
Александър. Както е известно,
след претърпяната тежка про-
бодна рана и продължилото дълго
лечение, бившият самбист и
джудист се премести в САЩ, за
да започне кариера в смесените
бойни изкуства, където спечели
световната титла във верига-
та WSOF и вече имаше няколко
успешни защити.

Американецът Джон Джон Флорънс
е вдигнал купата на победител

в състезанието в Пенише, Португалия,
кръг от Световната лига по сърф

Бой между Кубрат Пу-
лев и Антъни Джошуа
(Вбр) отново стои на дне-
вен ред. Причината е кон-
тузията на Владимир
Кличко и пропадането на
звездния мач между укра-
инеца и британеца на 10
декември. Промоутърът му
обясни, че травмата на
Кличко и малкото време
за организиране на бой от
такъв ранг е довело до
отлагането му за март или
април. Джошуа обаче няма
намерение да си почива
дотогава и иска да се бие
по план на 10 декември в
Манчестър.

“Антъни ще се бие на

ЦСКА-Сф поиска от БФС да им разреши да пусне жени
и деца на “Армията” за мача с Локо Пд в събота. “Червените”
са наказани за този мач да играят пред празни трибуни
заради ексцесиите на феновете им в X кръг срещу Левски
(1:1). Ръководството на ЦСКА всъщност копира турския Фе-
нербахче преди години, който беше наказан заради ексце-
сии по време на контрола с Шахтьор Донецк. Тогава Футбол-
ната асоциация на Турция забрани представители на силния
пол да посещават следващия мач на гранда от Истанбул.
Така срещу Маниаспор 41 000 жени и деца подкрепиха
“фенерите”. “Като клуб искаме да уверим, че ще бъдат взети
мерки относно поведението на нашите привърженици, но
също така бихме желали да обърнете внимание като компе-
тентен орган на множеството провокации към наши състеза-
тели и фенове и грозните сцени, които се срещат по време
на мачовете от първенството ни. Също така желаем да ви
информираме, че приходите от мача ще бъдат дарени на
благотворителна цел. Молбата ни не е прецедент, тъй като
сме виждали подобни случаи в други европейски страни и
първенства”, пише в искането.

Пирин сътвори най-голямата из-
ненада в първенството по волейбол.
Играчите от Разлог удариха като
гост шампиона Добруджа с 3:1 гей-
ма (23, 20, -18, 20) в последен мач
от II кръг. Пред 1000 зрители в зала
“Добротица” Венцислав Георгиев бе
над-всички с 30 т., а Георги Елчинов
добави 10. За добричлии Жулиен
Георгиев се отчете с 26 т., а Мартин
Мечкаров с 12, но и това не помог-
на. Домакините направиха 33 греш-
ки, 22 от които от сервис. Това беше

Кличко отказа боя с
Джошуа, Кобрата все
по-близо да го замести

ЦСКА-Сф моли БФС
да пусне жени
и деца на “Армията”

10 декември, както бе пла-
нирано, а сега ще порабо-
тим върху избора на
съперник”, заяви Хърн.

Един от големите кан-
дидати за противник на
Джошуа е именно Пулев,
информират специализи-
рани издания. За подобен
двубой се заговори по-
рано през годината. Дру-
гите кандидати за мача с
Джошуа са сънародникът
му Дейвид Прайс, получи-
лият право на мач за тит-
лата на IBF Джоузеф
Паркър (НЗел), Ерик Мо-
лина (САЩ), Брайън Дже-
нингс (САЩ) и Александър
Устинов (Рус).

Пирин Рз изненада шампиона Добруджа
и първата им загуба, докато Пирин
събра 6 т. С пълен актив са още
Монтана и ЦСКА. Радостта на гости-
те бе двойна, защото дойде в деня
на празника на Разлог.

“Те не се справиха с посрещане-
то. След този мач съм по-спокоен за
сезона. Нашият отбор може да е из-
ненада в шампионата. Винаги игра-
ем докрай и не се предаваме. Така,
че всеки, който играе срещу нас,
трябва да има едно наум. Никой не
трябва да ни подценява”, заяви тре-

ньорът на Пирин Иван Дурев.
“Този мач трябва да го забравим

по най-бързия начин, да си извле-
чем нужните поуки, защото греш-
ките ще ни натежат във всеки дву-
бой. Чисто психологически ни беше
трудно, първи мач пред наша пуб-
лика. Не трябва в никакъв случай
да звучи като оправдание, но инди-
видуалните грешки бяха повече за
един мач на високо ниво”, призна
треньорът на Добруджа Мирослав
Живков.

Гришо аут от Базел
Хасковлията бе обърнат от Жил Мюлер на старта

Григор Димитров връща топката от бекхенд при загубата от Жил Мюлер

Григор Димитров
(№18 в света) при-
ключи участието си
още на старта на
АТП 500 турнира в
Базел. Българинът
допусна обрат от
Жил Мюлер (Люкс,
№37) със 7:6 (9), 4:6,
4:6.

В първия сет иг-
рата беше равно-
стойна, като бълга-
ринът по-лесно взи-
маше подаванията
си. При 5:6 в полза

на Гришо и сервис на
Мюлер нашият про-
пиля два сетбола, за
да се стигне до тайб-
рек. В него Димитров
поведе с 6:3, но до-
пусна изравняване.
Българинът затвори
частта чак при осмия
път, като му бяха
нужни 62 мин. игра.
Във втория сет Гри-
шо започна блестя-
що, след като проби
рано за 2:0. 33-го-
дишният му съперник

обаче не се предаде
и успя да изравни за
3:3. В 10-ия гейм
българинът сервира-
ше за оставане в
сета, но нервите му
не издържаха и след
още 41 мин. игра
Мюлер направи вто-
ри пробив, за да пра-
ти мача в решаваща
част. В нея играта
също беше равно-
стойна. Ветеранът
обаче значително
по-лесно печелеше

сервис-сеймовете си,
докато Димитров фи-
зически рухна в срав-
нение с началото на
мача. Така се стигна
до 4:5 и сервис на
Гришо, в който Мю-
лер получи два мач-
бола и при втория не
сгреши. Той затвори
срещата за 2.21 ч.
Двамата забиха по
15 аса, Гришо напра-
ви 23 непредизвика-
ни грешки, срещу 26
на съперника, но във

втория и третия сет
сервисът му не върве-
ше, което се оказа и
решаващо.

До турнира в Ба-
зел този сезон Гри-
шо имаше $1 550
978, спечелени от
наградни фондове.
Статистиката показ-
ва, че в кариерата си
той има общо $7 393
563.

До края на сезо-
на на хасковлията му
остава да участва
само на “Мастърс”
1000 турнира в Па-
риж, който е другата
седмица.

В същото време
Гришо получи пре-
красно видео, преди
да започне в родния
град на Роджър Фе-
дерер. Деца от фон-
дацията Rays of
Sunshine му пратиха
видео съобщение”
“Обичаме те, Гри-
гор!”, а очарованият
от жеста българин
сподели клипа в со-
циалните мрежи и
написа: “Аз ви оби-
чам повече! Благо-
даря, че направихте
деня ми по-хубав!”

Rays of Sunshine
се занимава с благо-
творителност и под-
помага болни деца
във Великобритания,
изпълнявайки техни
желания. Като няма
никакво значение
дали някой малчуган
иска да посети Дядо
Коледа в Лапландия,
да има iPad или да
бъде пожарникар за
един ден.

Снимки БГНЕС


