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ИНТЕРВЮ ВРЪТКИ

С нерализираните
пари за строителство
изкарват бюджета
без дефицит 7

Белгия постигна споразумение за
СЕТА. Това съобщи белгийският пре-
миер Шарл Мишел. Според “Гардиън”
постигнатият компромис се състои от
4 страници, които ще бъдат приложе-
ни към текста на търговската сделка

между ЕС и Канада. Една от отстъпки-
те, спечелени от Валония, е правото
на Белгия да се обърне към Европей-
ския съд, който да определи дали
специалните арбитражни трибунали
са съвместими с европейското зако-

В Белгия се разбраха за сделката, предстои
одобрението на останалите 27 страни членки

Сребро от Лондон
чака наша
щангистка

нодателство.
Документът трябва да бъде одоб-

рен от регионалните парламенти на
Белгия и от посланиците на остана-
лите 27 страни членки и тогава може
да бъде подписано официално спо-

разумението. Щом влезе в сила,
предстои процес по ратификация от
всички национални и регионални
парламенти. През този период обаче
значителна част от клаузите му ще
бъдат в сила. 8
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КЛЕКНА ИЛИ УСПЯ?
Валония клекна, изрева-

ха родните медии, след като
стана ясно, че в Белгия са се
договорили за СЕТА. Изрева-
ха пак и нещо за канадските
визи. Те трябва да паднат със
или без СЕТА, но мантрата
Борисова толкоз им се харе-
сва, че нямат и намерение да
положат малко умствени уси-
лия, за да кажат на общест-
вото реално как стоят неща-
та. Както ще сторят и сега.
Защо не се запитат дали все
пак Валония не е успяла да
извоюва своите искания, а не

Кристиела
СИМЕОНОВА

НЯКОЛКО
ДУМИ

Кандидатът за президент ген. Румен Радев посети земеделска кооперация в село Комощица. Той се обърна към работниците
с думите: “Вие сте доказателство за това, че българинът може да бъде предприемчив, да се обединява и да се труди честно”

се е предала пораженчески
на задкулисните игри? Ако се
вярва на публикациите на
западни медии, то белгийска-
та провинция е в печеливша-
та позиция, защитаваща ин-
тересите й, както и на остана-
лите европейци, включител-
но и българските. А у нас
властта е готова да кимне
одобрително, още преди да
са й поискали съгласието, и
упорито отказва да дискути-
ра СЕТА. Според доводите на
най-върлите му защитници то
е общодостъпно и всеки

може да се запознае с текс-
товете му. При свършен факт!
А и каква полза за тези, ко-
ито не разбират нищичко от
тромавата терминология? И
кой на висок глас ще каже
една от уловките в СЕТА,
която потъпква демокрация-
та - 90% от споразумението
ще влязат в сила, още дока-
то тече ратификацията му от
националните и регионални-
те парламенти? Няма шанс,
щом не е излязло от устата
Борисова, да влезе в нови-
нарския поток.

Въртележката за
СЕТА се завъртя отново

Антон Кутев
за кампанията
и за представянето
на ген. Радев 1 1

Циганската
работа
на държавата

Румен Нейков
чества троен
юбилей с
„Парижки живот” 1 8
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БОЙКО БОРИСОВ ПРИ N-ТОТО ПОРЕД ОТКРИВАНЕ ВЧЕРА НА СТРОЯЩИЯ СЕ ОТ
БЛИЗО 10 ГОДИНИ ЦИКЛОТРОНЕН ЦЕНТЪР В ЯДРЕНИЯ ИНСТИТУТ НА БАН

ПОКАНА
БСП-РАЙОН ИЗГРЕВ, Ви кани на празничен

концерт по случай отбелязването на 29-годиш-
нина от обособяването на РАЙОН “ИЗГРЕВ”. Кон-
цертът ще се проведе на 28 октомври /петък/ от
16,00 часа в градинката при КАТ - София. На
мероприятието ще присъстват кандидатите за
президент генерал Румен Радев и за вицепрези-
дент г-жа Илияна Йотова.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Лют скандал в парламента
заради кворума

Целта на управляващите е да унижат и стъпчат опозицията,
заяви отстраненият от заседание Филип Попов

ют скандал се раз-
вихри в парламента
заради кворума.
След като вчера су-
тринта нямаше не-

обходимия брой депутати, за
да започне работа НС, и в ран-
ния следобeд отново при
първата поименна проверка
стана ясно, че кворум няма.
Председателстващият Димитър
Главчев поиска втора регист-
рация, която се оказа успешна.
Преди това Филип Попов от
БСП поиска процедура, която
съгласно правилника се дава
веднага. Тя му беше отказана
и по настояване на Главчев со-
циалистът беше отстранен от
залата.

Поисках поименна провер-
ка, за да се види колко от уп-
равляващото мнозинство са в
залата, заяви по-късно пред
журналисти Попов. Той подчер-
та, че от БСП правят опити да
засекат дали наистина управ-
ляващите присъстват в зала.

За пореден път управлява-
щите направиха опит да уни-
жат и стъпчат опозицията, обяс-
ни Попов. Според него цинич-

Юлия КУЛИНСКА

ното е, че изгонването му се е
случило, точно когато парла-
ментът гледа проекторешения
за промени в правилника за
организацията и дейността на
Народното събрание. Странно
е, че след като обяви, че има
кворум, веднага се пристъпи
към гласуване и от него стана
ясно, че в залата няма над 120
депутати, възмути се социа-
листът. Той припомни твърде-
нията на управляващите в пре-
дишното НС, че кворумът е
задължение на управляващо-
то мнозинство. Къде е управля-
ващото мнозинство?, попита
депутатът.

Попов обърна внимание, че
с промените в правилника де-
путатите ще могат да искат лич-
но обяснение, само ако са спо-
менати лично и поименно. По
думите му споменаването по-
именно не се прави винаги.
“Атаката, клеветите в голяма

Основните ваканции на парламента остават
три. Това записаха депутатите вчера с
промени в Правилника за работата на НС.
Народните избраници ще почиват от 22
декември до 10 януари за коледните и
новогодишните празници, 10 дни за Велик-
ден и лятна почивка през целия август.
Парламентът реши изрично да запише в
правилника си, че Разпети петък е неработен
ден за НС, какъвто е и за цялата държава,
откакто Бойко Борисов е на власт. По
правилник депутатите могат да си гласуват и
допълнителни ваканции, каквато практика
има по време на предизборни кампании в

НС НЕ СИ НАМАЛИ ПОЧИВКИТЕ,
ЩЕ СЛУША ХИМНА ЗА ВСЯКА НОВА СЕСИЯ

степен са насочени към някои
народни представители, без да
се персонифицират те поимен-
но. С промените се цели да се
заглуши опозицията и да
превърнат НС в “гумен печат”
на правителството на Бойко
Борисов. Вкарва се изискване
всеки законопроект да бъде

Срещу бежанците и мигран-
тите, опитващи се да преминат
през българската граница, как-
то и тези в центровете за наста-
няване, да се използват всякак-
ви средства, включително фи-
зическа сила, водни струи, га-
зови гранати и оръжия и упо-
треба на огнестрелно оръжие.
Проект за решение на парла-
мента с тези искания внесоха

ОРЪЖИЕ СРЕЩУ НЕЛЕГАЛНИТЕ МИГРАНТИ
ПРЕДЛАГАТ ПАТРИОТИТЕ

Юлия ВУТОВА вчера ПФ, “Атака” и БДЦ.
Преминаването на българ-

ската граница може да бъде
извършвано само и единствено
през контролно-пропускателни-
те пунктове, заяви Валери Си-
меонов. Той обаче не можа да
обясни как това ще се случи,
след като те няма как да бъдат
допуснати без българска виза.

Второто основно искане на
“патриотите” е всички центрове
за настаняване на бежанци да

бъдат превърнати в затворени
лагери, да не се отварят нови, а
съществуващите да бъдат изне-
сени извън населените места.

Атакистката Магдалена Та-
шева разви тезата, че тъй като
Турция има висока и добре ох-
ранявана ограда на граница-
та със Сирия, бежанците и ми-
грантите “няма как да стигнат
до България, ако не бъдат до-
ставени”.
Коментар на стр. 12

съпътстван с няколко критерия
за реакция на обществените от-
ношения, които урежда. Този
опит няма да бъде последен.
Това е последователна полити-
ка на управляващите и тя се по-
казва във всичките техни дейст-
вия до този момент”, коментира
Попов. Той беше категоричен,

Л
че действията на управляващи-
те няма да спре БСП да бъде
алтернатива на това пагубно за
България управление. Ще
бъдем в залата, ще работим в
комисии, ще правим предложе-
ния и законопроекти и активно
ще участваме в пленарните
заседания, твърди Попов.

последните години. Предложенията депута-
тите да почиват толкова, колкото почиват
останалите граждани, не бяха приети. Идеята
бе те да нямат дълги ваканции по празници-
те. Народните представители не работят през
август, но по закон нямат право на платен
годишен отпуск, който за наетите на трудов
договор по принцип е 20 работни дни. Всяка
нова пленарна сесия след трите ваканции
вече ще започва със слушане на химна в
пленарната зала. Предложението бе подкре-
пено единодушно със 77 гласа “за”. Остана-
лите 163 народни представители не бяха в
пленарната зала.

С около 250 000 лв. ще се оскъпи компютърната
обработка на изборните резултати заради приетите

промени в Изборния кодекс, които касаят опцията да
се гласува с “Не подкрепям никого”, стана ясно по

време на брифинг на ЦИК

Снимки  БГНЕС

Служителите на МВР, коман-
дировани по границата, ще по-
лучат възможност да упражнят
правото си на глас благодаре-
ние на разчети и преразпреде-
ление на дежурствата. Този от-
говор получи ДУМА от пре-
сцентъра на МВР на въпрос
“Осигурена ли е възможност или
транспортиране на служители-
те на МВР, които са командиро-
вани в пограничните райони, да
бъдат извозени по местоживее-
не, за да могат да упражнят
правото си на глас”. Попитахме
и дали е изготвен график и кой
отговаря за организацията по
гласуването. От МВР твърдят, че
всички служители, които жела-
ят да упражнят правото си на
глас, ще могат да го направят.
От съображения за сигурност не
е ясно на колко смени ще се
осигурява безопасността на
границата, нито колко служите-
ли попадат в ситуацията да не
могат да гласуват в секция по
избор на мястото, в което са ко-
мандировани.

Най-голямата профсъюзна
организация на униформените
- Синдикалната федерация на

Графици щели да позволят
на командированите
по границата да гласуват
Павлета ДАВИДОВА служителите в МВР, няма офи-

циална позиция по последните
законодателни промени. Оттам
коментираха, че са получили
уверения, че командированите
ще получат възможност да гла-
суват по местоживеене.

Повече яснота има около
военните зад граница, които
няма да могат да гласуват. За-
ради писмо на МВнР от 12 ок-
томври ЦИК реши да не разкри-
ва избирателни секции в Афга-
нистан, Ирак, Либия и Сирия
заради “висок риск за живота и
сигурността на гражданите”.
МВнР е било против гласуване-
то в Улан Батор, Пхенян, Исла-
мабад и Адис Абеба заради не-
обосновано разходване на фи-
нанси. В Афганистан е мисията
“Решителна подкрепа” с българ-
ски контингент до 110 души. ЦИК
потвърди за 90 заявления за
гласуване - 75 в Кандахар и 15
в Кабул. Макар да е изпълнено
изискването за гласуване, же-
ланието на гласоподавателите
няма да бъде уважено.

Допреди дни на границата
бяха командировани над 450 во-
еннослужещи. Не се знае дали
и техните графици са съобразе-
ни така, че да могат да гласуват.
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Днес кандидатите за президент и
вицепрезидент  ген. Румен Радев и
Илияна Йотова ще се срещнат с
граждани в София.
В 10 часа генералът ще се срещне с
офицери и сержанти от резерва и
запаса в залата на Съюза на офице-
рите и сержантите на бул. “Христо
Ботев”.
В 11,30 часа кандидатът за вицепре-
зидент Илияна Йотова и кандидатът
на БСП за кмет на район “Младост”
ген. Стефанов ще се срещнат с
представители на местно гражданско
движение, където ще обсъдят пробле-
мите с незаконното строителство и
начините за опазване на зелените
площи, на площадката между блоко-
вете 401-408 в “Младост 4”.
В 15 часа в градинката зад пазара на
“Младост 1” ген. Радев, Илияна
Йотова и ген. Стефанов ще се срещ-
нат с младежи, а след това с произ-
водители и граждани на пазара. В 16
часа в градинката пред КАТ тримата
ще посетят концерт по повод празни-
ка на район “Изгрев”.
В 18 часа Илияна Йотова ще се
срещне с различни поколения в
ресторант “Лаура” в НДК.

Държавата се е отдръпнала от
цели региони, обяви кандидатът за
президент ген. Румен Радев в Лом,
където се срещна с обществеността
вчера. “Лесно е да си българин, там,
където държавата полага грижи.
Трудно е да продължаваш да си
истински българин в онази част,
където държавата ни се е отдръпна-
ла и отдавна е спряла да създава
условия за трудова заетост. Ето, за-
ради това състояние, в което се на-
мира и град Лом, е време за промя-
на”, заяви Радев. По думите му не
може за едни да има средства, а за
други да няма. Според него подоб-
на политика, водена от управлява-
щите, е несправедлива към хората
от Северозападна България.

Кандидатът за президент се срещ-
на и с работници от земеделска коо-
перация в село Комощица. Той се
обърна към тях с думите: “Вие сте до-
казателство за това, че българинът
може да бъде предприемчив, може
да се обединява, може да се труди
честно и достойно. Впечатлен съм от
духа ви и желанието ви за борба, за
да продължавате напред, когато
държавата е абдикирала от този ре-
гион”. Генералът им благодари за
това, че се занимават със земеделие
и дават хляб на хората в региона.

Кандидатът за президент говори
и за споразумението с Канада. По
думите му подписването на СЕТА е
заплаха за селското стопанство и

Ветерани от гражданската и военната
авиация подкрепиха ген. Румен Радев за
президент. Това стана на среща с кандидата
на левицата в сряда вечерта. Трябва ни сил-
но обединение за повишаване на сигурност-
та на България, заяви генералът пред тях.
Той обясни, че в противовес на обединени-
ето, управляващите са се опитали да разде-
лят. Радев припомни думите на премиера, че
военният пилот не е кой знае какво, поне да
бил гражданска авиация, та да носи отговор-
ност за живота на над 200 граждани на
полета. “Не успяха обаче да забият клин
между нас. Който обиди летците - военни
или граждански, не е стигнал далеч и те
вече го осъзнават”, категоричен бе Радев.
Той подчерта, че авиацията възпитава каче-
ства, инициатива, отговорност, себеотрица-
ние, умение да се взима решение в критич-
на обстановка и така ражда лидери “Това
много плаши нашите управляващи, да не би
във властта да попадне човек, който е неза-
висим, може да взема решения и да носи
отговорност за тях”, заяви Радев.

“Хоризонтът на нашия преход беше член-
ство в НАТО и ЕС. Това постигнахме. Сега
хоризонтът ни трябва да бъде отстояването
на националните интереси в сложната об-
становка в света”, каза ген. Радев и пред
ръководството на организацията Шалом също
в сряда вечерта. Той разказа, че е научил
много в Израел за това колко е важно тех-
нологичното укрепване на националните
военновъздушни сили. Радев бе категори-
чен, че за него основен приоритет ще бъдат
сигурността и независимостта на България.
Генералът разговаря с лидерите на Шалом и
за необходимостта от прекъсване на свобод-
ното падане в образованието.

Ген. Радев получи
подкрепата
на ветерани
от авиацията
и на Шалом

РУМЕН РАДЕВ:

Äúðæàâàòà ñå å îòäðúïíàëà
îò öåëè ðåãèîíè
Управляващите водят несправедлива политика към хората
от Северозападна България, смята кандидатът за президент

Кандидатът за президент се срещна с работници
от земеделската кооперация в село Комощица

обрича стотици стопанства на мизе-
рия. “Така ли управляващите защи-
тават интересите на хората в страна-
та?”, попита кандидатът за прези-

дент. Той обаче категорично се обя-
ви против подобна политика и заяви,
че никога няма да работи срещу ин-
тересите на хората и България.

ИЛИЯНА ЙОТОВА:

Борисов иска пак да яхне
президентската институция

Издигането на слаби
кандидати прикрива жела-
нието на Борисов за поре-
ден път да яхне президент-
ската институция. Този из-
вод направи вчера канди-
датката за вицепрезидент
Илияна Йотова на среща
с обществеността на Топо-
ловград.

“От ГЕРБ искат прези-
дент, за да имат свой чо-
век, който да им направи
послушен и удобен служе-
бен кабинет, защото е
ясно - предсрочни избори
ще има. Те не могат да уп-
равляват. Ние се намира-
ме в ситуация на правител-
ствена криза, защото няма

парламентарно мнозинст-
во, което да подкрепя ка-
бинета”, категорична бе
тя. Според нея появата на
Борисов в сутрешните бло-
кове е пример за кризи-
сен пиар. “Целта е да бъде
изместен фокусът на вни-
мание и да се скрие несъ-
стоятелността на г-жа Ца-

чева и на г-н Манушев”,
допълни Йотова.

Според нея България
се нуждае от президент на
единението, диалога и
развитието. “Президент
патриот, гарант на сувере-
нитета на държавата. Ген.
Румен Радев ще бъде
такъв държавен глава”,
увери тя. Нещо, което не е
по силите на кандидата на
ГЕРБ”, обобщи тя. Йотова
е убедена и, че управля-
ващите не могат да гаран-
тират националната сигур-
ност на България.

Хората споделиха, че
се чувстват притискани от
представителите на ГЕРБ.
Върху местната админист-
рация се оказва натиск.
Според тях това издава
страх от евентуална из-
борна загуба.  “С хората
трябва да се говори чо-
вешки, не с крясъци и за-
плахи”, убедена е Илияна
Йотова и обеща да внесе
нов тон в политическия
живот на страната след
успех на вота.

“Президентската кам-
пания задълбочи полити-
ческата криза в страната.
Правителството няма под-
крепа в НС, то се
превърна в кабинет на
раболепието. То не е в
състояние нищо да реши.
Борисов иска да яхне и
президентската институ-
ция и затова си избира
такъв слаб кандидат”,
изтъкна кандидатката за
вицепрезидент.

Управляващите не могат да гарантират сигурността
на България, категорична бе Илияна Йотова



ÁÚËÃÀÐÈß

ПЕТЪК 28 ОКТОМВРИ 2016

www.duma.bg
44444

Конкурс за възлагане на управлението на
социалната услуга “Обществена трапезария”
по реда на Закона за социално подпомагане

и Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

ОБЯВЯВА:

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18 и чл.
18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 37,
ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за соци-
ално подпомагане, във връзка със Заповед № 211/
25.20.2016 г. на кмета на община Николаево ОБЯВЯВА
Конкурс за възлагане управлението на социалната
услуга “Обществена трапезария”, по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова по-
мощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 “Осигуряване на топъл
обяд-2016”, в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015
г. за определяне реда и условията за изпълнение на
Оперативната програма за храни и/или основно мате-
риално подпомагане, съфинансирана от Фонда за евро-
пейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
(ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г. и последвалите го
изменения, и съгласно описанието на Оперативната
програма за храни и/или материално подпомагане.

редствата от държавния бюд-
жет, предвидени като съфи-
нансиране по проекта “Под-
крепа на ромски ученици за
успешно завършване на сред-

но образование”, ще бъдат предназна-
чени за 150-те учители, които ще рабо-
тят с децата и с уязвими групи. Така сти-
пендиите на учениците няма да се пла-
щат от бюджета, а ще се осигуряват из-
цяло от международния донор, обявиха
вчера от МОН. Решението е взето на сре-
ща вчера между  представителя на фон-
да за България Огнян Исаев и директора
на Центъра за образователна интегра-
ция на децата и учениците от етнически-
те малцинства Мануела Радева.

“Отчитайки повишената обществена-

Кунева дава „ромските”
пари на учителите
И Враца на протест срещу стипендиите за циганчетата

та чувствителност по темата, проведох-
ме задълбочен разговор за необходи-
мостта от целенасочени усилия всички
деца да бъдат обхванати от образова-
телната система в България. Най-уязви-
мата група от деца, които рано напуснат
училище, е ромската група”, коментира
министър Кунева.

На срещата отново е напомнено, че
едва 1% от ромските деца завършват XII
клас, въпреки че делът им в първи клас
е една пета от всички деца. Заради това
оценяваме, че Ромският образователен
фонд предоставя безвъзмездно средст-
ва за подкрепа на успешното завършва-
не на средно образование на ромски
деца, коментираха от МОН. Ведомство-
то ще предложи активното включване

на общините в процеса на наблюдение
на стипендиантите и ще бъде осъщест-
вяван ежемесечен контрол върху раз-
ходването на средствата за стипендии.
Учителите ще контролират посещае-
мостта и резултатите на учениците и ще
представят редовен отчет за всяко дете,
участващо в програмата, както и ще ги
подпомагат със съвети, в това число и
за разумно използване на стипендиите
за нуждите на детето.

На срещата беше отчетена необхо-
димостта от много по-силен и стриктен
контрол за посещаемостта в училище
на учениците от уязвимите групи, вклю-
чително и чрез прилагане на санкции-
те, които съгласно закона общините мо-
гат да налагат на родителите за неоси-

гуряване на присъствието на децата в
училище. Чрез регионалните управле-
ния на образованието МОН започва за-
силени внезапни проверки, включител-
но и за осъществявания от училищните
директори контрол.

Междувременно майки от Враца ор-
ганизираха вчера вечерта протест сре-
щу намерението за отпускане на сти-
пендии за учениците от ромски произ-
ход, които имат успех над 3,50. Те при-
помниха, че в същото време, за да по-
лучат стипендия, българчетата трябва да
са с успех в училище над 5,50. Протестът
във Враца бе на площад “Христо Ботев”
и бе организиран в социалните мрежи.

ДУМА припомня, че първите протес-
ти срещу проекта започнаха в Добрич.

С

оставям си за цел
да сменя подхода
на работа между
районния кмет и

Нов граждански съвет “Общество”
ще събере на дебати на 2 ноември
кандидат-кметовете на район
“Младост”. Срещата ще бъде от 13
ч. в читалище “Младост”. Новата
организация представи вчера
идеите и целите си.

27-годишният Октай
Енимехмедов, който бе
осъден за нападението
срещу Ахмед Доган,
изтърпя присъдата си и
излезе вчера от затвора в
Бургас.

Малко преди обяд
младият мъж беше по-

На авиобаза Крумово вчера бе отбелязано тържествено 55 години
от създаването на първата вертолетна част в България

Софийската градска прокурату-
ра протестира пред Административ-
ния съд три заповеди на бившия
областен управител на София-град
Веселин Пенев, които касаят про-
дажбата на имот на бул. “Додну-
ков”, т.нар. “Царски конюшни”. Про-
верката си прокуратурата започна
по предложение на министъра на
МРРБ Лиляна Павлова, след като
от БСП изнесоха като скандал ка-
зуса с продажбата на имота.

ГЕН. СТЕФАН СТЕФАНОВ: Снимка БГНЕС

Ще бъда кмет, който
изразява волята на хората

ГЕРБ, заяви още ген. Сте-
фанов. За него първосте-
пенна задача ще бъде по-
справедливото планиране
и увеличаване на финан-
совите средства от бюд-
жета на Столичната об-
щина за нуждите на рай-
она, които да съответстват
на внасяните данъци и
такси от жителите му.

Ген. Стефан Стефанов
бе категоричен, че като
кмет на “Младост” няма
да допуска компромиси,
особено по отношение
на ангажиментите към
социално слабите хора.
“Сегашното управление и
на градско, и на районно
ниво е абдикирало от
социалната си роля. Со-
циалната политика в рай-
он “Младост” е сведена
до нула”, каза Стефанов.

Граждански съвет събира на дебати кандидат-кметовете на „Младост”
Деси ВЕЛЕВА Тя ще бъде неполитическа и

независима инициатива на гражда-
ни, които искат да осигурят двуст-
ранен диалог между изпълнителна-
та и общинската администрация, и
гражданското общество, заяви
Ивайло Христов. Съветът ще се
стреми да помага за справяне с
проблемите, свързани с градската

среда и инфраструктурата, качест-
веното и достъпно здравеопазване,
безопасност, социално осигурител-
но дело, прозрачността и контрола
на държавната, общинската адми-
нистрация и регулаторните органи
в обществени поръчки и проекти.
Част от нейните членове са напус-
нали инициативния комитет “За

зелен Младост” и се разгранича-
ват от кандидата му за кмета
Десислава Иванчева. Ние сме
надпартийна организация и не се
поддаваме на политическа зависи-
мост, заяви Георги Михайлов.
ДУМА припомня, че Иванчева бе
издигната за кандидат с подкрепа-
та на партия “Нормална държава”.

ППППП

Октай Енимехмедов излезе на свобода
срещнат от брат си Метин
Енимехмедов пред цент-
ралния вход на Бургаския
затвор и се оплака от ус-
ловията вътре. “Нека си
събера мислите, много е
неприятно тук“, каза вече
бившият затворник. Октай
обаче добави, че не съжа-

лява за стореното. Първо-
начално той излежаваше
присъдата си в затворни-
ческото общежитие в Жи-
тарово, но заради множе-
ство нарушения през март
бе преместен в Бургаския
затвор. На 20 април ВКС
реши окончателно Октай

Енимехмедов да лежи 3
години и половина в за-
твора за нападението над
Ахмед Доган. От наказа-
нието на Енимехмедов
беше приспаднато време-
то, в което е бил зад ре-
шетките и под домашен
арест - около 2 години.

Столичната община. Ще
бъда кмет, който няма
безропотно да изпълнява
нарежданията “от горе”,
заяви кандидатът на БСП
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ за кмет
на “Младост” ген. Стефан
Стефанов на среща с
граждани и представите-
ли на патриотични орга-
низации от “Младост” 1 и
кв. “Полигона”. Той заяви,
че ще бъде изразител на
волята на хората, които
живеят в “Младост” и ще
отстоява техните интере-
си. И това ще бъде така,
защото няма да бъда пар-
тийно подчинен на кмета
на София, която е и заме-
стник-председател на

СГП ОСПОРВА ТРИ ЗАПОВЕДИ ЗА ПРОДАЖБАТА
НА „ЦАРСКИТЕ КОНЮШНИ”

Всяка една от заповедите на
Веселин Пенев се оспорва в отдел-
но дело от административен харак-
тер. С тях се иска фактическото раз-
валяне на продажбата на имота.

Според СГП заповедите на Пе-
нев са нищожни, тъй като е откри-
ла: “Противоречия с материалния
закон - прекратяването на съсобст-
веността с държавата се извършва
на база пазарна оценка на съот-
ветния дял, направена от незави-

сим оценител, на цена не по-ниска
от данъчната оценка на имота. В
конкретния случай с т.нар. “Царски
конюшни” фактът на съсобственост-
та не е безспорен. Трите заповеди
на бившия областен управител са с
неясен предмет. Липсва материал-
на компетентност - издадените за-
поведи са предшествали приключ-
ването на съдебни производства,
касаещи имота, тоест налице е
“превратно упражняване на власт”.
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Около 20 хил. души с диа-

бетно стъпало може да останат
без лечение, съобщи Мариана
Александрова, председател на
сдружение “Диабет, предиабет
и метаболитен синдром”. При-
чината е, че за да получат по
каса лекарство за 30-40 лв.,
пациентите трябва да направят
за своя сметка поредица от
изследвания и да платят за тях
200-220 лв. Изследванията са
предвидени в Амбулаторна

20 õèë. äóøè ñ äèàáåòíî ñòúïàëî
ìîæå äà îñòàíàò áåç ëå÷åíèå
Сдружение предлага психосоциална помощ за хора с диабет и предиабет

процедура №38 - амбулаторно
наблюдение на пациенти, по-
лучаващи скъпоструващи ле-
карства по чл.78, т.2 от ЗЗО.
Александрова поясни, че сход-
ни проблеми срещат и пациен-
ти с ревматологични заболява-
ния, множествена склероза,
епилепсия, муковисцидоза.
Проблем е, че бюджетът по
процедура 38 е в болниците,
уточни председателката на
сдружението. Клиничната пъте-
ка за диабет не покрива необ-
ходимите изследвания и болни-

те трябва да ги плащат от джо-
ба си, обясни Александрова.

Преди година, когато от ре-
имбурсния списък на касата
бяха премахнати лекарства с
алфалипоева киселина, сдруже-
нието предупреди, че поне 20%
от болните ще спрат лечението
си, защото трябва да плащат от
джоба си по около 8 лв. Сега
установихме, че 30% са спрели
лечението си, което е 6 хил.
души, каза Александрова. По
думите й единствена възмож-
ност за хората с диабетно

стъпало остава ампутацията,
която се прави безплатно.

Диабетното стъпало е едно
от най-тежките усложнения
при хората със захарна болест.

От сдружение “Диабет, пре-
диабет и метаболитен синд-
ром” настояват да бъде изра-
ботен механизъм НЗОК да ак-
туализира реимбурсния списък
на скъпоструващите лекарства
и да се извадят от него лекар-
ствата, които съдържат веще-
ствата габапентин и прегаба-
рин, които вече са доста по-

евтини заради появата на ге-
нерици. Така няма да е необ-
ходимо болните да плащат за
скъпи изследвания, за да по-
лучат безплатни лекарства. От
сдружението са внесли пред-
ложение и в МЗ за промени в
Амбулаторната процедура 38.

От сдружението съобщиха,
че започват проект за психо-
социална помощ за хора, диа-
гностицирани с диабет и пре-
диабет. Най-голям е шокът при
поставянето на диагнозата и
пациентите и семействата им
тогава имат най-голяма нужда
от помощ, коментира психо-
логът Емилиян Крумов.

Аида ОВАНЕС

В проектобюджета на
Националната здравно-
осигурителна каса
(НЗОК) за 2017 г. са пред-
видени 160 млн. лв. пове-
че в сравнение с бюдже-
та за т.г., но председате-
лят на БЛС д-р Венцислав
Грозев е категоричен, че
на практика няма увели-
чение на парите. “Тези
160 млн. лв., които се дек-
ларират, са разпределе-
ни така в бюджета на
НЗОК, че идеята за нато-
варването на извънбол-
ничната помощ, за увели-
чаване на нейната значи-
мост и по този начин за
спестяване на средства от
скъпоструваща болнична
помощ, изобщо не корес-
пондира с тези идеи”, ко-
ментира Грозев. По думи-
те му “всичко отива в т.нар.
резерв и никой не знае
впоследствие къде отиват
парите, сиреч могат да се
прехвърлят от параграф в
параграф”. Както всяка го-
дина, МФ ни спуска ня-

Хората в Гълъбово да останат в
жилищата и в офисите си, препоръ-
чаха вчера от Регионалната ин-
спекция на околната среда и води-
те (РИОСВ).

Причина за този съвет бе, че
вчера е регистрирано превишение
на прага за наличие на серен ди-
оксид във въздуха. Първото преви-
шение е в 12 часа и е било 2, 27
пъти над пределно допустимата

Общинският съвет на
община Добричка ще
участва тази година в
град Измаил, Украйна,
на тържествата по по-
вод 29 октомври - Деня
на бесарабските бълга-

Ако безработен, реги-
стриран в бюрото по тру-
да, се съгласи да работи
в друго населено място на
повече от 50 км, ще полу-
чава пари за такси за
детски ясли и градини,
наем на жилище, таксата
за интернет. Помощта е
за не повече от 12 месе-
ца. Размерът й ще се оп-
ределя ежегодно в Наци-
оналния план за действие
по заетостта. Това пре-
движдат промени в Зако-
на за насърчаване на за-
етостта, които депутатите
обсъдиха вчера. Според
депутата от ПФ Димитър
Байрактаров от тази мяр-
ка ще могат да се
възползват не повече от
200 безработни. Колежка-
та му от ГЕРБ Светлана
Ангелова защити проекта,
като увери, че всички
предложения били напра-
вени или съгласувани с
работодателските и син-
дикалните организации.

Предвижда се да от-

ДЪРЖАВАТА ПЛАЩА
1 ГОДИНА НАЕМА
НА БЕЗРАБОТНИ,
ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА
В ДРУГ ГРАД

падне санкцията за пре-
кратяване на регистраци-
ята, когато търсещите ра-
бота лица сменят адреса,
по който са регистрира-
ни в бюрото по труда, без
да я уведомят за това.
Търсещите работа ще
могат да ползват услуги
по информиране и/или
консултиране, насочване
и подпомагане за започ-
ване на работа и психо-
логическо подпомагане
независимо от адреса на
регистрация.

За пръв път от 11 го-
дини отчитаме спад на
безработицата, с проме-
ните в ЗНЗ тенденциите
ще бъдат по-положител-
ни догодина, каза соци-
алният министър Зорница
Русинова по време на
дебатите. ДУМА припом-
ня, че през 2008 г. сред-
номесечното равнище на
безработица за страната
е 6,31%, а средното ниво
на безработицата за 2009
г. е 7,59%.

НЯМА 1 ЛЕВ
УВЕЛИЧЕНИЕ НА
БЮДЖЕТА НА НЗОК

БЛС:

какъв бюджет и рамка,
която ние трябва да по-
емаме, коментира Пла-
мен Таушанов от Българ-
ската асоциация за закри-
ла на пациентите. Боян
Бойчев от Асоциацията на
индустриалния капитал е
гласувал “против” при при-
емането на проектобюд-
жета на НЗОК, като сред
причините за това са ме-
тодологията на изчисля-
ването му и липсата на
контрол върху разходите.

Проектът на Закон за
бюджета на НЗОК за
2017 г. беше разгледан от
Надзорния съвет на фон-
да миналата седмица. В
него се предвижда разхо-
дите да бъдат близо 3,5
млрд. лв.

БЛС предлага бюд-
жетът на НЗОК да бъде
увеличен с 235 млн. лв.
Преди дни и личните ле-
кари поискаха завишение
на бюджета за извънбол-
нична помощ за 2017 г. и
да е 225 млн. лв.

Добрички общинари отиват в Измаил
за Деня на бесарабските българи

ри. Те ще посетят и Бол-
градската гимназия,
родната къща на ген.
Иван Колев - освободи-
теля на Добруджа. Ще
бъдат поставени венци
на паметника на Христо
Ботев в  Измаил и на
Николай Мъндро - беса-

рабски българин, герой
на социалистическия
труд. Ще бъдат и в база-
та на фирма “Екострой”,
съобщи Михаил Стоев,
създател на базата,
бивш зам. областен уп-
равител и бивш из-
пълнителен директор на

дружеството.
По повод 15-годиш-

нината си българската
община “Света София” в
Измаил удостои Стоев с
титлата почетен предсе-
дател на българското
к у л т у р н о - п р о с в е т н о
дружество.

Дана РУСЕВА

Тревога в Гълъбово заради тежко обгазяване
концентрация. Второто - в 13 часа
- 2,35 пъти, а в 14 часа - 1,77 пъти.
Съгласно указанията на Министер-
ството на здравеопазването в та-
кава ситуация населението не
трябва да напуска жилищните
сгради и работните помещения.
Прозорците трябва да се затварят
и да се избягват дейности на от-
крито до понижаване на концент-
рациите на замърсителя.

От РИОСВ в Стара Загора пред-
приемат мерки за намаляване на
емисиите на действащите мощности
в енергийния комплекс “Марица
изток”. На централите са издадени
предписания за увеличаване на сте-
пента на сероочистване и за нама-
ляване на товара на мощностите на
четирите топлоелектрически цент-
рали в комплекса, които са източ-
ник на емисиите на серен диоксид.

Парламентът премах-
на ДДС върху дарени
храни и хранителни сто-
ки. Промените в Закона
за данъка върху добаве-
ната стойност ще влязат
в сила от 1 януари 2017
г. Общата стойност на
безвъзмездно предоста-
вените хранителни сто-

НС премахна ДДС върху дарените храни
ки към оператори на
хранителна банка за те-
кущата календарна го-
дина не трябва да
надхвърля 0,5% от об-
щата стойност на
извършените от съответ-
ната компания облагае-
ми доставки на храни-
телни стоки през пред-
ходната календарна го-
дина, гласят приетите

текстове. Храните не
трябва да са с изтекъл
срок на годност.

Благодаря на депута-
тите, че работиха в тяс-
на връзка и се вслушаха
във всички разумни
предложения, независи-
мо дали идват от омбуд-
смана, от Българската
хранителна банка, от
БАБХ или от добровол-

ческите организации.
Това заяви омбудсманът
Мая Манолова, която
беше инициатор на про-
мените. Това ще даде
възможност дарителст-
вото от кампанийна да
се превърне в ежеднев-
на дейност, така че да
има по-малко гладуващи
хора в България, под-
черта тя.

Юлия ИВАНОВА

За девета поредна година фондация “Българска памет” събра на семинар във Варна 150 младежи
от България, Украйна, Молдова, Сърбия и Република Македония. Тазгодишното издание премина под

мотото “Културното многообразие - източник на новаторски идеи” и постави акцент върху
перспективите пред младите хора в сферата на социалното предприемачество

Снимка БГНЕС
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Довършването на магистрала
“Струма” става все по-рисково, след
като министърът на регионалното раз-
витие Лиляна Павлова обяви нови
срокове за одобрението на проекта
през Кресненското дефиле, предаде
“Медиапул”. Надяваме се до края на
тази година или най-късно в началото
на следващата да бъдат готови про-
ектите на четирите алтернативни ва-
рианта за преминаване през Креснен-
ското дефиле, е казала вчера Павло-
ва в Плевен. Четирите варианта са
дълъг тунел от 15 км, пълно изнасяне
на магистралата извън дефилето,
т.нар. етажерка - магистрала на две
нива, като се използва сега съществу-
ващият път и най-новият вариант - в
едната посока да се ползва съществу-
ващият път, а в обратната - да се прави
т.нар. източен обход на Кресна.

Четирите варианта трябва да бъдат
подложени на обществени обсъжда-
ния в началото на следващата годи-
на. Предвижда се след това одобре-
ният проект, заедно с доклад за оцен-
ка на въздействието му на околната
среда, да бъдат внесени за одобре-

Пак отлагат строежа
на „Струма” през Кресна
Строителството можело да започне през
2018 г., ако няма обжалване

ние в Министерството на околната
среда и водите. Плановете са това да
стане до пролетта на 2017 г., е каза-
ла Павлова. Амбицията ни е най-късно
през лятото на 2017 г. апликационна-
та форма с искането за финансиране
на строежа на магистралата през
Кресненското дефиле да бъде изпра-
тена в Европейската комисия, е
допълнила тя. По думите й успоредно
с одобрението на проекта от Брюк-
сел, ще бъдат обявени и тръжните
процедури за избор на изпълнители,
защото времето ни притиска. За стро-
ителството на тази отсечка ще са
необходими около 4 години, е посо-
чила Павлова.

Това означава, че в най-добрия
случай строителните дейности може
да започнат през 2018 г. и то при
условие, че няма обжалване на про-
цедурата. Това е поредно изместване
на сроковете за решение на магист-
рала “Струма”. Първоначално Павло-
ва беше обещала трасето да е избра-
но до края на 2015 г., след това стана
средата на 2016, а сега вече отива за
началото на 2017 г.

Забавянето на избора на трасе е
заради недоволството от предложе-
нието за т.нар. източен обход на Крес-
на с виадукти и малки тунели в посо-
ка Кулата - София, а в обратната да
се ползва сегашният път през Кресна.
Зад него застанаха строители, пътна-
та агенция и община Кресна. В също-

то време срещу него се обявиха еко-
лози. Те настояват автомобилният тра-
фик да бъде изцяло изнесен от дефи-
лето. Това поставя под риск изпълне-
нието на проекта, защото времето
няма да стигне за самото строителст-
во, предупредиха нееднократно от
Камарата на строителите.

Временната парламентарна
анкетна комисия, която трябва
да анализира съмненията за
картел на пазара на горива,
има ограничен бюджет - 3 хил.
лева за предвидените три ме-
сеца работа, и наемането на
експерти и сътрудници ще бъде
трудно, заяви вчера по време
на първото заседание на ко-
мисията нейният председател
Валентин Николов. Той обаче
уточни, че е обмислил вариан-

Временната комисия за горивата нямала пари за експерти
ти да си осигури експерти,
включително и чрез лични кон-
такти, подкрепа от специалис-
ти от държавната администра-
ция и научната общност. По
правилника за работа на ко-
мисията заседанията ще могат
да бъдат закрити, но за това
трябва да гласуват поне 2/3 от
присъстващите депутати. Таки-
ва заседания ще се наложат,
защото в нея ще бъде
обсъждана информация, която

е търговска тайна, изтъкна де-
путатът от БСП Румен Гечев.

Временната комисия има
намерение да приключи рабо-
тата си със законодателни про-
мени по отношение на защита-
та на конкуренцията, стана ясно
още на вчерашното заседание.
По сегашните правила КЗК е
длъжна да уведоми заподозре-
ните в нарушения на пазара,
че ще извърши проверка в тех-
ни обекти. Николов даде за при-

мер проверките на ЕК в офиси-
те на БЕХ, “Булгаргаз” и други
енергийни компании през
2011 г. Тогава обиските са били
извършени едновременно, без
никакви предупреждения.

Експертите са помолили
всички работещи да оставят
телефоните си и да напуснат
помещенията, а след това са
претърсили всичко, включител-
но и телефоните, за да видят с
кого са разговаряли служите-

лите на дружествата. Николов
уточни още, че може да се по-
мисли и за промяна в законо-
дателството, която да касае
личната наказателна отговор-
ност при изкривяване на паза-
ра. Депутатът призна, че регу-
лациите всъщност също изкри-
вяват пазара, но посочи, че ра-
ботата на тази парламентарна
комисия ще е да помогне на
КЗК да извършва своята дей-
ност в защита на правилата.

За летния туристичес-
ки сезон най-голям е бил
ръстът на туристите от
Германия - 33%, съобщи
вчера министърът на ту-
ризма Николина Ангелко-
ва. Обобщените данни по-
казват, че през активния
летен сезон (юни-септем-
ври) България е посрещ-
нала над 5 млн. чуждест-
ранни граждани. Техният
брой е с над 18% повече
спрямо същия период на
2015 г., съобщи ми-
нистърът.

Освен германците го-
лям ръст има и при тури-
стите от Румъния - 15%,
Русия 22%, Полша 38%,
Украйна 10%, Великобри-
тания 10%, Чехия 38%,
Франция 19%, Израел
16%, Австрия 20%, Холан-
дия 34%, Белгия 15% и др.

Слънчев бряг е най-
посещаваният курорт от
чуждестранни туристи
през лятото, а на второ
място се нарежда Злат-
ни пясъци. Приходите от
чуждите туристи, посе-
тили страната ни за
първите осем месеца на
годината, възлизат на
4,7 млрд. лв.

Ако се прибавят дан-
ните от крилата на сезо-
на, ще видим, че за пе-
риода април-септември
България е посетена
общо от 6 млн. чуждест-

33% повече германци
са летували у нас

ранни граждани, или над
17% ръст в сравнение с
миналата година, комен-
тира министърът на ту-
ризма. Тя посочи, че
само за първите 9 месе-
ца България е посрещ-
нала близо 7 млн. чуж-
дестранни граждани. За
сравнение - за цялата
2015 г. страната ни е по-
сетена от около 7.1 млн.
чуждестранни туристи -
т.е. резултатите само за
деветмесечието вече
приближават миналого-
дишната база.

За активния летен се-
зон са извършени 550
проверки по Черномори-
ето в хотели и ресторан-
ти. Предвидени бяха по
3 планирани проверки
на повече от 90 плажа,
отдадени на концесии и
наем, и непрекъснати не-
планирани проверки от
мобилна група по Черно-
морието, включително и
на неохраняемите. До
момента са наложени
240 000 лв. санкции и
предстои да се съберат
още 600 000 лв. глоби от
концесионери на плажо-
ве. Общо проведените
проверки са 270, обясни
Ангелкова. Министърът
добави, че най-вероятно
ще бъде прекратен до-
говорът с концесионера
на Слънчев бряг-север.

Увеличават се
лошите кредити
в банковата
система

ТЪРГОВЦИ НА РИБА
УКРИВАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ
ПОЛОВИНАТА СИ
ДНЕВНИ ОБОРОТИ

Търговци на риба не
отчитат извършените от
тях продажби на прясна,
охладена и замразена
риба на общинския па-
зар в Бургас. Това са ус-
тановили при проверки
инспекторите от звеното
за фискален контрол на
Националната агенция
за приходите (НАП). По
време на наблюденията
отчетените средноднев-
ни продажби на един от търговците са се увеличили
със 740%, а на друг 421%, в сравнение с месеците
отпреди присъствието на данъчните, информира при-
ходната агенция. Наблюденията на продажбите на
прясна, охладена и замразена риба на общинския
пазар в Бургас са извършени на два етапа - през
април и през септември 2016 г. Данъчните констати-
рат, че макар и да има леко подобрение в поведени-
ето на търговците на риба през септември, в сравне-
ние с април, като цяло по време на тяхното присъствие
среднодневните обороти на търговците растат в пъти
в сравнение с месеците преди това. Така например
среднодневните продажби през април по време на
наблюденията на фискалния контрол са средно 4 пъти
по-високи от преди това. По време проверките през
септември, оборотите отново са се вдигнали, но вече
с 2,5 пъти. Според данъчните предпоставките за укри-
ване на доходи от търговците на риба са свързани с
остаряла нормативна база, регламентираща продаж-
бата на пресния улов. Друг проблем е и нелегалният
внос в багажници и микробуси на морска стока от
Гърция, тъй като е изключително трудно документира-
нето на реалното количество риба, влизащо в страна-
та. За да се ограничи сивата икономика при търгови-
ята с риба, от НАП планират да проведат разговори и
съвместни контролни действия с Изпълнителната аген-
ция по рибарство и аквакултури и Българската аген-
ция по безопасност на храните.

Обемът на лошите и
преструктурирани
кредити (без
овърдрафтите) в
българската банкова
система се увеличава
за първи път от четири
месеца, предаде
investor.bg. Данните са
на БНБ за септември.
Размерът на необ-
служваните кредити
през деветия месец от
годината се увеличава
за първи път от май,
като бележи ръст от
0,6% до 8,214 млрд.
лв. спрямо 8,165 млрд.
лв. през август.
Въпреки това лошите
кредити са по-малко
на годишна база, като
намаляват с 9,51% в
сравнение със септем-
ври 2015 г. На годиш-
на база размерът на
необслужваните
кредити намалява за
23 поредни месеца.
Изчисленията показ-
ват, че общият дял на
лошите кредити се
увеличава до 21,4% от
21,3% през август.
През септември

лошите фирмени
кредити се увеличават
с 1,09% на месечна
база до 5,424 млрд.
лв., но намаляват с
8,1% на годишна.
Необслужваните
потребителски заеми
нарастват с 0,47%
през миналия месец
до 963 млн. лв. спря-
мо предходния, въпре-
ки че са със 17,93%
по-малко спрямо
година по-рано.
Лошите жилищни
кредити намаляват с
0,83% спрямо август
до 1,648 млрд. лв.,
като делът им се
свива до 18,8%, най-
ниското ниво от август
2011 г. В сравнение
със септември 2015 г.
понижението е с
8,04%. Лошите фирме-
ни кредити нарастват
до 25,3%, а потреби-
телските се увелича-
ват до 13,1%. Делът
при т.нар. други
кредити се свива до
20,2%, което е най-
ниското ниво от сеп-
тември 2010 г.
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Заради това, че
държавата няма да ус-
пее да реализира иначе
заложените в бюджета
капиталови разходи ос-
новно за ремонт и стро-
ителство за 1,6 млрд. лв.
годината ще завърши
без бюджетен дефицит.
В бюджета за тази годи-
на беше заложен дефи-
цит от 1,8 млрд. лв. Със
счетоводна сметка, коя-
то включваше същите
нереализирани пари за
капиталови разходи,
през август тази година
Министерството на фи-
нансите отчете излишък
от над 3,2 млрд. лв.

Че бюджетът тази го-
дина ще е без дефицит,
стана ясно от мотивите
към проектобюджета за
2017 г., публикуван от
Министерството на фи-
нансите. Според проек-
тобюджета обаче дого-
дина държавната хазна
отново ще е на минус с
1,33 млрд. лв., или 1,4%
от БВП.

Преизпълнението на
данъчноосигурителните
приходи за 2016 г. се
очаква да бъде в размер
на общо 560 млн. лв.,
като по отношение на
ДДС то ще е нулево. При
акцизите има превише-
ние спрямо плана с 230
млн. лв. В хазната тази
година се очаква да вля-
зат с 1,7 млрд. лв. повече
в сравнение с постъпле-
нията през 2015 г.

 За догодина се зала-
га сериозен ръст на хар-
човете и на приходите.
През 2017 г. се залага и

1,2 млрд. лв. дълг ще поеме държавата
догодина, залагат се над 800 млн. лв.
повече за отбрана

ЗАБАВЯНЕ НА
РАСТЕЖА НА
ИКОНОМИКАТА
Заедно с проектобюджета ведомството на
Владислав Горанов обяви и актуализираната
средносрочна бюджетна прогноза за периода
2017-2019 г., която представлява мотивите към
него. Очакванията за реалния растеж на БВП
са догодина той слабо да се забави до 2,5%,
а след това се очаква ускоряване до 2,7%. В
настоящата прогноза се запазват целите за
дефицита за периода 2017-2019 г., съответно
на 1,4%, 1% и 0,5% от БВП, заложени в про-
летната средносрочна бюджетна прогноза.

Минималната работна заплата се увелича-
ва от 420 лв. на 460 лв. от 1 януари 2017 г.
Актуализираната средносрочна бюджетна про-
гноза за периода 2017-2019 г. предвижда обаче
запазване на този размер на минималната ра-
ботна заплата и през 2018 и 2019 година. Дифе-
ренцираният минимален осигурителен доход за
самоосигуряващите се съобразно доходите им
през 2017 г. се увеличава съответно на 460 лв.,
500 лв., 550 лв. и 600 лв. Максималният осигури-
телен доход остава 2600 лв.

Максималната пенсия догодина остава 910
лв. От 1 юли ще има известно повишение на
пенсиите чрез преизчисляване на всяка годи-
на стаж. Възрастта за придобиване право на
пенсия се увеличава за жените с по 2 месеца
всяка година от 1 януари 2017 г. до достигане
на 61 г. и 4 месеца в 2019 г., а за мъжете - с
2 месеца от 1 януари 2017 г. и с по 1 месец от
1 януари 2018 г. и 2019 г. до достигане на 64
г. и 2 месеца в 2019 г. Съответно и необходи-
мият осигурителен стаж за придобиване пра-
во на пенсия и за двата пола се увеличава с по
2 месеца всяка година до достигане на 35 г. и
8 месеца за жените и 38 г. и 8 месеца за
мъжете в 2019 г.

Паричното обезщетение за отглеждане на
дете от 1 до 2 години остава 340 лв. догоди-
на. Въвеждат се новите помощи за децата с
увреждания - от 350 лв. при увреждане между
50 и 70% до 930 лв. при увреждане над 90%.

МИНИМАЛНАТА
ЗАПЛАТА ЗАМРЪЗВА
НА 460 ЛВ. ЗА
ТРИ ГОДИНИ

Коментар на
стр. 12

БСП се обяви против
политиката на “затягане
на коланите”, каквато
според левицата е застъ-
пена в бюджет 2017 г.
Странно е робуването на
фискалната консолида-
ция, на продължаващото
затягане на коланите,
заяви депутатът от БСП
проф. Румен Гечев. По
думите му с изключение
на Германия даже и раз-
витите страни членки на
ЕС не залагат на такава

БСП е против затягането на коланите
политика. “Като не спаз-
ват изискването за таван
на бюджетния дефицит
от 3% от БВП, те дават
приоритет на развитието,
а не на самоцелни фис-
кални цели. “БСП ЛЯВА
БЪЛГАРИЯ” ще предло-
жи в пленарната зала
алтернативни варианти
на тази фискална поли-
тика”, коментира Гечев.

Вместо да предприе-
мат мерки за стимулира-
не на българската ико-

номика чрез публично-
частното партньорство,
управляващите лансират
за пореден път “прова-
лилата се неолиберал-
на политика за оттегля-
не на държавата от ико-
номиката, каза Гечев.
“Това се случва на фона
на крайно недо-
статъчните чужди и
вътрешни частни инвес-
тиции, като все повече
намаляват”, подчерта
той. “В следващите три

години има заложен за-
тихващ икономически
растеж. Няма правител-
ство по света, което да
каже на народа си, че в
следващите 3 години им
гарантира затихващ ико-
номически растеж. Със
счетоводни хитрости за-
лагат занижени фискал-
ни цели, за да могат
после да рапортуват за
преизпълнение на бюд-
жетните показатели”,
посочи Гечев.

сериозен ръст на разхо-
дите спрямо изпълнение-
то за тази година - с 3,5
млрд. лв. Близо 2 млрд.
лв. от сумата е предвиде-
на за капиталови разхо-
ди. Според проекта дого-
дина няма да се тегли
нов външен дълг. Но в на-
чалото на юли ще трябва
да се плати облигацията

от 950 млн. евро, която
ще се финансира с неиз-
ползвания през тази го-
дина фискален буфер за
спасяване на банки. Така
дългът, който държавата
ще поеме през 2017 г.,
ще бъде за 1,2 млрд. лв.
800 млн. лв. от тях са за
рефинансиране на паде-
жи по вътрешния дълг.

Реално новата задлъжня-
лост ще възлезе на 400
млн. лв. под формата на
евентуален заем от Бан-
ката за развитие на
Съвета на Европа за
съфинансиране на евро-
проекти.

Приоритетите в бюд-
жета за 2017 са фоку-
сирани върху мерки,
свързани с насърчава-
не на реформите в сек-
тор “Образование”,
поддържане на модер-
ни и боеспособни
въоръжени сили и раз-
витие на отбранителни-
те способности на стра-
ната, подобряване на
функционирането на
системата на здравео-
пазването, както и
изпълнение на Нацио-
налната програма за
енергийна ефективност
на многофамилни жи-
лищни сгради. Това е
записано в законопро-
екта за държавния бю-
джет. Увеличението на
средствата за сектор
“отбрана и сигурност “
е с 825 млн. лв. Само за
замяната на “МиГ-29” с
нов тип изтребител ще
бъдат отпуснати 231
млн. лв., а за много-
функционални патрул-
ни кораби - 171 млн. лв.
На образованието, кое-
то е приоритет, са от-
пуснати допълнително
230 млн. лв. Здравео-
пазването ще получи с
270 лв. повече, а соци-
алните грижи - около
430 млн. лв.

Финансовото минис-
терство очаква във фис-
ка догодина да влязат
35,4 млрд. лв. - с 2,25
млрд. лв. повече в срав-
нение с 2016 г. От тях
1,5 млрд. лв. от данъци

и осигуровки. Покачва-
нето на вноската за
фонд “Пенсии” с 1% ще
покачи приходите с 215
млн. лв., като общо от
осигуровките се очаква
в хазната да постъпят
допълнително 600-700
млн. лв. От дивидент
държавата се очаква да
събере 50 млн. лв. Ос-

новните данъци догоди-
на остават без промяна
с изключение на акци-
за върху цигарите, кой-
то ще доведе до пови-
шение на кутия между
10 и 20 ст., като при по-
евтините поскъпването
е по-голямо.
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КРАТКИСнимки БГНЕС

Във връзка с кампания-
та за увеличение на сред-
ствата за Младежката га-
ранция и в подкрепа на Ев-
ропейския младежки план
ПЕС организира серия от
събития, които ще се про-
ведат едновременно в мно-
жество европейски столици
на 16 ноември. Към момен-
та социалисти от България,
Белгия, Хърватия, Чехия,
Кипър, Гърция, Унгария,
Италия, Латвия, Франция,
Румъния и Швеция са заяви-
ли събития в подкрепа на
Младежкия план.

Българският евродепу-
тат и лидер на ПЕС Сер-

Социалисти от 12 държави излизат на
16 ноември в подкрепа на Младежкия план

гей Станишев призова в
Страсбург Групата на со-
циалистите в Европейския
парламент да се бори за
осигуряване на допълни-
телно финансиране за
Младежката гаранция –
най-успешния инструмент
на европейско ниво за
борба с младежката без-
работица.

“Младежката гаранция,
инициатива на нашето по-
литическо семейство, по-
стигна изключително доб-
ри резултати – за 3 години
повече от 9 млн. млади
хора в цяла Европа са за-
почнали работа или стаж,

или са продължили обра-
зованието си благодарение
на националните програми,
съфинансирани по тази схе-
ма”, отбеляза Станишев.
Първоначалното финанси-
ране от 6 млрд. евро обаче
е недостатъчно. Еврокоми-
сията предложи увеличение
с 2 млрд. евро до 2020 г.,
но това обрича програмата
на бавна смърт, коментира
лидерът на ПЕС. Той е убе-
ден, че са нужни 20 млрд.
евро, за да има програмата
устойчив ефект и да достиг-
не до повече млади хора.

“Младежката гаранция
е визитната картичка на

европейските социалисти,
на успешните европейски
политики, които носят осе-
заеми ползи за хората и
особено за младото поко-
ление... Италианският пре-
миер Матео Ренци и френ-
ският президент Франсоа
Оланд вече обявиха под-
крепата си за тези 20 млрд.
допълнително финансира-
не. Левите министри на за-
етостта и социалните
въпроси също обявиха
подкрепата си в специал-
на декларация, имаме
подкрепата и на партиите
членки на ПЕС”, обяви
Сергей Станишев.

Отмениха реформата
в електронните
медии в Гърция

Върховният администрати-
вен съд на Гърция – Държавният
съвет, е отменил реформата в
електронните медии. Съдът обя-
ви за неконституционен закон
от октомври 2015 г., с който
правителството ограничи до
четири националните лицензи за
частни телевизии и ги предо-
стави след процедура, донесла
246 млн. евро на държавата.
Решението е удар за гръцкото
правителство, което предприе
реформата като водеща иници-
атива за почистване на аудио-
визуалния сектор, държан в
продължение на 27 години в пра-
вен вакуум и финансова непро-
зрачност от шепа олигарси.

НАТО ще помага
на ЕС в
Средиземноморието

Военните министри на стра-
ните от НАТО подкрепят миг-
рантската операция на ЕС “Со-
фия” в Средиземно море, заяви
генералният секретар на Алианса
Йенс Столтенберг. До две седми-
ци кораби и самолети на Алианса
ще пристигнат в района.

Стачки в германските нискотарифни
авиокомпании Eurowings и Germanwings

доведоха до отмяната на близо 400
полета, като около 40 хил. пътници са

засегнати

Белград хвана
шпионин в полицията

Сръбският министър на
вътрешните работи Небойша
Стефанович съобщи, че е
задържан висш функционер от
Дирекцията на криминалната
полиция по обвинение в шпионаж.
Стефанович отказа да съобщи
неговата самоличност и за кое
западно разузнаване е работил.
“Най-голямата опасност в случая
е фактът, че криминалната поли-
ция е сърцевината на службите
за борба с организираната
престъпност”, изтъкна той.

Работник възстановява звездата на
Доналд Тръмп на Алеята на славата.

Преоблечен като негов колега човек се
опита да я измъкне, за да я продаде на

търг и да събере пари за жените,
обвинили милиардера и кандидатът за

президент на САЩ в сексуално насилие

Един човек почина, а около десетина са пострадали при трусовете в Централна Италия. От сряда вечерта
сеизмолозите са засекли над 200 афтършока с различна сила. Земетресенията нанесоха тежки материални щети

Белгийските регионални и феде-
рални лидери постигнаха консенсус
и ще подкрепят търговското спора-
зумение между Европейския съюз и
Канада (СЕТА) и така то скоро ще
може да бъде подписано, съобщи
местната телевизия РТБФ. Решение-
то бе оповестено малко по-късно и
от министър-председателя на Белгия
Шарл Мишел.

След поредния кръг преговори
френскоговорящият регион Валония
е приел компромисни текстове, кои-
то обаче трябва да бъдат обсъдени и
одобрени от регионалните парла-
менти в Белгия, а след това одобре-
ни и от останалите 27 страни членки
на Евросъюза. Разбира се, канадска-
та страна също трябва да каже сво-
ята дума по преговорените текстове.

За влизането на СЕТА в сила то
трябва да бъде подписано от всички-
те 28 държави членки на Евросъюза,

Валония вдига
блокадата на СЕТА
Компромисните текстове трябва да бъдат
одобрени от регионалните парламенти на
Белгия и от 27-те страни членки на ЕС

след което националните парламен-
ти трябва да го ратифицират.

Засега все още не ясно какви точ-
но отстъпки са направени от страна
на валонските власти, но според на-
блюдатели те трябва да успокоят
притесненията от бъдещия внос на
селскостопански продукти и методи-
те за посредничество при търговски
спорове, в случаите на внасянето им
в арбитражните съдилища, както и
правата на европейските работници
и потребители, уточнява Ройтерс.

Припомняме, че според белгий-
ското законодателство въпросите,
свързани с външнотърговските от-
ношения, се регулират до голяма
степен не от федералния, а от ре-
гионалните парламенти. В същото
време СЕТА има значителна опо-
зиция сред множество групи, спо-
ред които това е само тестов мо-
дел на сделката за свободна търго-

вия със САЩ - ТТИП. Редица про-
тивници на идеята за свободна
търговия смятат, че двете споразу-
мения заплашват околната среда
на страните от ЕС, както и потре-
бителските стандарти, позволявай-
ки на корпорации да пропускат оп-
ределени регулации. От своя стра-
на европейските земеделци се
опасяват, че агропромишленият
комплекс на Канада и САЩ ще ги
разори в случай, че бъдат отмене-
ни търговските ограничения.
Съществуват и притеснения, че ев-
ропейските пазари ще бъдат зале-
ти от ГМО стоки, произвеждани от
презокеански фирми.

Председателят на Европейския
съвет Доналд Туск заяви, че при-
ветства решението на Белгия, но
ще се свърже с Трюдо “чак след
като всички процедури за подпис-
ването от страна на ЕС са фина-
лизирани”. Вчера CETA трябваше
да бъде подписано, но поради не-
сигурността за съгласието на Бел-
гия канадската делегация начело
с премиера Джъстин Трюдо отме-
ни пътуването си към Брюксел.
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Почти три пети от всички животни

с гръбнак - риби, птици, земноводни,
влечуги и бозайници - са били унищо-
жени от 1970 г. насам заради човеш-
ката дейност. Това показва мрачното
проучване на Световния фонд за дива
природа (WWF), съобщи Франс прес.

При сегашните тенденции дивите
животни в света може да намалеят с
67% до края на това десетилетие
спрямо броя им от 1970 година. Това
е един от основните изводи на публи-
кувания в четвъртък доклад “За жива
планета” на Световния фонд за дива-
та природа, съобщи природозащитна-
та организация.

Данните в доклада потвърждават,
че планетата навлиза в напълно не-
позната фаза от историята си. Заради
промените, които човекът предизвик-
ва на Земята, е възможно шесто ма-
сово измиране на живи същества.
Изследователите вече наричат този
период антропоцен - нова геологична
епоха, която се характеризира с до-
миниращо положение на човека на
планетата.

“Ние вече не сме малък свят на
голяма планета. Сега ние сме голям

Само за 40 г. животните
в света са намалели с 58%
Почти три пети от всички гръбначни са
унищожени от 1970 г. насам

свят на малка планета, където сме
достигнали точката на насищане”,
казва шведският учен проф. Йохан
Рокстрьом.

Изследователите отбелязват, че
намаляването на броя на дивите жи-
вотни влияе отрицателно на хората и
може да стане причина за конфликти
между тях. Натискът от страна на хора-
та е заплаха за природните ресурси,
от които зависи човечеството, в резул-
тат на което се увеличава рискът за
недостиг на вода и храна, а също така
за борба за ресурси, смятат учените.

“В нашата епоха дивите животни
изчезват с безпрецедентни темпове -
посочва Марко Ламбертини, генера-
лен директор на Световния фонд за
дивата природа. - Не става дума само
за прекрасните видове, които всички
обичаме. Биоразнообразието е осно-
ва за здрави гори, реки и океани. С
изчезването на видовете и техните
екосистеми ще изчезнат чистият
въздух, водата, храната, които те ни
предоставят”.

Според доклада най-драстичен е
темпът на загуба на сладководните
видове - цели 81% от 1970 г. до 2012

година. За същия период сухоземните
и морските видове са намалели със
съответно 38% и 36 на сто. Средният
спад е от 2% на година, а при сладко-
водните видове - 3,6 на сто годишно.

“Въпреки че в доста отношения е
със сравнително запазена природа,
нашата страна не е подмината от тази
тревожна тенденция - посочва Весе-
лина Кавръкова, ръководител на Све-
товния фонд за дивата природа-Бълга-
рия. - Много е важно в момента да се
положат усилия за опазване на някои
критично застрашени видове, като
дунавските есетри, за чието съхране-
ние Световният фонд за дивата при-
рода полага много усилия”.

Броят на едрите хищници в Европа
също драматично намалява през по-
следните два века, основно заради чо-
вешката намеса, като лов и загуба на
местообитания. През последните някол-
ко десетилетия обаче тази тенденция се
обръща благодарение най-вече на дей-
ствието на Директивите за птиците и
местообитанията, които са гръбнакът на
природозащитата в Европа.

“Завръщането на риса в България,
който също е в категорията на едрите
хищници, е знак, че усилията за опаз-
ването на старите гори - неговият
естествен дом - дават резултат”,
допълва Кавръкова.

Докладът “За жива планета” се
базира на водещи изследвания за
обема и въздействието на човешката
дейност върху планетата. Подобна
рамка, разработена от Стокхолмски
център за устойчивост в сътрудниче-
ство с партньори, демонстрира, че
човечеството е прескочило четири от
девет планетарни граници - прагове-
те, в които критичните процеси на
земните системи могат да поддържат
живота на планетата.

Докладът включва също и изслед-
вания на Световната мрежа за еколо-
гичен отпечатък, които показват, че
макар да имаме само една Земя, хо-
рата в момента използват ресурсите
на 1,6 планети, за да си осигуряват
стоки и услуги. Страните в Централна
и Югоизточна Европа, като България,
Унгария, Румъния, Словакия и Украй-
на, са близо до средното ниво и това
е причината в района да има толкова
запазено биоразнообразие.

Докладът “За жива планета 2016
г.: Рискове и стабилност в една нова
епоха” е 11-о издание на основопо-
лагащата двегодишна публикация на
Световния фонд за живата природа.
Докладът проследява състоянието на
над 14 000 популации на гръбначни
животни от 3700 вида за периода
1970-2012 година.

Над 20 деца и шести-
ма учители са били убити
при бомбардировка над
училище в сирийската
провинция Идлиб, съоб-
щи УНИЦЕФ, цитирана от
Франс прес. “Това е тра-
гедия, скандал. Ако напа-
дението е било целена-
сочено, то е военно
престъпление”, каза в
комюнике генералният
директор на организаци-
ята Антъни Лейк.

Според него това
може да е най-смърто-
носната атака срещу учи-
лище от началото на вой-
ната в Сирия. Детският
фонд на ООН допълни,

Турската военна операция в северната част на
Сирия ще бъде насочена към град Манбидж, на-
скоро освободен от терористичната групировка
“Ислямска държава” от кюрдските сили, както и
срещу Ракка, заяви президентът на Турция Реджеп
Тайип Ердоган, цитиран от Ройтерс. Ердоган
допълни, че иракският регион Синджар, намиращ
се западно от Мосул, ще стане новата база на
Кюрдската работническа партия (ПКК) и че Турция
няма да позволи това да се случи.

Две жени от язидски произход,
които успяха да избягат от
“Ислямска държава” (ИД) в Ирак,
спечелиха тазгодишната награда на
Европейския парламент
за човешки права “Сахаров”.
Приза взеха Надя Мурад и Ламиа Хаджи
Баша. Двете жени се превърнаха в лице на
усилията за защита на язидите, след като
преживяха плена на джихадистите. Други
кандидати за престижното отличие бяха също
турският опозиционен журналист Джан Дюндар
и лидерът на кримските татари
Мустафа Джемилев.

САЩ за първи път
не гласуваха “против”
резолюцията, която
Общото събрание на
ООН приема срещу ем-
баргото, наложено на
Куба, предаде Би Би
Си. Тази година доку-
ментът бе гласуван за
25 път. Вашингтон гла-
сува “въздържал се”.

Американският пред-
ставител Саманта Пауър
заяви, че това историче-
ско решение отразява
новия курс към затопля-
не на отношенията с Ха-
вана. Тя обаче уточни, че

САЩ за първи път се
въздържаха по резолюция
против блокадата на Куба

страната й все така не
приема политиката на
режима в Куба и нару-
шаването на човешките
права там, въпреки анга-
жимента да се работи за
сближаване.

Резолюцията бе при-
ета с гласовете на 191
страни. Израел гласува
“въздържал се”.

Обама и кубинският
президент Раул Кастро
обявиха размразяване
на отношенията през де-
кември 2014 г. Двете
страни възстановиха
напълно дипломатичес-

ките си отношения през
юли 2015 г.

Оттогава Вашингтон и
Хавана предприеха ня-
кога немислими стъпки
за възстановяване на от-
ношенията след повече
от половин век на враж-
дебност. Обама посети
Куба и разхлаби някои
части от американското
ембарго, което беше на-
ложено през 1962 г. В
края на септември тази
година САЩ назначиха
и първи официален по-
сланик в Куба през по-
следните 50 години

Деца и учители загинаха
при удари в Идлиб

че учебното заведение е
било ударено неколко-
кратно и се е сринало,
докато децата са се опит-
вали да избягат навън.

Не се уточнява кой е
извършил бомбардиров-
ката. От Министерството
на външните работи на
Русия определиха като
лъжа твърденията, че
Москва и Дамаск са уча-
ствали в ударите.

В същото време посто-
янните представители на
Великобритания, САЩ,
Франция и Украйна напус-
наха заседания на Съвета
за сигурност на ООН, по-
светено на хуманитарната

ситуация в Сирия. Те на-
правиха това, когато дума-
та взе сирийският посла-
ник Башар Джафари, кой-
то обвини в двойни стан-
дарти Запада в борбата
срещу тероризма, както и
в опити да оклевети Русия
и Сирия. Постоянният
представител на Русия
Виталий Чуркин нарече
поведението на тези
свои колеги странно и
неуместно, но отбеляза,
че правят това редовно.
Напусналите залата дип-
ломати се завърнаха,
когато думата взе зам. ге-
нералният секретар на
ООН Стивън О’Брайън.

Спасили се от ИД
взеха „Сахаров”

Анкара се насочва
към Манджиб и Ракка

Снимка БГНЕС

Стотици филипинци протестираха пред посолството на САЩ в Манила срещу присъствието
на американски войски на територията на страната. Те осъдиха и грубия начин,

по който преди дни полицията е разпръснала протестиращи
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Деси ВЕЛЕВАТова обаче едва ли ще е последният
появил се апетит към училищен двор,
нито ще е последната борба на столи-
чани да запазят школски имоти. Този
път не се стигна дотам, хората да изля-
зат на протест, тъй като успяха да изявят
позицията си на обществено обсъжда-
не. Въпреки че то още не беше минало
и техният глас още не беше чут, се ока-
за, че от районата администрация вече
били пратили в ресорните общински
комисии на  Столичния общински съвет
предложението за реализация на про-
екта. Хората научиха за него от социал-
ните мрежи.

Какво всъщност се случи? Жители-
те от жк “Дружба” 2 нямаха възможност
да се зарадват на намерението за стро-
еж на голяма спортна зала в квартала
им, тъй като новината бе засенчена от
озадачаващия факт, че предвиденото за
нея място е... училищен двор - на 68 СУ
“Акад. Никола Обрешков”. Противоречи-
вата идея ги събра във вторник в актова-
та зала на школото заедно с представи-
теля на районното кметство, представи-
лият се за инвеститор небезизвестен во-
лейболист Владимир Николов и екипа
архитекти, автори на проекта, преди два
дни. Три часа не стигнаха на жителите
на района да изложат аргументите си

против идеята

да се строи в училищен двор, независи-
мо от големината и състоянието му.
Времето не се оказа достатъчно и на
поддръжниците на проекта да защитят
тезата си, че най-удобното място са
няколкото декара на 68-мо училище.

Според презентацията на арх. Илиан
Илиев от училищния двор, който в мо-
мента е 21 дка, щяха да бъдат откъснати
около 6 дка за строежа на залата и
задължителните площи, които трябва да
се отделят за озеленяване. Проектанти-
те обявиха, че са използвали дрон за
изследване на локацията и са стигнали
до заключението, че единият от ъглите
на двора е най-подходящ за бъдещото
съоръжение. Според проекта входът на
залата тпрябваше да е към бул. “Цветан
Лазаров”, за да се осигури достъп на
колите. Предвидено бе също така да има
тренировъчно игрище за волейбол, бас-
кетбол и гимнастика, помещения за дру-
ги спортове, които не изискват височина,
конферентна зала, съблекални и др.
Според проекта застроената площ е
2200 кв. м, а капацитетът е за 1180 души.
Под залата трябваше да има полуподзе-
мен паркинг за 70 автомобила. Спортни-
те игрища на двора щяха да бъдат пре-
местени по-близо до сградата на учили-
щето. Самият терен трябваше да остане
общински, като се даваше само правото
на строеж за 35 години, след което зала-
та трябваше да стане общинска. За изди-
гането на залата бяха предвидени към 5
млн. лева.

Прекрасно намерение, но
на неподходяща локация

бе обобщената оценка на представени-
те факти на повечето от присъстващите

Районната администрация в
столичния район “Искър” не успя
да прокара “иновативната” си
идея да се отнемат 6 декара от
училищен двор за строеж на
частна спортна зала. Вчера
представителят на инвеститора -
волейболистът Владо Николов,
обяви, че се отказва от намерени-
ето си да прави залата си в
двора на 68 СУ “Акад. Никола
Обрешков”. В тв интервю той
нарече проекта си “обществено
полезен, с идеална цел”, но го
изоставя в този му вид, заради
група “хейтъри, които хейтят
наред”, заради “електорат, който
се активизира незнайно как точно
преди избори, със средна възраст
75 години”. Според Николов на
общественото обсъждане на
проекта му е имало и хора, които
са били против всичко - “против
изгрева и залеза, против любовта
и живота”. Именитият волейболист
ги определи като строени да
маршируват под знамената,
защото след две седмици имало
избори. Николов завърши с
думите, че съвместно с партньо-
рите си ще обсъди възможността
да се търси по-подходящ терен
за бъдещата му зала.

в залата. Основното им питане - защо в
училищен двор, а не на частен пустеещ
терен наоколо, така и не получи задо-
волителен отговор. Според кмета на
района Ивайло Цеков най-естественото
нещо е в училищен двор да има спорт-

децата само със създаването на две
спортни паралелки покрай новата зала,
а желанията за хората да запазят ста-
туквото определи като сантимент. “Това
място ни бе предложено, а не от друга-
та страна на пътя”, отговори той на пи-
тането защо не строи на съседен пра-
зен частен терен, а на общински.

удобен начин са намерили управлява-
щите, за да  абдикират от вменените им
отговорности и успоредно с това да
разделят квартала. Наглостта им стига
дотам да противопоставят хората на
защитници на положителните новости и
на подкрепящи негативното статукво.
Съвсем манипулативно от общината
попитаха жителите на квартала дали
предпочитат занемарен двор, счупени
баскетболни кошове и захвърлени
спринцовки пред спортна зала, в която
ще влизат децата им. Защо обаче тряб-
ва изобщо да се прави такъв избор? Не
е ли нормално и редно общинската
администрация да се погрижи за общин-
ския училищен двор на общинското учи-
лище, вместо да го хариже и да измие
ръцете си от присъщата му отговорност?

68 СУ е едно от трите училища в
“Дружба” 2 и събира най-малко учени-
ци, въпреки че е единствената гимна-
зия. Повече от половината му класни
стаи са празни. Значи ли това обаче, че
утре същата тази кметска власт може да
поиска да настани по празните етажи
например магазини, дискотека, бар или
ресторанти, за да има кой да поддържа
покрива му или да измаже фасадата му?

Абсурдно е районният кмет да се
оправдава, че нямало друг общински
терен, на който да се ситуира спортната
зала. А защо трябва да има?

Мястото на частна сграда
не е на общински терен

Инвеститорът й има за цел да пече-
ли, а не да развива благотворителна
дейност. Затова е нормално да си купи
терен, а не да разчита на държавна или
общинска подкрепа. Най-малко успоко-
ение пък внася намерението след 35
години залата да стане общинска. След
35 години тя ще е само в тежест на
общината, а не от полза. След 35 годи-
ни ще има нужда от голям ремонт, същия,
от който сега има нужда занемареният
двор. И какво ще правят тогава от кмет-
ството? Ще намерят нов инвеститор,
който да поеме тегобата да поддържа
общинска собственост.

Печалба от спортната зала щеше да
има само инвеститорът им. От ползване-
то на игрищата, от школите, от наемате-
лите. А когато му дойде времето да вло-
жи средства за реконструкция, благора-
зумно щеше да се отърве от нея. Само
че вероятно това време нямаше да го
доживеят сегашните подкрепящи и
отхвърлящи инвестиционното намерение.
Попарата, дето я дробят сега управници-
те, щяха да я сърбат студена други.

Разреши ли се в двор на училище да
се построи сграда един път, това няма
как да не отключи и други мераци и ще
се превърне в практика. Днес спортна
зала, утре мол с кино - пак в полза на
учащите и хората от съответния квартал.
Да се развличат вътре, вместо да се
спъват в рушащия се асфалт на няко-
гашния училищен двор...

В едни други времена предприемачи,
бизнесмени, търговци са дарявали лич-
ни средства, за да се строят училища и
университети. Сега само грабят от тях.

на инфраструктура. Той изрази и пози-
цията, че оставащият двор е напълно
достатъчен и площта му ще продължи
да отговаря на нормативите. От думите
му стана ясно, че идеята за спортна зала
в района е от 1-2 години и е плод на
доста усилия, освен това ще е полезна
и ще се ползва от много хора. Цеков
обаче призна, че до закритите игрища
достъпът ще е срещу заплащане.

Според присъстващите на обществе-
ното обсъждане хората и сега ползват
двора на училището и го правят без-
платно и свободно, децата им карат
колелета и ролери, играят баскетбол и
футбол, а родителите са спокойни, че
мястото е оградено и единственото си-
гурно в околността. “Ще бъдем лишени
от единственото по-голямо свободно
пространство, районът и без това е пре-
застроен, а е и недопустимо да се строи
в училищен двор от частен инвеститор”,
категорични бяха недоволните. Те реа-
гираха бурно на опитите да бъдат убе-
дени, че единствената алтернатива на
изоставения в лошо състояние двор е
върху част от него да се построи частна
зала. Хората припомниха на инвестито-
ра и кмета, че в квартала няма парк,
новата зала ще се ползва от шепа хора
и ще бъде

поредната сграда от бетон

която ще задуши свободната площ.
Разочарованието и недоволството на

местните хора не бяха потушени и от
опитите на Владо Николов да ги убеди
в предимствата на 35-годишното си вло-
жение. Той изрази убеждението си, че
училището може да увеличи броя на

Краят на общественото обсъждане
обаче съвсем не сложи точка на споро-
вете за това има ли бъдеще спортна
зала в училищен двор или не. Бурните
дискусии се пренесоха в социалните
мрежи, където вече няколко дни
поддръжници на проекта се опитват да
прокарат идеята, че всеки, който не иска
зала, всъщност подкрепя възможността
дворът да остане в лошото състояние.
Противниците на идеята обаче обявиха,
че категорично застават зад всички
инициативи за създаване на условия за
спорт в района, които не засягат учи-
лищни дворове.

Само за ден се организираха две
подписки в защита на целостта на площ-
та около 68-мо училище. За няколко
часа се събраха над 120 подписа  он-
лайн в сайта www.peticiq.com. Целта на
хората - да реагират, преди намерени-
ето да се превърне в официално реше-
ние на Столичния общински съвет, успя
да се достигне изненадващо бързо.
Случаят обаче е показателен - щом един
път е имало опит да се посегне на учи-
лище, пак ще има.

Посегнем ли на двора днес,
утре ще посегнем

на училището

От години Столичната община се
спасява от отговорности и ангажименти,
като ги прехвърля на публично-частно
партньорство, концесия или наем. Ако
не иска да се погрижи за парк, прави
опит да го даде на концесия. Ако не
желае да поддържа част от транспорта,
дава автобусни линии за стопанисване
от частен превозвач. Чудесен и много

Проект за спортна зала в училищния двор

На този ъгъл беше определено
да се направи вход към новата зала
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 Г-н Кутев, една седмица ос-
тана до края на предизборната
кампания. Как според вас се пози-
ционира в нея кандидатът на
левицата ген. Радев и какъв вот
успява да мобилизира?

- За мен представянето на ген.
Радев беше изненадващо добро.
Самият аз в началото, без да го
познавах, имах някакви резерви, но
е факт, че кампанията се развива
изключително позитивно за ген.
Радев. Той много израсна в рамки-
те на тази кампания, има видимо
подобряване и на публично пове-
дение. Виждам, че темите, които
засяга по ключовите въпроси на
всекидневието и на външната по-
литика, се приемат много добре от
хората. Много съм обнадежден, че
от доста години насам за пръв път
виждам абсолютно реална надеж-
да за това един човек, който е
напълно смислен и напълно отда-
ден на каузата България, да уп-
равлява от президентското място.

 Тоест какъв вот успява да
мобилизира той? Къде да търсим
неговия потенциал?

- Очевидно вотът, който мобили-
зира, е много по-широк от този за
левицата. Даже той като че ли не
си дава толкова много зор за леви-
те избиратели. Разбира се, слава
Богу, затова имаме и кандидат за
вицепрезидент, защото пък Илияна
Йотова има много ярко партийно
говорене, така че според мен те
много добре се допълват. Аз съм
обиколил много организации през
последните седмици, навсякъде
виждам, че хората приемат ген. Ра-
дев, никъде не виждам съпротива
срещу него - за партийните органи-
зации става дума, и в същото време
виждам, че влиянието му извън
партията е по-голямо, отколкото
вътре. Ще се окаже, че имаме една
много голяма мобилизация, която
не сме и предполагали в началото
на кампанията. Виждам, че и соци-
ологията го отчита.

 На този фон поведението на
другите кандидати как ви се стру-
ва? Основно на претендентката
от страна на ГЕРБ, разбира се.

- Е, аз единственото, което на-
блюдавам в тази кампания, е какво
прави Цецка Цачева, защото в края
на краищата реалният сблъсък е с
нея. Тя се оказва неочаквано сла-
ба, точно обратното на проявите
на генерала. Дори ме удиви с това
колко несъстоятелна беше в досе-
гашните си публични изяви. Спо-
ред мен Цачева има много по-го-
лям потенциал, а защо не го из-
ползва - вероятно заради лош щаб.
Вероятно и защото политическите
натрупвания за ГЕРБ са изключи-
телно негативни. Виждам, че не-
приемането на политиката на ГЕРБ
в цялото общество е факт, т.е. тук
вече става дума за това, което
много хора отдавна очаквахме да
се случи. Отдавна очаквахме, че
митът за Бойко Борисов като непо-
бедим ще се срине. Виждам, че в
момента това се случва и мисля,
че именно през тази кампания БСП
и ген. Радев могат да съборят Бой-
ко Борисов и ГЕРБ.

Това може да бъде абсолютно
ключова за България кампания и
има всички шансове да се случи
обратът, който чакаме от доста
години. Но е факт, че освен заради
силата на ген. Радев и мобилиза-

Загубата на Цачева на тези
избори ще е загуба за Борисов

АНТОН КУТЕВ:

В широк политически спектър всички са мотивирани да попречат на Цветанов да разиграва
държавата и да организира контролиран вот, твърди известният политик от БСП

Интервю на Валентин ГЕОРГИЕВ

цията на БСП, това е резултат и на
изключително износване на целия
безпочвен популизъм на ГЕРБ. В
началото това хулиганско дуене и
показване на физически мускули
на мястото на интелектуалния по-
тенциал имаше ефект, но към
днешна дата е вече ужасно
омръзнало. И мисля, че тази кам-
пания, ако бъде загубена от тях, тя
няма да е загубена от Цецка Цаче-
ва, а от Бойко Борисов. За първи
път Борисов е на път да загуби
избори и аз мисля, че това ще бъде
ключово за България.

 Вие наблюдавате медиите,
социалните мрежи. В много от тях
има анкети за предпочитанията
на съответната аудитория. Има
огромно разминаване на мнения-
та в социалните мрежи с данни-
те от социологическите агенции.
Как си обяснявате това?

- Има, разбира се, разлика в ау-
диториите. Аудиторията в интернет
има доста по-висок културен и об-
разователен статус. И съм абсолют-
но убеден, че този път на страната
на Радев и на БСП са по-интели-
гентната част от българите. Винаги
са обвинявали БСП, че едва ли не
за нея гласуват  някакви “червени
бабички”, някакви хора с ниско
обществено положение и т.н. Това,
първо, никога не е било вярно, но
сега вече е абсолютно очевидно,
че зад Радев и срещу ГЕРБ и Ца-
чева са всъщност хора с високо
образование, с високи познания за
обществения живот, със силна
гражданска позиция. Това обясня-
ва разликата между социологиче-
ските проучвания и сайтовете, за-
щото безспорно за мен това е по-
казател. Друг е въпросът, че нито
сайтовете, които отразяват настро-
енията на определена група от
обществото, нито пък техните со-
циологически проучвания могат да
оценят ролята на корпоративния и
на контролирания вот...

 Да, с това е свързан следва-
щият ми въпрос. Като че ли са
налице други методи и начини за
покупка на гласове като сплаш-
ване, рекет сред фирми и заети-
те в тях хора... Как мислите?

- Аз съм напълно убеден, че
ГЕРБ и по-специално Цветанов
няма да пропуснат нито един от
методите за осигуряване на кон-

тролиран вот. Всичко, което е по-
знато в пошлата политическа прак-
тика на България, ще бъде използ-
вано и в тези избори, както беше
използвано и в предишните. Нека
да припомня, че досега БСП само
веднъж се е случвало да не при-
знае резултати от избори и това
беше на миналите президентски
избори, където практиките на кор-
поративния вот всъщност претърпя-
ха небивал разцвет. Цветанов ще
направи всичко по силите си, а той
по отношение на подобни компро-
метирани политически техники и
ходове, мисля, че има доста сили.
Така че трябва да имаме предвид,
че нито социологията, нито пък тези
анкети през сайтовете, ще отразят
корпоративния вот. И накрая ще се
окаже, че този контролиран вот
всъщност е разликата и може да
предизвика изненада в деня на
изборите, защото изведнъж сами-
те социолози могат да бъдат учу-
дени от размера му.

Смятам обаче, че обществото
вече има доста начини за контрол.
Хората до голяма степен разбраха
каква е опасността от този контро-
лиран вот, на ГЕРБ специално. И
съм убеден, че в момента в много
широк политически спектър - и дес-
ните от Реформаторския блок, и
ДПС, и БСП, разбира се, ние всич-
ки сме наясно, че ако не направим
реален контрол и ако не успеем да
вкараме правилата, истинските пра-
вила на изборите и на демокраци-
ята, ние губим цялата демокрация в
България. Затова всички са мотиви-
рани и много се надявам, че ще
направим и ще използваме меха-
низми, които да попречат на Цвета-
нов да разиграва държавата и да
обезсмисля демокрацията.

 Споменахте ДПС. Според
вас техните гласове за балота-
жа ли ще бъдат решаващи за
избора? Самото ДПС, доколкото
успях да разчета посланията му
след издигането на Орешарски,
намекна, че ще търгува отново
подкрепата си.

- Нека не забравяме, че все пак
ДПС е една парламентарно пред-
ставена партия, т.е. с този имидж,
който имат, те продължават да
бъдат една законна според държа-
вата партия. А друг е въпросът, че
БСП винаги е имала лош спомен от

всякакви форми на сдружавания с
ДПС. Мисля, че, от една страна, ние
не можем да не се отнасяме с ува-
жение към ДПС като към всяка
политическа сила, защото в края
на краищата има едни 300-400 хил.
души, които винаги гласуват за дви-
жението. Тези хора са български
граждани и никой не може да се
отнася с пренебрежение към тях.
От друга страна, е ясно, че трябва
да сме много внимателни, защото
знаем навиците на тази партия,
които, общо взето, могат да бъдат
много алчни политически. И не ста-
ва дума за някакво деление на
власт, а става дума за това, че тях-
ната политическа алчност поняко-
га излиза извън разбиранията на
обществено приетото. Говоря за
разбиранията на обществото като
цяло, не толкова на БСП.

При това положение смятам, че
ние трябва да търсим подкрепата
на гласоподавателите на ДПС,
защото е ясно, че те няма да стиг-
нат на втори тур, поне според мен.
Но, пак повтарям - трябва наисти-
на да внимаваме за договорките с
ДПС, защото всички знаем какъв е
горчивият опит на подобни взаи-
модействия.

 Да ви върна на въпроса за
цялостната политика на днеш-
ната власт. Всичките тези скан-
дали, гафове, които извират по-
стоянно - смяната на Бокова в
12 без 5, унизителната подкрепа
за СЕТА, продължаването на
санкциите срещу Русия, разсел-
ването на бежанци из страната...
Как това поведение се вписва и
влияе на кампанията и настрое-
нията на хората?

- Аз никога не съм харесвал или
приемал по някакъв начин полити-
ката на Борисов, доколкото винаги
съм смятал, че той е човек, който
използва външните подобия на по-
литика, но никога не се е занима-
вал с конкретната същност на по-
литиката. Защото същността на по-
литиката е да правиш живота на
хората по-добър, а аз категорично
съм убеден от всичките си наблю-
дения по време на двете управле-
ния на Борисов, че когато той дой-
де на власт, животът на хората ста-
ва по-лош. И именно затова всички
тези скандали дори ме учудват,
защото той поне досега проявява-
ше инстинкта, колкото и лошо да
управлява, да прави така, че неща-
та да изглеждат приемливи за об-
ществото и  хората някак си опро-
щаваха всичко. Не му се лепеше
нито една грешка, която е правил.
Разликата в момента е, че сега му
се лепи, той прави грешки и ходове
в абсолютна вреда за българското
общество. Да вземем договора
СЕТА, който е във вреда и на биз-
неса, и на гражданите. Или онази
абсолютна глупост с подкрепата на
Кристалина Георгиева срещу Ири-
на Бокова и т.н. Това са ходове,
които са абсолютно недопустими. За
първи път обаче тези неща се ле-
пят на ГЕРБ и Борисов. Този път те
водят до това, че той има реалните
шансове да загуби изборите.

Оттук нататък пътят на ГЕРБ на-
долу е очевиден. Друг е въпросът
дали ще си проличи още на тези
избори или на следващите, но няма
никакво съмнение, че ГЕРБ не е
онази сила, която беше през по-
следните 10 години. Борисов вече
е силно компрометиран и в съзна-
нието на хората. Като политик той
беше компрометиран и преди това,
но сега много повече се чувства
неговата обреченост.
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Датата
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Бюджетни игри

Патриот за пост
се стяга

МАЯ
ЙОВАНОВСКА

ГЕОРГИ
ГЕОРГИЕВ

СВЕТОВЕН ДЕН НА АНИМАЦИЯТА. Отбеляз-
ва се от 2002 г. по ини-
циатива на Междуна-
родната асоциация на
анимационното кино.
Поводът е първата пуб-
лична прожекция на
Емил Рейно на т.нар.
светлинни пантомими
(1892). Рейно (1844-
1918) e френски худож-
ник и фотограф. На 21 декември 1877 г. патенто-
ва апарат за разглеждане на рисунки, прикрепе-
ни към хартиена лента, наречен праксиноскоп.

1860 - РАЖДА СЕ КАНО ДЖИГОРО, СЪЗДА-
ТЕЛ НА ДЖУДОТО (УМИРА 1938 Г.). Джудото е
първото японско бойно изку-
ство, спечелило широко
международно признание и
станало официален олимпий-
ски спорт. Педагогическите
нововъведения, приписвани
на Кано, включват използва-
нето на бели и черни колани
и въвеждането на дановете,
за да се покаже относител-
ното старшинство сред спортуващите даден боен
спорт. На Кано се приписват известни девизи като
“Максимум ефективност с минимално усилие” и
“Споделено благоденствие и изгода”.

1869 - РАЖДА СЕ ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ, ПИ-
САТЕЛ И ПОЛИТИК (УМИРА 1926 Г.). Рожденото
му име е Цанко Генов Бакалов.
Радетел на социалистическите
идеи, един от основоположниците
на Българския земеделски народен
съюз (БЗНС) и от неговите първи
водачи. Депутат в няколко парла-
мента, участник в няколко прави-
телства. Сътрудничи на много спи-
сания и вестници, сред които “Ново
време”, “Работнишки другар”, “Съвременен пре-
глед”, “Работнически вестник” и др. Автор на
лирика, разкази, три романа, пиеси.

1903 - РАЖДА СЕ ИВЛИН УО, АНГЛИЙСКИ
ПИСАТЕЛ (УМИРА 1966 Г.). Из-
вестен е със сатиричните си
романи “Шепа прах”, “Упадък и
падение”, “Унизените наши
тела”, както и с по-личната кни-
га “Завръщане в Брайдсхед”.
Майстор на изтънчената сатира
на английското висше общест-
во, към което самият той е сил-
но привлечен.

1931 - УМИРА ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ, ПОЕТ,
ПСИХОЛОГ И ОБЩЕСТВЕНИК (Р. 1863 Г.). Автор
на текста и мелодията на песента
“Горда Стара планина” (1885), по-
късно наречена “Мила Родино”,
върху основата на която на 8 сеп-
тември 1964 г. с Указ 534 на Прези-
диума на Народното събрание са
одобрени текстът и музиката на на-
ционалния химн на България.

1954 - В ПЛОВДИВ СЕ РАЖДА КИРИЛ ВА-
РИЙСКИ, АКТЬОР (УМИРА 1996
Г.). Изиграл десетки роли на сце-
ните на Смолянския, Пазарджиш-
кия, Сатиричния и Народния те-
атър “Иван Вазов”. Снимал се е в
18 български филма, между кои-
то “Комитски времена”, “Жреби-
ят”, “Борис I”, “24 часа дъжд”, “Йо-
хо-хо”, сериалът “Под игото”.

1981 - СЪЗДАДЕНА Е МЕТЪЛ ГРУПАТА “МЕ-
ТАЛИКА”. Основана е в Сан Франциско, Кали-
форния (САЩ)
от 17-годиш-
ния датски те-
нисист Ларс
Улрих, който
се преместил
със семейст-
вото си от Ко-
пенхаген в Ка-
лифорния, и
имал хоби да
свири на барабани. Другият основател е негови-
ят приятел Джеймс Алън Хетфийлд. Още с първия
си албум “Металика” популяризира траш метъла,
но в началото на 90-те години на ХХ в. връща
метъла в музикалния мейнстрийм.

След толкова години
управление Борисово на
какво ли не се нагледах-
ме, от какво ли не се
опарихме, че и мурафе-
тите им научихме. Даже
ни втръснаха. До болка.
Само те, управляващите,
явно все още си вярват,
че могат да продължават
да ни премятат по същия
стар сценарий. Чрез
врътките с парите на
държавата и предизбор-
ните игри с тях например.

Затова и не беше
никак неочаквана заяв-

ката от властта, че про-
ектобюджетът за 2017
година ще бъде внесен в
Народното събрание
след изборите чак. Нищо,
че времето ще е малко,
защото явно се надяват
на бързото му профуча-
ване през парламентар-
ни комисии и т.н. Дали
ще има критики - не е
важно. Важното е да си
осигурят мнозинство и да
си го приемат. Както им е
удобен.

Така стана и минала-
та година, когато имаше
местни избори. Не дава-
ха разчетите, пък после
ни попариха с нови данъ-
ци, двойно по-скъпи ви-
нетки и с бюджет като
цяло направен без как-
вато и да е мисъл за
дългосрочно развитие на
стопанството. Затова
малко странно изглежда
“прибързаното” вадене
на проектобюджета от
министерството на Вла-

дислав Горанов, предвид
направената вече заявка
да го чакаме чак след из-
борите. Дали пък няма
някаква предизборна
идея или намерение?
Борисов след известни
противоречия, съвсем
нормални впрочем за
него, първо направи за-
явка, че ако Цачева не
спечели на първи тур, си
дава оставката, а накрая
почти се отрече от каза-
ното и заяви, че държа-
вата има нужда от ста-
билност. Та явно, за да
има стабилност, каквото
и да влага в това понятие
Борисов, изкараха бюд-
жета.

 Оказва се обаче, че
за втори път тази година
се опитват да ни цакат с
едни и същи пари. Става
въпрос за заложените в
тазгодишния бюджет
средства за капиталови
разходи, които останаха
непохарчени. Това обаче

не е за похвала, защото
така хем не изпълняват
изготвения и приет имен-
но от тях Закон за бюд-
жета, хем с това лишават
от изключително необхо-
дими средства българ-
ската икономика. Според
експерти, това дори е
удар върху бизнеса. Та
тези именно непохарче-
ни 1,6 млрд. лв. първо
през август бяха гръмко
отчетени като голям из-
лишък в бюджета, а сега
ги калкулират пък - като
липса на дефицит в бюд-
жета. Това не е смешно,
а направо жалко. Впро-
чем подобни игри напом-
нят маниера на бившия
шеф на Горанов във фи-
нансовото ведомство,
неговия предшественик
Дянков.

Затова Горанов явно
залага за догодина де-
фицит в държавната хаз-
на от минус с 1,33 млрд.
лв., или 1,4% от БВП. А

обяснението е, че разхо-
дите нямало как да се
свият толкова бързо, пък
и щели много еврофон-
дове да усвояват, за кое-
то трябват и държавни
пари. Иначе изискването
е за дефицит от 3% от
БВП, нали?

Като цяло експерти
разчитат в проектобюд-
жета отказ от каквито и
да било реформи и мер-
ки за стимулиране на
икономиката ни, която
колкото и бавно да се
движи, се случва - в
единство с европарите.
Това, за съжаление, не е
нищо ново. За догодина
на практика дори е зало-
жено забавяне на расте-
жа на стопанството ни. И
за по-догодина също.
Разбира се, макар в бю-
джета да се шикалкави,
че нови заеми няма да
има, става ясно, че
държавата ще поема нов
дълг. Честито!

Крути мерки, включи-
телно и употребата на
оръжие, срещу мигранти-
те, нарушаващи масово
българската граница,
поискаха вчера от “пат-
риотичния” фланг на пар-
ламента - “фронтът” на
Валери Симеонов, “Ата-
ка” и БДЦ внесоха съот-
ветното проекторешение.
Там има и други работи
за това мигрантите да се
държат под ключ, но най-
важното е, че ще се пуца
срещу нарушителите. И
какво? Нима досега ня-
кой е забранявал на гра-
ничната полиция, на дру-
ги органи да защитават
границата? Нима няма

съответните инструкции
за силовите ведомства?
Нима единственото, кое-
то спира армия и поли-
ция да респектират миг-
рантите, още преди да
прекрачат браздата, не е
политическото решение?
То е, разбира се.

Валери Симеонов и
компания по същество
предлагат банални
неща, които отдавна са
разписани някъде друга-
де. Тяхното проекторе-
шение не променя нищо,
защото вменява на поли-
цията и армията да си
гледат работата. Те оба-
че не могат да го правят,
защото министър-пред-
седателят Бойко Бори-
сов няма дупе да вземе
такова решение, тъй
като е изпаднал в тотал-
на зависимост както от
Берлин, откъдето се на-
лага сегашната полити-
ка спрямо пришълците,
така и от Анкара, за ко-
ето вече неколкократно
получавахме публични
доказателства. Именно

премиерът е главният
виновник за създалата
се ситуация, при която
той си къса публично
ризата, че всеки ден за-
щитавал България, а в
същото време съседна
Сърбия се оплаква, че
все повече и повече ми-
гранти от Близкия изток
прииждат на сръбско-
българската граница.
Впрочем и нашето МВР
отчита “увеличен миг-
рантски натиск”. Това
може да означава само
едно, че реално грани-
цата не се защитава, а в
комбинация с плановете
за заселване на още
чужденци в страната кар-
тината се избистря - ед-
ните ги пускаме, защото
така уйдисваме на Ердо-
ган от Юг, а другите ги
заселваме, защото така
очаква Меркел от Запад.

Самообявилите се за
патриоти обаче не по-
ставят тези въпроси
пред правителството.
Защото са част от власт-
та и защото очакват да

продължат да бъдат в
нея. Залог за това е
ГЕРБ да победят на
предстоящите прези-
дентски избори. Иначе,
нали знаете - предсро-
чен вот и картите може
фатално да се разбъркат
за “фронтоваци” и “ата-
кисти”, пък за ББЦ няма
какво да говорим. Зато-
ва сега се хвърлят по-
добни фишеци, за да по-
кажат загриженост, за
да бъде обяснено на
драгия избирател колко
милеят за него дамите и
господата от “патрио-
тичния” фланг и така да
бъде отклонено внима-
нието от глупостите, ко-
ито върши правителст-
вото на ГЕРБ. Сега ня-
колко дни медии ще
обсъждат нелепостите
на “патриотите” като
тази, влизащите в стра-
ната, да минавали само
през ГКПП-та, вместо да
питат Борисов срещу
какво договори заселва-
нето на България с чуж-
ди народи.

Анатолий СТАНКУЛОВ
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Велиана
ХРИСТОВА

Циганската работа
на държавата

Преди няколко дни Сметната палата
публикува одитен доклад за образова-
телната интеграция на деца от етниче-
ските малцинствени групи у нас за пе-
риода 2012 до 2014 г. Само за тези три
години и само за образователната ком-
понента на “интегрирането”

са похарчени
на вятъра 26 млн. лв.

констатират одиторите - 3,4 млн. лв. са
от бюджета на Центъра за образовател-
на интеграция на деца и ученици от
етническите малцинства, над 21,4 млн.
лв. идват по Оперативна програма “Раз-
витие на човешките ресурси” и близо
1,2 млн. лв. са от други европейски из-
точници. Темата привлече обществено-
то внимание, особено след като МОН
обяви, че 600 циганчета ще получат по
30 евро месечна стипендия, за да
продължат да учат в IХ и Х клас или в
последните две години за придобиване
на средно образование. Ще им помагат
в обучението 75 “ментори”. Проектът бил
съвместен между МОН и Ромския обра-
зователен фонд и ще бъде изпълняван
от Центъра за образователна интегра-
ция на децата и учениците от етничес-
ките малцинства, който бе създаден
специално през 2005 г. към МОН.

Вярно, с циганите трябва нещо да
правим. Но едва ли трябва да им плаща-
ме. Тази мярка предизвика широко об-
ществено недоволство, защото да ти
плащат по етнически признак, че хо-
диш на училище, си е нова дискримина-
ция и сегрегация, а не толкова приоб-

Ефективността от налетите стотици милиони за интеграция
на ромите е почти нулева, отчита Сметната палата

Десетки стратегии, стратегически рамки, програми, проекти и планове за
интегриране на циганите в обществото са приети в България за 25 години. В
страната са налети милиарди левове за изпълнение на въпросната цел.
Резултатът е почти нулев. Дори Десетилетие на ромското включване прежи-
вяхме и след него цигански гета и катуни никнат вече като гъби на всеки
свободен терен в села, градове и столични квартали. Колкото повече страте-
гии и пари - толкова по-дезинтегрирани се оказват циганските общности.

щаване към знанието. Пък и не е прием-
ливо при това живеещо в мизерия насе-
ление да даваш на отличниците 35 лв.
стипендия, а на циганетата с успех 3,50
- цели 60. Разбира се, Кунева отрече, че
парите ще се дават просто на цигани, за
тях ще се кандидатства, държавата ще
дава само по 24 лв. (останалите са от
Ромския образователен фонд) и било
безотговорно да не се полагат грижи за
ромите, които през 2020 г. щели да са
една четвърт от излизащите на пазара
на труда. Само тя си знае как точно е
изчислила този процент, като е извест-
но, че по данни на НСИ от преброява-
нето на населението българската етни-
ческа група обхваща 5 664 624 (84,8 на
сто от всички български граждани), тур-
ската група наброява 588 318 души
(8,8%), а ромите са 325 343 души (4,9%).

Има обаче нещо по-важно от задяв-
ките с министърката и споровете за
дискриминация, на което никой не обръ-
ща внимание. Винаги, когато МОН тряб-
ва да даде някоя стотинка на училища,
университети или академични институ-
ти, започва надлъгване с мантрата: не е
важно какви пари се дават,

а е важно как се харчат

сиреч - колко ефективно. Хайде сега да
приложим мантрата към ромските пари.
Колко ефективно се харчат стотиците
милиони, дадени за циганите, знаем
всички - статистиката сочи, че циганче-
тата все повече отпадат от училище,
23% от тях напускат преждевременно,
докато при българчетата процентът е
5,3. Парите се харчат без резултат; потъ-
ват в 20-ина неправителствени органи-
зации, които се хранят от тях; пилеят се
за безсмислени семинари, офиси, коли,
обучение на администрация и на обучи-
тели, “ментори” (от разни фондации)  и
прочее “интеграционни екстри”. Парите
де факто не са отишли за ромите. По-
мним как Бойко Борисов и Цв.Цв се
хвалеха още през 2010 г., че прокурату-
рата разследва многомилионни разхи-
щения на ромски пари - някой да е чул
да има обвинени? Шест години минаха

оттогава. А добре се знае, че още преди
да влезем в ЕС, само по програма ФАР
за ромска интеграция са разходвани над
40 млн. евро; други близо 20 млн. евро,
взети като заем от Европейската банка
за развитие, са били инвестирани след
2000 г. за ромски жилища в София, Плов-
див и Пазарджик. Стотици милиони евро
потекоха за интегрирането на циганите
по европейските програми след 2007 г.,
както и от различни институции в Европа.
В програмния период 2007-2013 г. само
за образователната интеграция на ци-
ганчетата са отишли 22,2 млн. лв. За ин-
тегриране на ромската общност отиват и
около 10% от бюджетите на две други
европейски програми, по които Бълга-
рия получава финансиране - Норвежкия
финансов механизъм и Българо-швей-
царската програма. Отделно част от па-
рите по националните образователни
програми на МОН, финансирани от хаз-
ната, също е за ромите. А в годините до
2020 г. за “социално-икономическа инте-
грация на маргиналните общности” ще
се дадат 130 млн. лв. Данните са офици-
ални - на МТСП.

Каква е ефективността на наливани-
те с пълни шепи пари за ромите и как
работи споменатият Център на МОН за
малцинствата, който ще изпълнява и
програмата за “стипендиите за задържа-
не в гимназията”? Отговорът е в одитния
доклад на Сметната палата. Почти ну-
лева е ефективността, а Центърът на
МОН е удостоен единствено с фрази от
рода на “не е изпълнил”, “не работи”,
“не координира”, “не отчита”, “не оценя-
ва обективно”, “не контролира” и пр.

 Какви са основните заключения на
Сметната палата? Първо е отчетена
една важна “подробност” - че след като
е дал едни 201 хил. лв,

Ромският фонд не е давал
средства след 2012 г.

докато хазната е дала над 3,3 млн. лв.
Освен това: “Приоритетът за “пълноцен-
на интеграция” на ромските деца и уче-
ници” не е изпълняван с ефективни дей-
ности. В нормативната уредба лисва
изчерпателност - в училищния закон не
е предвиден държавен образователен
стандарт за механизмите за интегра-
ция на децата от етническите малцин-
ства и решаване на специфичните про-
блеми на различните етноси. В систе-
мата на образованието няма координа-
ция между различните структури, рабо-

тещи по образователната интеграция.
Няма дори ред как да се събират данни
за ромските деца, поради което не
може да се оцени колко от тях и за
какъв период реално ходят на учили-
ще. Не работи ефективно Управителни-
ят съвет на Центъра към МОН за обра-
зователна интеграция. Не са създаде-
ни условия за обективна оценка на про-
ектните предложения, липсва адекват-
на система за оценяване, има възмож-
ности за субективизъм и корупция. Не е
отчитано дали изпълняващата органи-
зация и партньорите имат капацитет за
извършваната дейност. Поставяни са
неясни, трудно измерими и непостижи-
ми цели, няма подходящи показатели,
по които да се измери ефектът от вло-
жените средства и постигната ли е ня-
каква промяна. Няма мониторингови до-
клади за изпълнението на дейностите
и това е недобро управленско реше-
ние при финансова оскъдица. Не са
създадени условия за контрол за
изпълнението на проектите. Няма кон-
трол за установяване на качеството на
договорите с външни организации за
оценка на ефекта от дейностите”.

В одитния доклад има и много кон-
кретика. “Няма обосновка доколко не-
обходими са направените разходи по
проектите. Одиторите дават примери на
много проекти, които навеждат на
мисълта за корупция. Има такива, в ко-
ито парите са завишавани допълнител-
но в ход, като не се знае кой е разпо-
редил това. Има дори дадени в повече
пари, преди те да бъдат поискани от
изпълнителя! Има отчетени дейности,
които не са извършвани; разплатени са
суми за стоки, които не са доставяни в
училище.

В Центъра на МОН за образование-
то на етническите малцинства няма дори
информация колко от отпадащите уче-
ници са от малцинствени групи. Нито пък
колко ромчета са се възползвали от
парите по националните образовател-
ни програми. Няма информация как и

колко циганчета са
приемани по училища

нито дали въобще са влизали в учили-
ще. При проклетия социализъм учите-
лите издирваха всяко циганче в района
на училището и го довеждаха в класна-
та стая. И това бе доста по-ефективно от
сегашното раздаване на пари за ходе-
не на училище. При “демокрацията”
обаче законът премахна районирането,
всяко дете може да учи в което си иска
училище, а това прави трудно проследя-
ването на всяко дете от ромски произ-
ход. Не невъзможно обаче. Да, има не-
регламентиран начин за събиране на
информация за етническата принадлеж-
ност на децата и учениците в системата,
установява Сметната палата. Директо-
рите на училища и учителите нямат
достъп до единна база от информация
на МОН за осъществяване на образова-
телно-интеграционните дейности. Мал-
ко регионални инспекторати са плани-
рали дейности, съобразени с конкрет-
ното етническо население на региона
им. Не се следи дали след завършване-
то на проекта циганчетата продължават
да ходят на училище и не може да се
прецени устойчивостта на резултата”.

Общата убийствена констатация на
Сметната палата след около 100 стра-
ници доклад е: “Осъществените дейнос-
ти за образователна интеграция на деца
и ученици от етническите малцинства
през периода 2012-2014 г. в системата
на образованието са недостатъчно
ефективни за постигане на поставените
цели и планираните ефекти”.

Сметната палата дава 3 препоръки
към министъра на образованието и на-
уката и 18 към Управителния съвет и
директора на Центъра за образовател-
на интеграция към МОН. Тези препоръ-
ки не са изпълними от днес за утре. Това
е проблемът. Как да се радваме, че
Кунева налива в крайно неуредена и
неефективна система едни нови милио-
ни за интегриране на циганчетата? Те
ще отидат там, където са отишли купи-
щата пари досега - в общественото не-
битие. Е, ще допринесат с нещо за уреж-
дането на нечие лично битие.
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Днес светът ляга и става с
мисълта, грижата, страха,
съмненията за имигрантите,
емигрантите и миграцията.
Дали преди е имало по-голямо
преселване, изселване, засел-
ване е друг въпрос. Но ще
хрумне ли някому някак си да
отбележи за историята, да ос-
тави траен белег какво чудо е
било. Телени прегради спеш-
но се вдигат, мигрантски квоти
се гласуват от най-високото по
сан място, референдуми се
спретват, подкрепа и отрица-
ния се демонстрират...

И, може би, причинителката
на това чудо човешко, или поне
със сигурност една от най-ви-
новните, г-жа САЩ, стои отст-
рани и съзерцава. От време на
време помръдва по някой пръст
и сочи къде, какво? Странна
зрима ненамеса. Няма ги и
френските интелектуалци, като
Едуард Рене, Бертолди, Готие,
които да подхвърлят и да поде-
мат идеята и инициативата. Как-
то преди повече от 150 години
е било. Та се стига до открива-
не на 28 октомври 1886 г. на
остров Бедлоу, входната порта
на Америка пред най-големия
й град Ню Йорк, на Статуята на
свободата. Поне тя да бе по-
действала подсещащо.

Да, времената са други. И
причините, плановете, претен-
циите на мигрантите не са
същите. А статуята си стои. Поч-
ти забравена. Като че ли по-
подходящото й място сега ще
се окаже някой италиански или
гръцки остров. А ако бе в Бълга-
рия, можеше и да бъде взриве-
на или премахната. Както Мав-
золея, паметника “1300 години
България” пред НДК, паметни-
ка на парашутистите в родното
ми село, паметника на антифа-
шистите пред читалище “Добри
Чинтулов” в жк “Дианабад”...
Нататък всеки може да
продължи изброяването.

Ето до какви мисли може да
доведе датата 28 октомври от-
преди 130 години. На този ден
през 1886 г. пристанището на
Ню Йорк е задръстено от пара-
ходи, фериботи, яхти, лодки и
всичко, което може да плува. В

Димитър КОПРИВЛЕНСКИ

дъждовния есенен ден е откри-
та Статуята на свободата.

Френска направа -
американска гордост

Нашенските нагаждачи със
следдесетоноемврийска дата
упрекват творците от времето
на социализма в някакъв “гиган-
тизъм”. И направиха “паметни-
че на Гарибалди” на едноимен-
ния площад. Обидиха големия
италианец, като го свряха в
клоните на дърветата. Разпъват
на кръст вече четвърт век мо-
дерната за времето си компо-
зиция на проф. Валентин Стар-
чев пред НДК. Всички, в столи-
цата и в страната, минаващи,
смятащи се за интелектуалци.
И не се сещат, че събарянето
на паметници е варварство. Не
си вземат урок от взривяването
на Мавзолея. Не се чувстват

гузни. Значи им харесват ония
с чуковете? На Каймакчалан и
в “Ислямска държава”. Кой ще
коментира?

А ето и една очевадна идея.
Паметникът пред НДК да стане
Паметник на загиналите във
войните от 1-ви и 6-ти пехотен
полк. Мястото му е повече от

най-подходящото - в средата на
казармите. Видът и достолепи-
ето му напълно отговарят на
саможертвата на героите. Има
предостатъчно пространство да
се изпишат имената по достоен
начин. И да се съчетае минало
и настояще. Не варварство!

И ще каже ли някой, че е
гигантомания Статуята на сво-
бодата, най-голямата на Земя-
та. Тя е висока 36 фута. На ан-
глийски това е “стъпка”, мярка
за дължина, равна на 30,48 сан-
тиметра. Изработена е във
Франция. Известно време
стърчи неуместно над париж-
ките къщи. Сетне е нарязана на
части, опакована е в 200 сандъ-
ка и е отправена към Нюйорк-
ското пристанище. За да запа-
ли любопитството на хората,
първоначално е разположена
на части. А срещу съответна
такса американците могли да

се изкачат на балкона на фак-
лата. Има пикантерии и около
фризурата на главата, кой е
позирал...

Че е тенденциозно отноше-
нието към паметниците в Бълга-
рия не е кой знае каква тайна.
Важното е хората да си спом-
нят и да си дават сметка. А в
това отношение по-добро срав-
нение едва ли има. Колцина, да
речем, знаят, че тази американ-
ска гордост и символ е френска
направа. И е дарена на амери-
канския народ от Франция.

Повече от 20 години
след идеята

Било е преди повече от 150
години. Идеята за този символ
на свободните хора предлагат

цузите да дарят на американ-
ците. И един от гостите, 31-го-
дишният скулптор Фредерик
Огюст Бертолди, започва про-
ектирането. През 1871 г. той
преброжда САЩ от бряг до бряг.
Докато накрая забелязва мал-
кото островче Бедлоу. И
въздъхва: “Тук трябва да възпра-
вя моята статуя, където тръгна-
лите да търсят “новия свят” от-
правят първия си взор към ле-
леяното спасение!”

През следващите 15 годи-
ни, вдъхновен от паметниците в
Египет, Родоския колос, медна-
та статуя на св. Чарлз в Арона
(Италия), Бертолди превръща
общата идея за символ на сво-
бодните люде във великолепна
статуя. Не потвърждава, но и не
отрича, че като модел е взел

е готова.
Първоначално гипсовият

модел е изработен в парижка-
та работилница на г-н Готие.
Следват дърводелците и накрая
металоработници изковават,
заваряват и занитват арматур-
ните ребра. И се стига до веч-
ния въпрос - липса на средства,
непостоянна работа. От 1880 до
1884 г. са събрани 60 000 фран-
ка, равни на 1 300 000 долара.
Те позволяват да бъдат
извършени допълнителните
работи. И на 4 юли 1885 г. ста-
туята е показана на американ-
ския представител във Франция.
В Нюйоркското пристанище
пристига на 17 юли 1885 г.

Не минава и без вестникар-
ска интрига. Влиятелният в. “Ню
Йорк таймс” оспорва целесъоб-
разността на изразходваните за
статуята средства. Поради кое-
то Бертолди поисква да я по-
стави във Филаделфия. Готов-
ност да приемат статуята вед-
нага предлагат Бостън, Сан
Франциско, Върмонт. Отговорът
на нюйоркчани е незабавното
съставяне на комисия за съби-
ране на средства и построява-
нето на основния фундамент.
Иначе изпускат “птичката”.

„Нека не чакаме
милионерите”

Както подобава, статуята е
възпята и в стихове. Емма Лаза-
рус, щерка на богат търговец от
Ню Йорк, представителка на
елитно еврейско семейство,
сътворява цяла поема за “умо-
рените, бедни тълпи... жадни да
дишат свободно...” Стиховете са
за изгнаниците, тръгнали да
търсят спасение в чуждата земя.
В техен символ се превръща
статуята.

Уместен е и още един щрих.
През 1878 г. в Париж се про-
вежда световно изложение. Там
е показана и главата на стату-
ята. Пак с цел събиране на
средства. И тогава известният
унгарски емигрант и издател
Йосиф Пулицър превръща своя
вестник в силно средство за
събиране на пари за построя-
ване на статуята. Като прикан-
ва нюйоркчани да се включат,
той използва блестящата фра-
за: “Нека не чакаме милионе-
рите!” Името на всеки дарител
Пулицър публикува във вестни-
ка. И успява да събере за стро-
ителството 10 000 долара.

На откриването на статуята
присъства и президентът Гро-
увър Кливланд. От Бруклин до
Джърси димът от салютиращи-
те оръдия и дъждът на гъсти
облаци покриват островчето. За
увеселението Конгресът отпус-
ка 56 400 долара. Суматохата
стига върха си, когато създате-
лят на статуята, френският
скулптор Бертолди, сред писъ-
ка на тромби, пищялки, свирки
смъква френския трикольор,
покриващ лицето. Не се чуват
ни реч, ни поздрав. Това в САЩ
го могат. И нас научиха!

И пак за поуката. Вижте
подтика на френските интелек-
туалци. Своя подарък от името
на френския народ те правят
като противопоставяне на дес-
потичното управление на импе-
ратор Наполеон III. Което е не
по-малък символ! И което, като
че ли, почти не се знае.

френски интелектуалци. Просто
по време на следвечерен раз-
говор край Париж през нито
толкова далечната, нито вече
близката 1865 г. домакинът
Едуард Рене споделя идеята си
за подходящ символ на амери-
канската свобода. Който фран-

своята майка. За кого чертите
на собствената му майка не са
най-скъпи. В тон с твърденията
за чертите на лицето са и обви-
ненията, че за тялото му е по-
зирала неговата любима Жан-
на-Емилия. Уви, нея той среща
и се женят, когато статуята вече

Статуята на свободата
на остров Бедлоу,
който през 1956 г.

е преименуван
на остров

на Свободата

Реставрацията на Статуята на свободата през 1984 г.

Тържественото откриване на Статуята на свободата,
състояло се на 28 октомври 1886 г.
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Николай КОЕВ

В ÚÂ˘‡‚‡˘ËÚÂ Ò˙·ËÚËˇ ‚
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÔÂÁ ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰ÌË ÏË Ì‡ÔÓÏ-
ÌËı‡ Á‡ ÓÌ‡ÁË ËÁÚ˙Í‡-

Ì‡ Ù‡Á‡ Á‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡,
ÍÓˇÚÓ ÓÁÌ‡˜‡‚‡Î‡, ˜Â ÓÚ Ì‡Ò
ÌË˘Ó ÌÂ Á‡‚ËÒË. “˙ÊÌÓ Â ‰‡ ÒË
„Ó ÔËÁÌ‡ÂÏ, ‡Ï‡ ËÁ„ÎÂÊ‰‡ ËÏ‡
ÌÂ˘Ó ‚ˇÌÓ ‚ ÚÓ‚‡ ÓÚ·Î˙ÒÍ‚‡-
˘Ó ÒÎÓ‚ÓÒ˙˜ÂÚ‡ÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÒÂ
‚Ï˙ÍÌ‡ ‚ Ì‡Ó‰Ì‡Ú‡ ÎÂÍÒËÍ‡.
◊Û‰ˇ ÒÂ Í‡Í‚Ó Ó˘Â Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÒÎÛ˜Ë, Á‡ ‰‡ ÔÓÌËÍÌÂ ‚ Ò˙ÁÌ‡ÌËÂÚÓ ÌË ÊÂÒÚÓÍ‡Ú‡ ËÒÚË-
Ì‡, ˜Â Í‡ÚÓ ‰˙Ê‡‚‡ ÒÏÂ Ì‡Ô‡‚Ó Ì‡ ÍÓÎÂÌÂ. ¡ÂÁ ˇÒÌÓ
Ó˜ÂÚ‡Ì ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍË Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ ÔÓÙËÎ, ·ÂÁ ‰ÓÒÚÓÈÌ-
ÒÚ‚Ó, Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ ‰ÓÒÚÓÎÂÔËÂ Ë „Ó‰ÓÒÚ. ƒÓ Ú‡ÁË ÔÂ˜‡Î-
Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ÌË ‰Ó‚Â‰Â ÍÓıÓÚ‡ ÓÚ ‡Î˜ÌËˆË Á‡
‚Î‡ÒÚ Ë ËÏ‡ÌÂ, ÔÓ‰‡ÊÌËˆË Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍÓÚÓ Ë ·˙Î„‡˘Ë-
Ì‡Ú‡, ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë Ú‡Ï ‡„ÂÌÚË Á‡ ‚ÎËˇÌËÂ (Ë ÌÂ Ò‡ÏÓ!),
ı‡ÌÂÌËˆË Ì‡ ÙÓÌ‰‡ˆËË, ‡ÚÛ‚‡˘Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Á‡ Ó·˘Â-
ÒÚ‚Ó, ÓÚ‚ÓÂÌÓ Ò‡ÏÓ Í˙Ï ˆÂÌÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÎË·Â‡Î‰ÂÏÓ-
Í‡ÚË˜Ì‡Ú‡ Ï‡ÚËˆ‡ Ë ÎËÍ‚Ë‰Ë‡˘Ó Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ Ë‰ÂÌ-
ÚË˜ÌÓÒÚ, ÍÛÎÚÛ‡, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, Ú‡ Ë... ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ. “Â
ÌÂ ÒÂ ËÌÚÂÂÒÛ‚‡Ú ÓÚ Ù‡Ú‡ÎÌËÚÂ ÔÓÒÎÂ‰ËˆË Á‡ Ë ·ÂÁ
‰Û„Ó ÚÓÔˇ˘Ëˇ ÒÂ Ì‡Ó‰. «‡ Úˇı Ò‡ ‚‡ÊÌË ·˙ÁËÚÂ ÔË-
ıÓ‰Ë, Í˙ÒËÚÂ ‰ÓıÓ‰ÌË ÔÓÁËˆËË, ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÍÓ-
ÎÂÌËˇ ÓÚ ÒÂÏÂÈÌËˇ Í˙„ Ì‡ ÓıÓÎÌÓ ·ÂÁ„ËÊËÂ ÔÓ ‚˙ÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ ÔÓ ‰‡ÎÂ˜ ÓÚ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ „‡ÌËˆ‡.

ÕÂ Â ÚÛ‰ÌÓ ‰‡ ‡ÁÔÓÁÌ‡ÂÏ Á‡‚ËÒËÏËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÌË
Ó·Ë˜‡Ú Ì‡ ÚÓÚ‡ÎÌ‡ Ë ÛÌËÁËÚÂÎÌ‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ.
“Â Ò‡ Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â ÓÍÓÎÓ Ì‡Ò - ÔÓ ‚˙ıÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ‚Î‡ÒÚÓ‚‡Ú‡
ÔË‡ÏË‰‡ Ë ÔÓ ‚ÂË„‡Ú‡, ‚ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡Ú‡ Ë ‡„ÂÌˆËËÚÂ,
‚ ‰˙Ê‡‚ÌËˇ Ë ˜‡ÒÚÌËˇ ·ËÁÌÂÒ, ‚ ÛÊ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ‡Ú‡ ÊÛ-
Ì‡ÎËÒÚËÍ‡ Ë Ó·ÂÍÚË‚Ì‡Ú‡ ÒÓˆËÓÎÓ„Ëˇ. ƒÂÎ‡Ú‡ ËÏ Ì‡ÔÓÒ-
ÎÂ‰˙Í Ò‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó, ˜Â ‰ÓË ÛÒÔË‚‡ÌËˇÚ ÔÂ‰ËÁ·Ó-
ÌÓ Ò Ï‡ÌÚË Á‡ Ò‚ÂÚÎÓ ·˙‰Â˘Â ·˙Î„‡ËÌ ÒÂ ÒÂÔÌ‡ ‚ ÌÂ-
‰ÓÛÏÂÌËÂ. » Í‡Í ËÌ‡˜Â, ÍÓ„‡ÚÓ Á‡‚ËÌÚÂÌËˇÚ Á‡ ÔÓÒÚ‡ Ò
˜ÛÊ‰‡ ÓÚ‚ÂÍ‡ ‚˙Ì¯ÂÌ ÏËÌËÒÚ˙ ÃËÚÓ‚ ÓˆÂÌË Í‡ÚÓ ìÌÂ-
ÔËÚÂÒÌËÚÂÎÌÓî ËÁˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÛÒÍËˇ Ò‡È·Ëˇ ≈‰Ó„‡Ì.
“ÓÈ Ò˙˘ËˇÚ ‚ ÔÂ‰ËÁ·ÓÂÌ ÌÓÒÚ‡Î„Ë˜ÂÌ ÔÓË‚ Ì‡ Ò˙ˆÂÚÓ
ÔÓÒÚˇ ˙Í‡ Í˙Ï ÚÂËÚÓËË Ì‡ ·Ë‚¯‡Ú‡ ŒÒÏ‡ÌÒÍ‡Ú‡
ËÏÔÂËˇ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë Í˙Ï „‡‰Ó‚Â ÓÚ ¡˙Î„‡Ëˇ. «‡
˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Ì‡ ‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÚÓ ÌË ‚Â‰ÓÏÒÚ‚Ó Ó·‡˜Â ÌÂ
ÒÚ‡‚‡ÎÓ ‚˙ÔÓÒ Á‡ „‡ÌËˆË, ÍÓÂÚÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ÒÂ ÓÚ‡ÁË
Ë Ì‡ ‚ËÚËÂ‚‡Ú‡Ú‡ ÎÂÍÒËÍ‡ ‚ ÔÓÁ‡Í˙ÒÌˇÎ‡Ú‡ ÌË ÓÙËˆË‡ÎÌ‡
Â‡ÍˆËˇ, Á‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ Ú‡ÁË Ì‡ Ò˙ÒÂ‰Ì‡ √˙ˆËˇ.

œÓ‚Â˜Â ÓÚ ˇÒÌÓ Â, ˜Â ÒËÎËÚÂ ÌË ‰‡ ÒÂ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡-
‚ËÏ Ì‡ ÒËÎÌ‡ “ÛˆËˇ Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÏÂÂÌÓ Ë ÛÏË¯ÎÂÌÓ Ò‚Â-
‰ÂÌË ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ. ÕÓ ‡ÍÓ ÛÒÚËÚÂ Ì‡ ‚Î‡ÒÚÌËˆËÚÂ Ò‡ Ô˙ÎÌË
Ò Â‚Ó‡ÚÎ‡ÌÚË˜ÂÒÍË ˆÂÌÌÓÒÚË Ë Ò˙˛ÁÌË˜ÂÒÍË Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ,
ÚÓ ÔÓÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌˇÚ Ò‚Óˇ ‰˙Î„ Ë ‰‡ Â‡„Ë‡Ú
‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÂÌ Ó‰ Á‡ÒÂ„‡ ‚Â·‡ÎÌË Á‡ÔÎ‡ıË.
«‡˘ÓÚÓ ‰ÛÏËÚÂ Ì‡ ÚÛÒÍËˇ ÔÂÁË‰ÂÌÚ Ò‡ ‰ÓÒÚ‡ ÔËÚÂÒÌË-
ÚÂÎÌË, ÌÓ Á‡ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ÛÏÂˇÚ ‰‡ ˜Û‚‡Ú ˆÂÎÂÌ‡ÒÓ˜ÂÌÓ
ÔÓ‚Ú‡ˇ˘ËÚÂ ÒÂ ÔÓÒÎ‡ÌËˇ. ¿ ˜Â Ò˙ÒÂ‰Í‡Ú‡ ÌË ÔËÂÏ‡ Á‡ÒÂ„‡
Ó·‡ÚÌÓ ÌˇÍÓË ÌÂÎÂ„‡ÎÌÓ ÔÂÏËÌ‡ÎË „‡ÌËˆ‡Ú‡ ÌË ÏË„-
‡ÌÚË, Â ‚˙ÔÓÒ Ì‡ Ó·˘ÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍ‡ ÔÓÎËÚËÍ‡ Ë ‰Ó„Ó‚Ó-
ÂÌÓÒÚ. ¿ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÌÂˇ ÔÓÌÂ Ì‡ ı‡ÚËˇ Â Ë ÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ë
ÌÂÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ „‡ÌËˆË. “‡Í‡ ˜Â
ÌÂ Â ‰ÓÒÚÓÈÌÓ, ÌÂ Â ·˙Î„‡ÒÍË ‰‡ ÔÓ‰‚Ë‚‡ÏÂ ÓÔ‡¯Í‡
ÍÓÌ˛ÌÍÚÛÌÓ Ë ‰‡ ÓÏ‡ÎÓ‚‡Ê‡‚‡ÏÂ ‚˙Ì¯ÌÓÔÓÎËÚË˜ÂÒÍË
„‡ÙÓ‚Â ÓÚ ˛„, ‡ ‰‡ ËÏ‡ÏÂ ÔÓ-‰ÓÒÚÓÈÌÓ ‰˙Ê‡‚ÌË˜ÂÒÍÓ
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ, Í‡Í‚ÓÚÓ ˇ‚ÌÓ Â ‚ ‰ÂÙËˆËÚ Á‡ ÌˇÍÓË Ó‚Î‡ÒÚÂÌË
Ò Ì‡ÚËÒÍ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÓÚÍ˙‰Â ÎËˆ‡. ÕÓ Ú‡Í‡ Â ÔË Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ!

¬ÎÂÁÎËˇÚ Ì‡ÔÓÒÎÂ‰˙Í ‚ ‰˙Î·ÓÍ Ó·ˇÒÌËÚÂÎÂÌ ÂÊËÏ Ë
‚Ë‰ËÏÓ ËÁÌÂ‚ÂÌ ÔÂÏËÂ ËÁ˙ÒË ÔÂ‰ËÁ·ÓÌÓ ‚ ÂÙË,
˜Â ‚ Ô˙‚Ëˇ ÏÛ Í‡·ËÌÂÚ ìÚÂî ÏÛ ·ËÎË ì‰‡ÎËî ÂÍÒÔÂÚË
Á‡ Ì‡˜‡ÎÌËˆË. —Â‰ Ô˙‚ÂÌˆËÚÂ, ÔÓÒÓ˜ÂÌË ÓÚ Í˙„‡ Ì‡
œÓÍÓÔËÂ‚, ·ËÎ Ë Â„ËÓÌ‡ÎÌËˇÚ ÏËÌËÒÚ˙ ÚÓ„‡‚‡, ‡ ÔÓ-
Í˙ÒÌÓ Ë Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ Á‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚ œÎÂ‚ÌÂÎËÂ‚. œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ
Â‡„Ë‡ ÔÓ ÏÓÏËÌÒÍË Ó·Ë‰ÂÌÓ, ËÁÚ˙Í‚‡ÈÍË Ò‚Óˇ ËÌÙ‡-
ÒÚÛÍÚÛÂÌ Ë ÒÚÓËÚÂÎÂÌ ÔËÌÓÒ. “Ó‚‡ Ó·‡˜Â Â‰‚‡ ÎË
Ò˙·Û‰Ë ÚÂ‚ÓÊÌË ÚÂÔÂÚË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ Á‡ ÍÓÈ ÎË
Ô˙Ú ÒÂ Û·Â‰Ë ‚ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË (Ë ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ-
ÒÚË!) ÔË ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ¯ÂÙÓ‚Â ‚ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡. » ÚÂÁË
ÔËÍ‡ÁÍË Ì‡ ¡ÓËÒÓ‚ Á‡ ‚ËÒÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ÏÛ Ë
ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ Í‡Í˙‚ÚÓ Ë ‰‡ Â ÒÛ·ÂÍÚ Ì‡‰ ÌÂ„Ó, ‰ÓË ÌÂ
ÒÔÓÏÂÌ‡ Ë Õ‡˜‡ÎÌËÍ‡, Ò‡ Ï‡ÎÍÓ ÔËÚÂÒÌËÚÂÎÌË ‚ ÛÒÎÓ-
‚ËˇÚ‡ Ì‡ ¯ËÓÍÓ ÔÓÍÎ‡ÏË‡ÌÓÚÓ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓ ÛÒÚ-
ÓÈÒÚ‚Ó. ƒ‡ ÌÂ ·Ë Ô˙¯Í‡˘ËÚÂ ÓÚ Ì‡ÒÎ‡‰‡ Ë ÒËÏÛÎË‡˘Ë
Ó„‡Á˙Ï ìÌÂ„Ó‚Ëî ÔÓ‰ÓÔÂ˜ÌË, ÔËÚËÒÍ‡ÌË ÒÎ‡‰ÓÒÚ‡ÒÚ-
ÌÓ ÓÚ ÚÓÚ‡ÎÌ‡Ú‡ ‰ÓÏËÌ‡ˆËˇ, ‰‡ Á‡ÔÓ˜Ì‡Ú ‰‡ ÒÍ‡˜‡Ú ÓÚ ‚ÒÂ
ÔÓ-ÓÔ‡ÒÌÓ ÍÎ‡ÚÛ¯Í‡˘Ëˇ ÒÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌÒÍË ÍÓ‡·? œ˙Í Ë
ÍÓÎÍÓ ÏÛ Â ÔË Ì‡ÎË˜Ì‡Ú‡ ÍÓÏÔÓÁËÚÓÒÍ‡ ‚‡Íı‡Ì‡ÎËˇ Ë
ÔÎ‡„Ë‡ÚÒÚ‚Ó ì÷˙ÙÌ‡Î √≈–¡î ‰‡ ÒÂ ÔÂ‡‡ÌÊË‡ ‚ ìœÓ-
‚ÂıÌ‡Î √≈–¡î. “ÂÍÒÚÓÔËÒˆË Ë ÌÓÚÓÔËÒˆË ÍÓÎÍÓÚÓ ËÒÍ‡¯,
‡ Ë ÒÂ ÓˇÚ ÒÎÂ‰ ÌÂÛÒÔÂı Ì‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍË Ë ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘Ë
Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË.

“‡ Ú‡ÍË‚‡ ÌÂ˘‡ Ò˙Ò Á‡‚ËÒËÏÓÒÚËÚÂ, ÓÚ ÍÓËÚÓ Á‡ÒÂ„‡
ÌˇÏ‡ ÓÚ˙‚‡ÌÂ. œÓÌˇÍÓ„‡ ËÏ‡Ï ˜Û‚ÒÚ‚ÓÚÓ, ˜Â Ò‡ÏÓÓ·ÎÂÍ-
ÎËÚÂ ÒÂ ‚˙‚ ‚Î‡ÒÚ ÔÛÒÍ‡Ú ÔÂ‰‡‰ÂÌËÚÂ ËÏ Ì‡ ‰ËÒÍÓ‚Â ËÎË
ÙÎ‡¯ÍË ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍË ÔÂÒÌÓÔÂÌËˇ, ‡ ÚÂ Ò‡ÏÓ ÒË ÓÚ‚‡ˇÚ
ÛÒÚ‡Ú‡. œÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ ÌˇÍÓ„‡¯ÌËÚÂ ÔÂÍ‡ÒÌË ‡ÍÚ¸ÓË Ë
¯ÓÛÏÂÌË ÓÚ ÒÓˆ‡ ì¡ÛÙÓÒËÌıÓÌËÒÚËÚÂî, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ Â Ë
ÏÌÓ„ÓÛ‚‡Ê‡ÂÏËˇÚ ŸËÎËˇÌ  ÛÌÂ‚ - ·‡˘‡ Ì‡ ÒÂ„‡¯Ì‡Ú‡
Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÏËÌËÒÚ˙Í‡ Ãe„ÎÂÌ‡. “Ó Ë Úˇ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ
ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ Ú‡‰ËˆËˇÚ‡ ‚ ‰Û„‡ ÓÎˇ Ë Í‡ÚÓ Á‡ÒÎÛÊËÎ
ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ Ì‡ ìÔÎÂÈ·ÂÍî ‰‡‰Â ÒÂËÓÁÂÌ, Ì‡Ô‡‚Ó ‡ÚÓÏÌÓ
ÂÌÂ„ËÂÌ, ÔËÌÓÒ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚËÚÂ. —Â„‡ ÒÂ Â ÔËˆÂÎËÎ‡
‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ, „ÓÍÓÚÓ. «‡˘ÓÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓË ËÏ Â ËÁ„Ó‰-
ÌÓ ‰‡ ·˙‰ÂÏ ÔÓÒÚË Ë ÌÂÛÍË, Ú.Â. ‚ÒÂ ÔÓ-Á‡‚ËÒËÏË.

Светът е малък

На колене

Преди броени дни бяхме ощаст-
ливени с нов външнополитически
грандиозен “успех” - нашата грани-
ца ще се охранява и от чужди на-
емници. В историята на страната ни
няма такъв прецедент, като изклю-
чим византийското и турското
“присъствие”.

В новата ни история най-унизи-
телен за страната ни е Ньойският
договор. Откъснати са изконни
български земи от нашата терито-
рия. Въпреки всичко, великите сили
все пак са преценили, че имаме
нужда и от някакви въоръжени сили.
Съгласно клаузите на този договор
България свежда войската си до
20 000 души, жандармерията - на
10 000 души, и пограничната стра-
жа - на 3000 души, т.е. сме разпо-
лагали с 33 000 въоръжени мъже,
за да защитават България.

Но нека да оставим историята.
И да видим как изглеждат армиите
на съседните ни страни.

Редовната армия на Турция е
647 993 души - втора по численост
в НАТО. На военна повинност под-
лежат всички мъже, навършили 20
години. За самолети, военни кора-
би и ракети не е необходимо да
говорим. Сърбия има 38 000 души
редовна войска. Всички младежи,
навършили 20 години, подлежат на
редовна военна служба. Гръцката
армия наброява 147 000 души. Ре-
довната служба е задължителна.
Това е реалността около нашите
граници.

Въпросът е към онези, които
определят числеността на армията.
В състояние ли са да направят съот-
ветните анализи и изводи? Смята
ли  политическият ни елит, че съсе-
дите ни са по-прости от нас, за да
си харчат парите за

поддържане
на боеспособни армии

Толкова ли е трудно да се про-
чете историята ни, която е пълна с
примери как нашите съседи са се
отнасяли с нас при трудни за стра-
ната ни моменти?

Над Балканския полуостров, над
Европа е надвиснала сянката на Х²V
в. Както тогава, и сега в европей-
ските и балканските страни има
разединение. Нашият партньор

Доживяхме границите ни да бъдат охранявани
от чуждестранни военни наемници

Крум
ЛАЗАРОВ

Турция смята за свое право да на-
влезе с армията си във всяка съсед-
на страна, щом по нейна преценка
са застрашени интересите и.

Какво ще стане, господа поли-
тици, ако някой “случайно” счупи
прозорец в джамия в Пловдив или
Кърджали и Турция навлезе с ар-
мията си, за да защити национал-
ните си интереси? Кой ще ни защи-
ти? Нямаме самолети, нямаме ра-
кети, нямаме танкове. Решението да
не се въведе отново наборната
служба е неправилно и против на-
ционалните интереси на страната
ни. Дали депутатите съзнават какви
съдбоносни решения взимат? Ако
осъзнават, когато гласуват против

България, да отстоява суверените-
та си и да разполага с капацитет за
това, възникват много въпроси. На-
пример колко от тези депутати имат
сметки в чужди банки, имоти на
Халкидики и Лазурния бряг, в Лон-
дон и на Канарските острови и т.н.?
Защото, когато над Родината над-
висне

тежката сянка
на полумесеца

при първа опасност  ще заминат
надалеч. И ще останем ние, обик-
новените българи, имали нещасти-
ето да ни управляват личности, за
които думите България, Родина,
майчина земя са изпразнени от
съдържание.

Но нека се върнем към наемни-
ците, които ще ни охраняват. Какво
можем да очакваме от тези чужди
военни съветници? Те идват със
самочувствие да ни докажат как
не можем да охраняваме граница-
та си. Сигурно това е така - преми-
наващите нелегални мигранти го

доказват.
Никой от сегашните управлява-

щи не желае да му се припомня как
беше преди години. Служил съм на
гръцката граница, в Смолянския
отряд. Имаше кльон, разорана по-
лоса, телена мрежа и вишки. Пиле
не можеше да прехвръкне. Имаше
оперативен отряд, който при алар-
ма от граничната бразда се изнася-
ше и блокираше целия участък, за
да се открие евентуалният наруши-
тел. В населените места имаше
доброволни отряди, които бяха на-
шите очи и уши. Въпреки че полу-
чаваха символични награди, за тях
главното беше, че опазваха заедно
с нас границата, територията на

България. Сегашните родолюбиви
българи за подобна патриотична
дейност могат да бъдат арестувани
или поставени под домашен арест.

Политиката на управляващите е
ясна.

Първи сме,
когато трябва да се

плюе срещу Русия

дори не чакаме Големият брат да
ни инструктира. Нищо, че голяма
част от страните в ЕС категорично
са против.

Господа депутати, Кърджали и
Варна са български градове. За
освобождението им се е пролива-
ла руска и българска кръв. Не
мълчете, сякаш устата ви е пълна с
вода от Босфора. Вие идвате и си
отивате, но българският народ ос-
тава. И ако ни сполети съдбата на
Кипър, бъдете сигурни, че нито
САЩ, нито НАТО ще ни защитят. И
познайте към кого отново ще се
обърне народът ни за помощ, по-
сипвайки главата си с пепел.

Снимка БГНЕС

Поредна група нелегални мигранти,
задържани във вътрешността на страната
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АНСАМБЪЛЪТ НА НЕШКА РОБЕВА
НА ТУРНЕ С РУСЕНСКАТА ОПЕРА

Изложба, посветена
на папа Йоан-Павел II

Oткриване на документална-
та изложба “Папа на свободата”
от Центъра за изучаване на
мисълта на Йоан-Павел II ще се
състои на 31 октомври от 18 ч.
в Полския институт в София, ул.
“Веслец” 12, входът е свободен.
Организатори са Полският ин-
ститут и посолството на Ре-
публика Полша в София. Излож-
бата разказва за живота и дей-
ността на папа Йоан-Павел II,
първия от 455 години насам папа
неиталианец, славянин и гражда-
нин на Източния блок. От само-
то начало на своя понтификат
той призовава хората да се
освободят от страха от силни-
те на света, техните империи,
изградени с насилие и лъжа. Из-
ложбата отбелязва и най-важни-
те събития в най-новата исто-
рия на Полша и участието на
Светия отец в тях.

Литературна вечер
в Пловдив

По покана на НЧ “Иван Вазов-
1931” в Пловдив в Деня на народ-
ните будители на 1 ноември от
18.30 ч. Ина Иванова ще чете в
малката зала на читалището в
кв. “Коматево”. Литературната
вечер е част от есенните кул-
турни събития, организирани от
издателство “Жанет 45”.

Филм за Ай Вей Вей
показват във Варна

В рамките на ART DOCU
MENTARIES - проект на Елица
Матеева и фондация “Крео култу-
ра”, във Варна се показва доку-
ментално кино за артисти - спе-
циална селекция от изданията
“Sofia Biting Docs” и “Menar”. През
октомври веднъж седмично
Contemporary Space със съдейст-
вието на сдружение “Позор” орга-
низира филмова прожекция. Тази
вечер от 19 ч. може да се види
филмът “Скалъпената вина на Ай
Вей Вей” (Дания-Китай-Великобри-
тания, 2013). Режисьор и сцена-
рист е Андреас Йонсен. Проду-
центи Сигрид Дикяер, Андреас
Йонсен, Катрине Салстрьом. Той
е само един артист, който в
търсене на новото провокира
властта чрез изкуството. След
81 дни задържане на изолирано
място, той е пуснат под домашен
арест. 18 камери следят всяко
негово движение. Семейството
му е в очакване на скалъпения от
китайското правителство про-
цес срещу него, а светът не спи-
ра да си задава въпроса: “Кой се
страхува от Ай?”.

Оркестърът на Класик ФМ радио
ще открие днес петнадесетия си кон-
цертен сезон с програмата “Кино и
класика 2”. Събитието е част от поре-
дицата “Концертмайсторите”, с която
съставът започна съществуването си
и спечели широка популярност сред
българските меломани. На диригент-
ския пулт тази вечер от 19.30 ч. в
зала “България” ще застане Григор
Паликаров. Солисти ще бъдат Свет-
лин Русев (цигулка) и Георги Черкин

Светлин Русев и Георги Черкин са солисти
днес в „Кино и класика 2”

(пиано), както ДУМА писа. Изборът
не е случаен, защото именно те уча-
стват в първата изява на Оркестъра
на Класик ФМ радио през ноември
2002 г., припомня Ирена Данкова.
Проектът “Кино и класика 2” е финан-
сиран от програма “Култура” на Сто-
личната община за 2016 г. и се реа-
лизира с финансовата подкрепа на
Министерството на културата.

В днешния концерт ще звучат по-
пулярни класически творби от Вивал-

ди, Чайковски, Виотан, Албенис, Мо-
царт, както и любими филмови мело-
дии от “Списъкът на Шиндлер”, “Фо-
рест Гъмп”, “Междузвездни войни”,
“Професионалистът” и др. Част от
творбите са адаптирани специално за
тази програма от пианиста Георги
Черкин, който предлага нов прочит
на познатите шедьоври. Билетите за
концерта са разпродадени преди по-
вече от месец, информират организа-
торите.

Произведения от Стоян
Ангелов ще звучат на кон-
церт на 31 октомври от 19 ч.
в зала “Филип Кутев” в Съю-
за на българските компози-
тори, ул. “Иван Вазов” 2.
Събитието е по случай 85
години от рождението и 65
години активна творческа и
артистична дейност на ком-
позитора, диригента, музи-
колога, журналиста и педа-

Юбилеен концерт на Стоян Ангелов
в зала „Филип Кутев” на СБК
гога. Творбите ще бъдат
изпълнени от проф. Благо-
веста Константинова - пиа-
но, проф. Йосиф Радионов -
цигулка, Благовеста Анге-
лова - пиано, Иван Кабами-
тов - баритон, Ивайло Дон-
ков - тенор, и Кристина
Александрова - сопран.

“Работата ми с дириген-
та Ангелов ме свърза с един
ерудиран, целенасочен и
деликатен музикант и човек,
който, без да гони фойервер-
кови ефекти, постига високи
резултати, опирайки се на
културата и опита си и дове-
рявайки се на добрите пев-
ци и инструменталисти, с
които сътрудничи”, отбеляз-
ва проф. Йосиф Радионов.

Стоян Ангелов е роден
на 27 октомври 1931 г. в
София. Завършва БДК (дн.
НМА “Проф. П. Владигеров”)
с дирижиране при проф. Ас.
Димитров (1956). Работи
като композитор и диригент
на детския, кукления и ба-
летния състав на Двореца
на пионерите (дн. Дворец

на децата) (1955-1969). Ди-
ригент е на ансамбъла при
Слаботоковия завод в Со-
фия (1955-1959), на Хора на
софийските библиотекарки
“Морфова - Прокопова” при
НБКМ (1958-1965). Мето-
дист е по музикална само-
дейност в Дома за народно
творчество (1958-1960).
Дългогодишен главен ре-
дактор е на музикалните
програми и състави БНР
(1960-1991). Преподава му-
зикален анализ в ДМА и в
ИМХК в София. Води летни
курсове за диригенти. В
дългогодишната си практи-
ка на диригент (от 1950 г.)
изнася симфонични и хоро-
ви концерти, балетни и
оперни спектакли с повече-
то български симфонични и
камерни оркестри. Със Сим-
фоничния оркестър на БНР
записва за БНР и “Балкан-
тон” произведения от руски,
немски и други автори, как-
то и първи изпълнения на
творби от български компо-
зитори - П. Хаджиев, П. Сто-

янов, Г. Костов, Ал. Текели-
ев, Д. Добрев, Н. Геров и др.
Международно признание
са получили записите му на
оперите “Болярката Вера
Шелога”, “Моцарт и Салие-
ри” и “Снежанка” от Римски-
Корсаков, издадени на CD
от фирмите “EMI”, “Harmonia
mundi”, “Fidelio” и “Capriccio”.
Член е на СМТДБ, СБЖ и
председател на Клуба на
приятелите на руската му-
зика към Руския културно-
информационен център в
България.

Автор е на произведения
в различни жанрове - музи-
кално-сценични; оркестрови
и камерни; детски и хорови
песни; музика към повече от
20 театрални и куклени пи-
еси; обработки и оркестра-
ции на чужди произведения
и др. Лауреат е на премия-
та “При Бърно” и др.

Редакцията на ДУМА че-
стити юбилея на своя дълго-
годишен уважаван автор и
му желае житейско и твор-
ческо дълголетие.

Ïðîãðàìà íà ÁÍÐ ñðåùà
äåöà ñ èçâåñòíè ìóçèêàíòè
Какво е барок, как звучи валдхорната, можеш ли да свириш на
тромпет, ако са ти паднали млечните зъби - предстои да разберем

Мост между оркестровото изкуство на Изтока и Запада в Европа ще бъде
регионалната среща на Европейския оркестров форум, организирана от
Българската асоциация на работодателите в културата и Българското
национално радио днес и утре. Работната среща ще постави началото на
балканско-европейски диалог за оркестровото дело. Тя има приложно-
обучителен характер. Основните теми са “Празен ли е портфейлът?”, “За
кого свирим?” и “Пътуване към бъдещето”. Освен европейски експерти от
Великобритания, Полша и Финландия, гости ще има от Румънското нацио-
нално радио, от Радиото и телевизията на Сърбия, от Македонската
филхармония и Черна гора. “Ще осъществим видеоконферентни връзки с
големи диригенти и мениджъри на оркестри от Брюксел, Виена, Париж,
Екатеринбург и Будапеща, обясни Момчил Георгиев, член на УС на БНР.
Очаквам да се включат български музиканти и шефовете на Асоциацията
на европейските фестивали и на Световната федерация на музикантите.
Така в конференцията ще участват много повече хора, отколкото могат
да дойдат в София.”

Музикалната образователна програ-
ма на БНР 2016/2017 г. започна със
среща на деца и ученици със световно-
известната българска композиторката
Добринка Табакова. Пред малчуганите
тя разказа как като дете е започнала
да свири на пиано и да композира, а
симфониците на БНР под диригентст-
вото на Росен Гергов изпълниха пред-
премиерно нейната сюита “Тракия”.
Днес в 19 ч. е другата среща от Музи-
калната образователна програма. В
емблематичното Първо студио на БНР

РАДИОТО Е ДОМАКИН НА
ЕВРОПЕЙСКИ ОРКЕСТРОВ ФОРУМ

музикантите ще представят пред деца,
ученици и студенти инструменти и ще
демонстрират как звученето им се впи-
сва в оркестъра.

Определени са и датите за следва-
щите срещи - на 17 ноември, 15 декем-
ври, 12 и 26 януари, 23 февруари, 9 и 23
март, 6 април, 18 май и 8 юни 2017 г.

От 2011 г. стотици деца, ученици и
студенти са се срещнали с музиканти-
те на Симфоничния оркестър на БНР.
Програмата е съобразена с възрастта
на младите слушатели. За тях е най-

вълнуващо да докоснат инструменти-
те и дори да свирят - за предпочитане
на тимпаните или на арфата. А светов-
ноизвестните музиканти от Симфонич-
ния оркестър на БНР им показват и
обясняват. От тази година в програма-
та участват и музикантите от Оркестъ-
ра за народна музика на БНР, и хори-
стите от Смесения хор на БНР, и Дет-
ския радиохор. Оркестърът за народ-
на музика пък представя типичните ин-
струменти и характерните особености
на различните фолклорни области, а
диригентът Димитър Христов увлека-
телно разказва за красотата на ав-
тентичния фолклор.
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Новата книга на Станислав Пенев

“Написано на пясъка”, с подзаглавие
“или Вълната всеки ден чете”, е от
поредицата на библиотека “Литерату-
ра и общество” (изд. “График”, Варна).
Тя е посветена на Човека - авторов
съвременник. Стиховете й са гравира-
ни върху снагата на времето в ХХI век,
върху чиято сцена битуваме. Именно
обобщеното понятие “личност” е ли-
рическият герой тук. Роден за живот
под перото на Станислав с една ос-
новна цел - да проумее смисъла на
собственото си съществуване. В спо-
мена за минали години и неизтрити в
съзнанието лица на скъпи хора. В
коловоза на проблеми и привидно
значими неща, които утре ще изглеж-
дат дребни. И, разбира се - в сияние-
то на непробудената още зора. На-
помняща, че отново трябва да се вле-
ем в гъмжилото на човешкия мраву-
няк, за да прехвърлим броеницата на
отредените ни дни. Този кръговрат от
лирични делници, вплетен в стихове-

Върви си времето
по своя път
Книгата на Станислав Пенев „Написано на пясъка”
е посветена на Човека - авторов съвременник

те, напомня цветен летопис. В който
обаче, зад привидно познати неща,
пулсира иносказанието. Защото в би-
ологичната същност на людете Създа-
телят е кодирал силата на мисълта.
Мощен импулс за добри или лоши
дела, по които всеки се отличава в
уличната тълпа, носейки кръста на
индивидуалната си орис:

Самоволно животът тече,
украсен с извънземни химери.
Не разбира дори накъде
ще ни прати: с по-други размери.

“Самоуспокоение”
(Или оптимизъм в аванс)

Като фон в стихосбирката на Ста-
нислав, в която почти всяка творба е с
второ, допълващо заглавие, мощно
пулсира природата: небето, морето,
слънцето, далечният хоризонт, дарени
с безсмъртие. Над всичко и всички е
разперил плаща си необятният космос.
Внушение, че зад рамките на планета-
та Земя будно дреме вселенският без-

край. Който ни очаква на крилете на
овладения разум. А може би сам ще
слезе при нас, когато сме достойни да
го приемем. Това сливане има своята
задължителна цена. Човечеството
трябва да отсее мимолетното от не-
преходното. Да преосмисли ценност-
ната си система. Насищайки я с нови
скрижали, сред които доминира култът
към хармоничното единство. Прозре-
ние, изричано многократно през хиля-
долетията на обществено развитие и
все още оставащо само послание към
разноезичния хаос.

“Заложено е в нас да сме добри”,
възвестява авторът и това е всъщност
истината, която завещаваме на всяко
следващо поколение. Доколко сме убе-
дителни, показва безпристрастната ис-
тория. Все още спореща обаче еволю-
ция ли ни е потребна, или катарзис.
След който завинаги да има мир, а в
душите на хората - успокоение. Към
тях е адресирана обичта на Станислав
Пенев, а сам той се стреми да им бъде
изповедник. И като неспокоен сеяч на
истини да крачи помежду им с жадува-

ни философски послания за смисъла
на човешкия живот. Благословен за
съзидание, доверие и радостен смях.
Можем да му вярваме. Това са истини-
те на всеки добър поет, изричани по
различен начин. Любовта към ближ-
ния обаче е винаги една: гореща и оп-
рощаваща. Понякога със строшено под
нечии груби стъпки стъбло, но винаги
покълваща отново. Именно тя, в “Напи-
сано на пясъка”, ни прави предпазли-
ви оптимисти. Които все пак с вяра са
готови да отворят страницата на
настъпващия, нероден утрешен ден...

Георги Н. НИКОЛОВ

Още приживе около името
на гениалния румънски поет
Михай Еминеску (1850-1889) се
появяват множество легенди.
След смъртта му неговите съна-
родници остават дълбоко
развълнувани от голямата му
лична драма. 33-годишен той
заболява и тежката болест за
шест години изсушава неговия
блестящ ум, поразителната му
творческа енергия, необикнове-
ния му поетически талант.
Всъщност “Хиперионът или Ве-
черникът на румънската по-
езия”, признат за един от “по-
следните велики романтици в
световната поезия”, творил по-
малко от две десетилетия (1886-
1883) и в този кратък период на
изтощителен, нямащ нищо
общо с поезията, труд (работил
предимно като вестникар), той
изписал повече от 15 000 ръко-
писни страници: стихотворения,
поеми, разкази и новели, един
роман, няколко пиеси, стотици
журналистически и критически
статии. Водещи теми в поезията
на Еминеску са любовта, роди-
ната и природата. За да избяга
от ненавистната му действител-
ност, той често излива мъката
на своята чиста и благородна
душа в прекрасни пейзажи и
любовни стихове. Нито един
румънски поет не е възпял като
него румънската природа, не
е почувствал тъй дълбоко
връзката й с румънския наро-
ден гений.

ПРЕВОДАЧЪТ ПРЕДСТАВЯ

ПРОЗАТА НА МИХАЙ
ЕМИНЕСКУ ИЗЛИЗА
ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС

Без съмнение, Михай Еми-
неску принадлежи към поколе-
нието на закъснелите европей-
ски романтици. Възторжен по-
клонник на идеите на револю-
цията, разтърсила Стария кон-
тинент през 1848 г., на творче-
ството на Байрон, Пушкин, Юго,
Кийтс и Новалис, в началото на
своя път той се изявява като
пламенен борец, убеден в спо-
собността на човека да дейст-
ва, да променя света. Но скоро
тежко преживените житейски
драми, както и силното влияние
на метафизическия идеализъм
на Шопенхауер, от когото
румънският поет се е възхища-
вал още през студентските си
години във Виена и Берлин, го
довели до отказ от предишните
му възгледи.

Последно убежище за по-
ета става природата, любовта и
славното минало на родината
му, което той рязко противопо-
ставял на порочното й настоя-
ще. От порива за свалянето на
експлоататорския строй в “Им-
ператор и пролетарий” поетът
постепенно достига до тотален
разрив с цялата му съвременна
действителност. Живеещ в свой
собствен свят (светлините на го-
лемите градове никога не са го
привличали), скитник по приро-
да, Еминеску обитава по нево-
ля ниски и олющени от дъждо-
вете мансарди, ходел в стари и
протрити дрехи и тази неволя
се превръщала в горчиво удо-
волствие от собствената нище-
та. Подобно на нашия национа-
лен поет Христо Ботев, обичал
силно и мразел силно, бил по-
стоянен в любовта си и в омра-
зата си: понякога несправедлив
и невъздържан.

В произведенията, намере-
ни след смъртта на поета, него-
вият романтизъм достига до
небивала дълбочина, като го
приобщава към духовното се-
мейство на великите европей-

Огнян СТАМБОЛИЕВ

ски романтици. И ако творбите
му, публикувани приживе (а те
са около 60 стихотворения, ня-
колко разказа и откъси от пие-
си), се характеризират с класи-
ческо равновесие между фор-
мата и съдържанието и са срав-
нително безоблачни, то наме-
рените след смъртта му опуси
са плод на титаничния и съзер-
цателен романтизъм на поета,
който несъмнено обогатява ця-
лото направление със специфи-
ката на румънската чувствител-
ност. А самият Еминеску е оп-
ределен от световната критика
като “Квинтесенция на
румънския дух”.

 Перспективата на големи-
те космически  разстояния, ко-
ято откриваме у Новалис, при
Еминеску се допълва от слож-
ния му и проникновен поглед
към времето и пространството,
към миналото и бъдещето, от
вечната му, фаустовска жажда
за опознаване на живота и све-
та. Както поезията, така и про-
зата на Михай Еминеску (която
сега излиза за първи път на
български в изданието “Бедни-
ят Дионис”, предговор, подбор
и превод Огнян Стамболиев,
изд. “Авангардпринт”), обхваща
широк диапазон от философски,
социални, исторически и психо-
логически въпроси, които по-
етът поставя и решава в духа
на романтичните традиции от
XIX век. До него в румънската
литература все още не същест-
вуват творби с толкова дълбок
лирически тембър. Възвишени-
те цели, към които се стремят
неговите герои (Дионис-Дан,
Чезара, Тома Ноур), богатата
гама от чувства и цветове отли-
чават тази проза от всичко, на-
писано дотогава. Романтична
по същността си, тя полага ос-
новите и на румънската фанта-
стична литература, достигнала
своя втори връх в забележител-
ната проза на Мирча Елиаде.

През последната седмица на октомври в поредица от
събития са представени резултатите от работата по проекта
“Българската литературна класика - знание за всички. Неиз-
вестни архиви и културни контексти”, реализиран от Института
за литература при БАН в партньорство със Столичната
библиотека и Националния литературен музей по Програма
БГ 08 “Културно наследство и съвременни изкуства”.

В първата от поредицата заключителни лектории учени
от Института за литература представиха ценни архивни
материали (ръкописи, писма, снимки, лични документи,
юбилейни листове и първи публикации), както и предмети,
вещи, дрехи и др. от архивите на 13-те български писатели
класици, фокус на проекта - Иван Вазов, Петко Славейков,
Пенчо Славейков, Михалаки Георгиев, Пейо Яворов, Нико-
лай Лилиев, Христо Смирненски, Асен Разцветников, Ели-
савета Багряна, Фани Попова-Мутафова, Елин Пелин,
Никола Вапцаров и Димитър Димов.

В Столичната библиотека бе открита изложба, която в
30 постера представя малко известни и любопитни доку-
менти от архивите на 13-те писатели, уникалната архивна
сбирка на детския периодичен печат до 1944 г., съхраня-
ван в СБ, както и издания (книги и периодичен печат) на
съвременната ромска култура.

На 29 октомври от 11 ч. в Нова конферентна зала (Огле-
далната зала) на СУ “Св. Климент Охридски” ще се проведе
втора лектория, съвместно организирана с Асоциацията на
учителите по български език и литература и фондация “Заед-
но в час”. А на 31 октомври от 11 ч. в Медия център на БНР
ще бъде проведена заключителна лектория, която ще запоз-
нае с резултатите от работата по проекта, и ще бъде пред-
ставен 30-минутен филм, разказващ за най-интересните
непознати културно-исторически обекти от проучените архиви.

Над 200 000 са дигитализираните документи и вещи от
фондовете на 13-те писатели, които ще представя напълно
безплатно в уникално уеб базирано хранилище порталът
“Българската литературна класика - знание за всички”,
създаден в резултат от работата по проекта.

Българската литературна
класика - знание за всички
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Оперетата “Парижки живот” от Жак

Офенбах е най-новата премиера на
Държавната опера в Стара Загора, коя-
то ще се състои днес от 19 ч. на сцената
на Операта, научи ДУМА от Сийка Ла-
пачка. Режисьор на постановката е проф.
Румен Нейков, диригент Димитър Косев,
сценограф Иван Токаджиев, художничка
на костюмите Антония Попова. Участват
солистите Милко Михайлов, Николай

В съботния афиш на Кук-
лен театър “Вeсел”, на 29 ок-
томври от 11 ч. в читалище
“Искра” във Велико Търново,
ще гостува спектакъл на ДКТ
“Васил Друмев” в Шумен. За-
главието е вдъхновено от лю-
бимата на много деца книга
“Пипи Дългото чорапче” на
Астрид Линдгрен. Драмати-
зацията на текста, както и
режисурата са на Съби
Събев. Сценографията и кос-
тюмите са дело на Диляна
Асенова, а музиката - на
Красен Иванов.

Как се става “нещотърсач”
и защо “светът е пълен с чуд-
ни неща и има нужда някой
да ги намери”, ще разкрият
за зрителите Димитрия Милу-
шева, Александра Михайло-
ва, Елена Атанасова, Алек-
сандър Валериев, Валери
Георгиев и Живко Гущеров.
Актьорите, познати на публи-
ката от редица спектакли на
шуменския театър, ще се
превъплътят в ролите на
Пипи, Томи, Аника, Господин
Нилсон и Кралят на остров
Корекоредут.

Астрид Линдгрен е обяве-
на за най-прочутата шведка
на XX век. През дългия си
живот написва 88 книги и по-
лучава стотици литературни
награди. Историите й - за
Братята с лъвски сърца, за
Емил от Льонеберя, за Карл-
сон, за Мио, за Роня, дъще-
рята на разбойника - се че-
тат и до днес. А дъщерята на
Астрид Линдгрен измисля
името Пипи Дългото чорап-
че, докато боледува и иска
истории за точно тази герои-
ня от своята майка. Талант-
лива и отдадена, на Астрид
не й остава нищо друго, ос-
вен с богатото си въображе-
ние да “създаде” едно чудно
дете с още по-чуден живот.

Шуменските театрали вече
са гостували на търновска
сцена с “Тримата братя и
златната ябълка”, а през
2017 г. ще представят на
любителите на кукленото из-
куство “Златка златното мо-
миче”, “Пиф, Паф, Пуф”, както
и “Заледената луна”.

Проектът за съботните
спектакли на театър “Весел”
се осъществява с подкрепата
на община Велико Търново.

ПИПИ
ДЪЛГОТО
ЧОРАПЧЕ
ОТ ШУМЕН
ГОСТУВА
НА ДЕЦАТА
ВЪВ ВЕЛИКО
ТЪРНОВО

Моцов, Ивайло Йовчев, Иван Кабамитов,
Мария Ганчева, Пролет Пенчева, Яница
Нешева, Елена Петрова-гост, Евгений
Арабаджиев, Христо Сарафов-гост, Нели
Нечева, Любомир Петков, Ивайло Йов-
чев, Емилия Джурова, Мария Колева,
Лиляна Ходжева, Кремена Райчева и др.,
хор, балет и оркестър на Държавната
опера в Стара Загора.

Премиерата на “Парижки живот” се е
състояла в театър “Пале Роял” на 31 октом-
ври 1866 г. На сцената на Старозагорската
опера творбата ще оживее за първи път
150 години по-късно. Либретото е на тан-

дема Анри Меяк и Луи Халеви, преработ-
ката е на Исидор Щок и Ян. Сашин с пре-
вод на български от Димитър Симидов.

С премиерата на “Парижки живот”
Старозагорската опера отбелязва троен
юбилей на проф. Румен Нейков - 70 го-
дини от рождението на режисьора, 40
години творческа дейност и 25-а поста-
новка като режисьор на нейната сцена.

“Парижки живот” е моята четвърта ра-
бота по Офенбах - поставял съм негови-
те “Хубавата Елена”, “Орфей в ада” и
“Хофманови разкази”. Бях дълги години
член на Европейската музикално-теат-
рална академия във Виена”, споделя ре-
жисьорът проф. д-р Румен Нейков. Ръко-
водството на Държавната опера в Стара
Загора приема с готовност идеята му за
поставянето на “Парижки живот”.

“Надявам се да увлечем зрителите в
тази магия на Офенбах - всичко да е леко,
да се лее като шампанско. Наистина из-
глежда сякаш лесно, но интерпретатор-
ски не е. Убеден съм, че представление-
то ще е огромно удоволствие за публика-
та. Аз не обичам да осъвременявам спек-
таклите, в смисъл чак толкова да ги при-
способявам към времето, не обичам ка-
рикатурите на сцената (да правя карика-
турни герои). А съкровено ми се иска и
смятам, че го постигаме, на сцената да
има истински, живи хора с техните вълне-
ния, чувства, перипетии, любов, омраза,
конкуренция”, допълва юбилярят.

Премиерата на оперетата „Парижки живот”
от Офенбах е днес в Старозагорската опера

Ðóìåí Íåéêîâ ÷åñòâà òðîåí
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Режисьорът проф. Румен Нейков

На диригентския пулт довечера
ще застане Димитър Косев

Невротичният чистник Фе-
ликс (Константин Икономов) е
изгонен от жена си и се нана-
ся при своя немарлив и скло-
нен към хазарт приятел Оскар
(Светломир Радев). Скоро от
разхвърляна бърлога на раз-
веден мъж апартаментът се
превръща в лъщящо от чисто-
та жилище. Седмичният покер
на мъжката компания на Ос-
кар обаче не върви, защото
вместо да държи картите и да
залага, Феликс пече сладки-
ши и маже сандвичи... Преми-
ерата е днес на камерната
сцена в Сатирата. Следващите
представления са на 7, 14 и 26
ноември, научи ДУМА от Со-
фия Стойчева.

“Пиесата на Нийл Саймън
деликатно ни напомня, че при-
ятелството е трудно изкуство”,
казва режисьорът Андрей Ав-
рамов. С много тънка ирония в
“Странната двойка” се говори
за толерантността и търпимост-

Изложба за периода Джомон представя
Археологическият музей

Андрей Аврамов поставя в Сатирата
комедийната класика „Странната двойка”

Археологическа изложба за периода
Джомон (ХIV-III в. пр.н.е.) представя
Изпълнителният комитет “Джомон-тен”, по-
солството на Япония в България и Нацио-
налният археологически институт с музей
при БАН до 31 октомври. В рамките на
изложбата, която е част от програмата на
27-ите Дни на японската култура у нас, се
състоя научен симпозиум на японски и
български учени и археолози с гост лек-
тор Коджи Еномото.

Още преди създаването на японската
държава, през втората половина на VII в.
от н.е., на японския архипелаг се развива
цивилизация, известна в историята като
Джомон, която възниква преди около ХIV
в. пр.н.е. и обхваща период от над 10 века.
Духовният и материалният живот през пе-
риода Джомон се превръщат в основа за
последвалото изграждане на японската
идентичност и цивилизация.

Изложбата се състои от фотопанели и
реплики на важни артефакти, открити в

археологически обекти в различни части
на Япония, свързани с разглеждания ис-
торически период. Представени са два
обекта в североизточния регион на Япо-
ния Тохоку, които имат амбицията да бъдат
вписани в списъка на Световното култур-
но наследство на ЮНЕСКО. Това са Исе-
дотай в гр. Кита Акита в префектура Акита,
археологически обект с национално зна-
чение, и каменният кръг (кромлех) Оою-
канджо-рессеки в гр. Кадзуно в същата
префектура, който подобно на кромлеха в
Стоунхендж е на 4 хил. години и представ-
лява специално сакрално пространство.
Други от представяните обекти, отново с
национално значение, се намират в по-
крайнините на столицата Токио - това са
могилата Касори в гр. Чиба - поселение и
огромна могила от типа кьокенмединг,
която носи богата информация за бита на
хората от онова време, както и археологи-
ческите разкопки на голямо селище Ши-
таноя в гр. Ниши Токио.

та към различността на окол-
ните. Тук присъства и темата за
самотата и търсенето на кон-
такт с другия. Освен К. Иконо-
мов (Феликс) и Светломир Ра-
дев (Оскар), които правят ше-
метен дует на сцената - в пие-
сата играят и другите млади
звезди на Сатирата: Мартин
Каров, Богдан Казанджиев,
Явор Борисов, Милена Аврамо-
ва и Ирина Първанова.

Комедията има дълга и не-
обикновена съдба. Написана е
през 1965 г. След бродуейския
си успех и наградите “Тони”,
Нийл Саймън адаптира пиеса-
та за филм, превърнал се в
класика за комедийното кино.
В главните роли са Джак
Лемън и Уолтър Матау, а за
сценария си Нийл Саймън по-
лучава номинация за “Оскар”.
По-късно е заснета и втора
част на киноверсията.

В следващите години уни-
калните характери на Оскар и

Феликс се появяват в няколко
телевизионни сериала, послед-
ният е от 2015 г. По пиесата е
сниман и анимационен филм,
а Саймън решава да напише и
друга успешна версия на
“Странната двойка”, където

всички мъжки роли са прена-
писани за жени.

На сцената на Сатиричния
театър зрителите могат да гле-
дат оригиналната версия на
пиесата под режисурата на
Андрей Аврамов.

Снимка Елена НЕНКОВА
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Журналисти питат ученик:
- Какво е малкото име на Славей-

ков?
- Площад!
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Св. мчци Терентий, Неонила и чеда-
та им. Преп. Стефан Саваит

ТРИ МОМИЧЕТА СЕ БОРЯТ
ЗА СЪРЦЕТО НА МИШО

ПЕТРИНЕЛ ГОЧЕВ, художник,
режисьор и сценограф
Проф. д-р ТОДОР ВЪЛЧЕВ,
финансист
ДИМИТЪР ЯДКОВ,
дългогодишен политически
и стопански ръководител

акто бе планира-
но, Smallman за-
едно с електрон-
ния и визуален
артист Иван Шо-

пов (Cooh, Бalkansky) се за-
твориха в Kore Studios в Лон-
дон, за да запишат съвмест-
на музика под ръководството
на продуцента Джордж Ап-
сиън, работил през годините
с Motorhead, Florence & The
Machine, Kasabian и мн. др.

Музикантите са много
впечатлени от сериозния
професионализъм и изклю-
чително високото ниво на
работа и звукозапис. Песни-
те са записани в рамките на
няколко ударни целодневни
сесии, като не само
Smallman и Иван Шопов са
вдъхновени от работата на
англичаните.

Самият продуцент и соб-
ственик на Kore Studios не
пести похвалите и сериозно-
то уважение към български-
те музиканти. Според думи-

Лондон вдъхнови
родни музиканти
Smallman и Иван Шопов записаха нов материал в Kore Studios
и впечатлиха английския продуцент Джордж Апсиън

К

Момчетата се върнаха от Англия, вдъхновени и заредени
за концерта в клуб Terminal 1 на 17 ноември

те му нивото на работа и
подготовка на много от инди
бандите от Острова, с които
работи, е много по-аматьор-
ско от бруталната отдаде-
ност и професионализма на
Smallman. Дори по време на
записите е викнал сътрудни-
ците си, за да демонстрира
високата класа на Smallman

и Иван Шопов. Продуцентът
уверява групата, че гордо
може да застане до най-го-
лемите имена от световната
музикална сцена, с които е
работил.

По време на престоя си в
Лондон Smallman е и специ-
ален гост на концерта на
американската дуум метъл

сензация Subrosa в култовия
клуб The Underworld. Самите
американци са впечатлени
от шоуто на българските си
колеги, а чуждата преса
сипе суперлативи за
Smallman:

“Напълно завладяващи
на сцена!” (Ave Noctum)

“Понякога попадаш на
група, която никога не си
чувал, а тя успява да дръпне
точните лостове в теб по вре-
ме на концерт. Това беше
такъв лайв. Иди и виж тази
банда на живо!” (The Revival
Music)

Smallman и Иван Шопов
ще представят съвместния си
албум с ексклузивен концерт
в клуб Terminal 1 на 17 ноем-
ври, а специален гост на
събитието ще бъде дамската
фолклорна формация Avigeya.
Билети по 15 лв. се продават
в мрежата на Eventim, а в деня
на концерта и на входа на
клуба, ако има останали, ще
струват 18 лв.

Уникална благотво-
рителна експозиция в
подкрепа на кърмещите
майки се открива днес,
28 октомври, в 19 ч., в
столичната галерия
“Плюс това” (ул. “Марин
Дринов” 30). “Beauty”
(“Красота”) е самостоя-
телна изложба на Сави
Дилова - артистична,
вдъхновяваща и позитив-
на млада авторка, която
гали сетивата с разкош-
ните си снимки в класи-
ческо черно-бяло на пре-

Вечната борба на хората с техните пороци, слабости и вътрешни
терзания винаги остава с неясен резултат - човек никога не е
сигурен дали е победител или победен и дали битката е приключи-
ла или продължава. Един личен и по-философски поглед върху
падението на нашия ангел представя дуалистичната природа на
човека. Това е основата, върху която фотографката Лора Радкова
поставя акцента на втората си самостоятелна изложба “Паднали
ангели”. Гледната точка на авторката за последиците от тази битка
може да се види днес, 28 октомври, от 19 ч., в галерия “The Art
Fondation” (ул. “Дякон Игнатий” 19).

Столична библиотека и издателство “Енту-
сиаст” канят всички деца, любители на
приключенията и страшните герои, на
Хелоуин парти в Американския център на
Столична библиотека. Партито ще се състои
точно на Вси Светии, но различното тази
година е, че организаторите са решили да
изпробват въображението на малчуганите и
да ги предизвикат да участват в по-различ-
но и забавно тържество.
За Хелоуин, 31 октомври, в 18 ч., всички
желаещи могат да се маскират като любим
герой на Роалд Дал - да се превърнат в
ГДВ, в Господин Уили Уонка, във Фан-
тастичния господин Фокс, във Върховната
вещица, в Огромния крокодил или в други
страшни зверове.
Децата, които дойдат дегизирани като
герои на Роалд Дал, ще участват в конкурс
за най-атрактивен костюм и най-страшна
маскировка. Ще бъдат отличени най-
добрите имитатори и раздадени забавни
награди на участниците. Организаторите
са подготвили незабравим празник с много
игри, весели призове, приятни изненади,
лакомства, страшен и гнусен кетъринг и
Хелоуин дискотека за всички.

Прословути злодеи от игри
и комикси ще се съберат под
един покрив тази неделя
(30 октомври) в столичния Мега
мол като част от събитието
“Mall-O-Ween”. Ден преди Хело-
уин всеки посетител на страхо-
витото събитие ще може да
вземе участие в “лов на съкро-
вища”, за да си спечели лаком-
ства и тематични награди.

Най-големите ентусиасти
ще могат да се включат в кон-
курса за тематичен костюм и
да си тръгнат с голямата на-
града за вечерта - ваучер на
стойност 200 лева за пазару-
ване в мола. Сред останалите
призове е Drawly - голяма рам-
кирана картина на българска-

Едно от най-редките и ста-
ри уискита в света - The
Macallan in Lalique VI
“Pearless Spirit” - пристига в
България с брониран автомо-
бил. Кристалният декантер,
пълен с най-качествен сингъл
малц от далечната 1950 г.,
ще бъде изложен, но не и
отворен по време на Уиски
фест София 2016, който ще
се състои между 28 и 30 ок-
томври, както ДУМА писа.
Единствената бутилка уиски
“Pearless Spirit” може да бъде
откупена за 65 000 лв.,
превръщайки се в звездата
на всяка ексклузивна уиски
колекция.

The Macallan in Lalique VI

Благотворителна изложба подкрепя кърменето

ВЕЧНАТА БОРБА С ПОРОЦИТЕ
СЪБИРА „ПАДНАЛИ АНГЕЛИ”

плитащи се образи.
“За мен темата

кърмене стана актуална
преди няколко години,
когато се роди синът ми.
Срещнах трудности,
потърсих и ми беше да-
дена помощ. Оттогава
имах възможност да из-
следвам темата, да на-
блюдавам други майки и
техните бебета. Впечат-
ленията ми са, че кърме-
нето е любов и много
повече от храна. Затова
мисля, че е време да го

извадим от мистиката, в
която сме го ограничили
като общество, и да на-
влезе във всекидневие-
то ни. Мечтая си за бъде-
ще, когато гледката на
кърмеща майка ще бъде
по-често срещана”, спо-
дели Сави Дилова.

Събраните средства
от изложбата, която може
да се разгледа до 20 но-
ември, ще бъдат дарени
в полза на Национална
асоциация “Подкрепа за
кърмене”.

Страшно Хелоуин
парти с героите
на Роалд Дал

65-годишно уиски идва в България
“Pearless Spirit” е последното
уиски от колекционерската
серия The Macallan in Lalique
“Six Pillars Collections”, създа-
дена в партньорство между
шотландската бутикова дести-
лерия за сингъл малц The
Macallan и френската компа-
ния за ювелирен
кристал Lalique.
През последните
10 години серията
The Macallan in
Lalique пуска общо
6 издания, всяко в
уникална бутилка,
и се превръща в
най-скъпо продава-
ната уиски серия
някога. Нейният фи-

нален щрих е The Macallan in
Lalique VI “Pearless Spirit” -
кристалният декантер, който
пристигна в България на
26 октомври. Освен цифрата
VI (мястото му в серията), уис-
кито получава името “Pearless
Spirit” - “Неподражаем дух”.

ЗЛОДЕИ ОТ КОМИКСИ
ОЖИВЯВАТ В МОЛА

та художничка Йоанна Викто-
рова, както и също толкова
голяма картина от предстояща-
та родна игра Grimm Forest.

На място ще има и профе-
сионален косплейър в лицето
на познатата в геймърските
среди Лекси. Тя ще се пре-
въплъти в Харли Куин от “От-
ряд самоубийци”, а всеки же-
лаещ ще може да се снима с
нея в “зловеща” обстановка.

Геймърите ще могат да по-
играят свободно на тематични
настолни и PlayStation 4 игри.

“Mall-O-Ween” започва в
17 ч. на 30 октомври и ще при-
ключи в 21 ч. с награждаване
на победителя от конкурса за
костюм на злодей.
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Страница на
Желязко ТЕНЧЕВ

Обективът не се шегува

Всички знаем, че в Израел редовна военна служба
отбиват и жените. Но и военните могат да
изглеждат невероятно сексапилно в своята

униформа. Живото доказателство за това е
израелският модел Мария Домарк. Красавицата
шашка със сексапила си не само армията, а и

феновете на стадиона, понеже обича често да
посещава мачове от израелското първенство. А
там феновете се чудят какво да гледат – нея

ли, или футболистите на терена...

ИЗРАЕЛКА ПОБЪРКВА
АРМИЯТА И НА СТАДИОНА

Русия разкри
суперядрена ракета
Насочено към САЩ, изделието РС-28
Сармат (натовско наименование -
15A28, SS-X-30) ще е с обсег на
действие 16 хиляди километра,
а към западноевропейските
страни - 9 хиляди километра

Снимка WEALTHDAILY.COM

Междуконтиненталната балистична ракета РС-28 Сармат (15A28, SS-X-30)

Р усия разкри най-голяма-
та си ядрена ракета,
която е достатъчно мощ-
на, за да унищожи

държава с територията на
Франция с един удар, съоб-
щават световни агенции.

Руският лидер Владимир
Путин иска да бъде заменен
арсеналът от междуконтинен-
тални балистични ракети Р-36
(натовското наименование -
SS-18 Satan) с нова суперяд-
рена ракета РС-28 Сармат
(15A28, SS-X-30).

Този клас руски стратеги-
чески ракетни комплекси,

пето поколение, с шахтово
базиране са снабдени с меж-
ду 10 и 15 ядрени бойни гла-
ви в зависимост от мощността
им, според графики, разкрити
онлайн от ОАО "ГРЦ Макеев".

В случай на 10 бойни гла-
ви мощността се оценява на
750 килотона всяка. За срав-
нение бомбата над Хироши-
ма е с мощност 13 килотона.

Западни експерти смятат,
че ще бъдат конструирани два
варианта ракета за поразява-
не на цели в САЩ и Западна
Европа. За САЩ ракетата ще
е с обсег на действие 16 хи-

ляди километра, а към  запад-
ноевропейските страни - 9 хи-
ляди километра.

Хвърлените над японските
градове Хирошима и Нагаса-
ки ядрени бомби са като "дет-
ска играчка" в сравнение с
комплекса РС-28 Сармат, кой-
то ще влезе на въоръжение

през 2018 година, според ек-
сперти.

През юни 2011 година ру-
ското военно министерство
подписа правителствен дого-
вор за създаването на ком-
плекса, който ще бъде вклю-
чен към арсенала на Русия за
ядрено сдържане и преодоля-

ване на вражеска противора-
кетна отбрана.

Оръжейни експерти в
Москва отбелязват, че ком-
плексът ще може да преодо-
лява радари и ще може да
поразява Лондон или Източ-
ното и Западното крайбре-
жие на САЩ.

В сряда, 26 октомври, в корабост-
роителницата "Адмиралтейские вер-
фи" в Санкт Петербург се състоя це-
ремонията по вдигане на Военномор-
ския флаг на подводницата Б-268 "Ве-
ликий Новгород" проект 636.3, съоб-
щава пресслужбата на завода. Това е
поредната субмарина от този проект,
която до края на година ще попълни
състава на Черноморския флот.

На тържественото мероприятие са
присъствали главнокомандващият на
ВМФ на РФ адмирал Владимир Коро-
лев и официални представители на ко-
рабостроителницата и местната власт.

Нова руска подводница
влиза в състава на ВМФ

Дизеловата подводница бе спусната
на вода на 18 март 2016 г., а ходовите
изпитания започнаха на 14 юни.

"Великий Новгород" е петият ко-
раб от проект 636.3. Първите четири
подводни лодки вече са предадени
на ВМФ на РФ. Шестата подводница
от серията - "Колпино" – беше спусна-
та на вода на 31 май 2016 година.
Всичките шест субмарини се включ-
ват в състава на 4-та отделна бригада
подводници на Черноморския флот.

Подводницата Б-268 "Великий
Новгород", проект 636.3

Снимка SDELANOUNAS.RU

На авиоизложението в Чжухай ще покажат Guizhou JL-9
На 11-то китайско

международно авиокос-
мическо изложение Air-
show China 2016 в Чжухай
(1-6 ноември) ще бъде
демонстриран учебно-
тренировъчен самолет
Guizhou JL-9, съобщава
„Военный Паритет". Само-
летът, производство на
Guizhou Aircraft Industry
Corporation (GAIC), е пред-
назначен да замени JJ-7Учебно-тренировъчният самолет Guizhou JL-9

Снимка «ВОЕННЫЙ ПАРИТЕТ» и да се използва за под-
готовка на пилотите на
бойните самолети J-10 и
Су-27. Разработката на
тази машина е била про-
ведена в рекордно крат-
ки срокове - самолетът е
изпълнил първия си по-
лет само две години след
началото на програмата.
JL-9 е постъпил на въ-
оръжение във ВВС на 18
октомври 2015 г.

ПОЛША СЪЗДАВА СИЛИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНА ОТБРАНА

Проект 636.3

П
Правителството на Полша е приело проект на

закон, с който се създава нов вид въоръжена сила
– Сили за териториална отбрана, съобщава воен-
ното ведомство във Варшава, цитирано от
otbrana.com. Смята се, че в сегашната геополити-
ческа обстановка това е един бърз, евтин и ефек-
тивен начин за разширяване на военните способ-
ности на страната. Посочва се, че формации на
териториалната отбрана има в САЩ, Обединеното
кралство и Швеция. Силите за териториална от-
брана ще имат готовност да водят конвенционал-
на война, способности за антикризисни мерки и
борба с тероризма. Залага се на тяхното противо-
действие на невоенните заплахи. Наред с това се
отчита, че сегашните системи за управление на
кризи и за гражданска отбрана се нуждаят от адек-
ватни човешки ресурси, каквито могат да осигурят
Силите за териториална отбрана. Това може да

на службата войниците ще имат и определени ограни-
чения на правата им, като членство в политически
партии и синдикални организации. Те ще бъдат длъжни
да съхраняват униформата си и военното оборудване
и да се явяват при повикване в уставен вид. След
гласуване от парламента промените в закона ще вля-
зат в сила от 1 януари 2017 г.

стане чрез съответната подготовка във всеки окръг на
стотици, подходящо оборудвани и обучени войници до-
броволци. Уточнява се, че за цялата страна те ще бъдат
десетки хиляди. Предвижда се държавният глава да
бъде командващ тези сили. Въвежда се нов вид актив-
на военна служба – в териториалната отбрана. Ново-
назначените войници ще бъдат обучавани в продълже-
ние на 16 дни, след което ще полагат военна клетва.
Те ще имат възможност след три години служба да
кандидатстват за професионални войници. По време
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астудяването ще продължи и днес. Ще
духа слаб до умерен вятър от север-
североизток. Очаква се значителна об-
лачност. Минималните температури ще

са между 0 и 5 градуса, максималните - между
7 и 12. Атмосферното налягане ще е по-високо
от средното за месеца. Над Черноморието ще
има значителна облачност, но без валежи. Мак-
сималните температури ще са между 9-12 гра-
дуса. Значителна ще е облачността над плани-
ните. Ще духа умерен до силен вятър. Макси-
малната температура на 1200 м ще е около 3
градуса, на 2000 м - около нулата. В събота ще бъде слънчево. Вятърът от западВ събота ще бъде слънчево. Вятърът от западВ събота ще бъде слънчево. Вятърът от западВ събота ще бъде слънчево. Вятърът от западВ събота ще бъде слънчево. Вятърът от запад

ще се усилва. Дневните температури ще бъдатще се усилва. Дневните температури ще бъдатще се усилва. Дневните температури ще бъдатще се усилва. Дневните температури ще бъдатще се усилва. Дневните температури ще бъдат
от 10 до 13 градуса. В неделя ще останеот 10 до 13 градуса. В неделя ще останеот 10 до 13 градуса. В неделя ще останеот 10 до 13 градуса. В неделя ще останеот 10 до 13 градуса. В неделя ще остане
ветровито, с дневни температури от 11 доветровито, с дневни температури от 11 доветровито, с дневни температури от 11 доветровито, с дневни температури от 11 доветровито, с дневни температури от 11 до
14 градуса.14 градуса.14 градуса.14 градуса.14 градуса.

максималнимаксималнимаксималнимаксималнимаксимални

10°/13°10°/13°10°/13°10°/13°10°/13°

29       30
максималнимаксималнимаксималнимаксималнимаксимални

11°/14°11°/14°11°/14°11°/14°11°/14°
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“≈À≈÷
ƒÌÂÒ ‡·ÓÚ‡Ú‡
˘Â ‚Ë ÒÔÓË. ŸÂ
ÒÂ ‡‰‚‡ÚÂ Ì‡
Ô˙ÎÌÓÚÓ Ó‰Ó·Â-

Œ¬≈Õ
ÃÌÓ„Ó ÌÓ‚Ë
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡
Í‡ËÂÌÓ ‡Á‚Ë-
ÚËÂ ˘Â ‚Ë ÒÂ

21 Ï‡Ú - 20 ‡ÔËÎ

21 ‡ÔËÎ - 21 Ï‡È

¡À»«Õ¿÷»
ƒÌÂÒ ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡
‚‡ÊÂÌ ˜Ó‚ÂÍ ÓÚ
ÏËÌ‡ÎÓÚÓ ˘Â
ÔÂÓ·˙ÌÂ ÊË‚Ó-

22 Ï‡È - 21 ˛ÌË

–¿ 
Õ‡ÚÓ‚‡ÂÌË ÒÚÂ,
Á‡˘ÓÚÓ ÒÚÂ ÓÚÎ‡-
„‡ÎË ËÁÔ˙ÎÌÂÌË-
ÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡ Á‡-

22 ˛ÌË - 23 ˛ÎË

À⁄¬
ƒÌÂÒ Ë‰ÂËÚÂ ‚Ë
˘Â ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú
¯ËÓÍÓ Ó‰Ó·Â-
ÌËÂ. ÕÂ ÒÂ „Î‡‚Ó-

23 ˛ÎË - 23 ‡‚„ÛÒÚ

ƒ≈¬¿
»ÁÔ˙ÎÌÂÌË ÒÚÂ Ò
ÏÌÓ„Ó ÂÌÂ„Ëˇ
‰ÌÂÒ, ÍÓˇÚÓ Úˇ·-
‚‡ ‰‡ Ò˙ÛÏÂÂÚÂ

24 ‡‚„ÛÒÚ - 23 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë

¬≈«Õ»
¬ÂÏÂ ‚Ë Â ‚Â˜Â
Á‡ ÔÓ˜Ë‚Í‡, ÌÓ
ÒÂ ÒÚÂ„ÌÂÚÂ, Á‡
‰‡ Ò‚˙¯ËÚÂ

24 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë - 23 ÓÍÚÓÏ‚Ë

— Œ–œ»ŒÕ
—ÎÂ‰ ÛÒÔÂ¯ÌËˇ
‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ‰‡
Ó·˙ÌÂÚÂ ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ Ì‡ ÒÂÏÂÈÒÚ-

24 ÓÍÚÓÏ‚Ë - 22 ÌÓÂÏ‚Ë

—“–≈À≈÷
ŸÂ ‚Ë Á‡‡‰‚‡Ú
ÒÓÎË‰ÌË ÙËÌ‡Ì-
ÒÓ‚Ë ÔË‰Ó·Ë‚-
ÍË ‰ÌÂÒ, ÍÓËÚÓ

23 ÌÓÂÏ‚Ë - 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë

22 ‰ÂÍÂÏ‚Ë - 20 ˇÌÛ‡Ë

21 ˇÌÛ‡Ë - 19 ÙÂ‚Û‡Ë

–»¡»
ÕÂ ‰‡‚‡ÈÚÂ ÌÂ-
ÔÓËÒÍ‡ÌË Ò˙‚ÂÚË,
ÍÓÎÍÓÚÓ Ë ‰‡ ÒÚÂ
ÓÚÁË‚˜Ë‚Ë. ÕÂ

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú

‰‡˜Ë, Ò ÍÓËÚÓ ˘Â Úˇ·‚‡ ‰‡
ÒÂ Á‡ı‚‡ÌÂÚÂ.

Á‡Ï‡È‚‡ÈÚÂ, ‡ ÔÓ‰˙ÎÊÂÚÂ
Ò˙Ò Ò˙˘Ëˇ ÂÌÚÛÒË‡Á˙Ï.

·˙ÁÓ Ë ÛÒÔÂ¯ÌÓ  ‰ÌÂ¯ÌËÚÂ
ÒË ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË.

‚ÓÚÓ, Á‡ ÍÓÂÚÓ ‚ÒÂ ÌÂ ‚Ë
ÓÒÚ‡‚‡ ‚ÂÏÂ.

‰‡ Í‡Ì‡ÎËÁË‡ÚÂ ‚ Ô‡‚ËÎÌ‡-
Ú‡ ·ËÁÌÂÒ ÔÓÒÓÍ‡.

¬ŒƒŒÀ≈…
—ÚËÒÌÂÚÂ Á˙·Ë
‰ÌÂÒ Ë ËÁÍ‡‡È-
ÚÂ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ‡-
·ÓÚÌËˇ ‰ÂÌ. » ÒÂ

ÓÚ‰‡ÈÚÂ Ì‡ Á‡ÒÎÛÊÂÌ‡ ÔÓ-
˜Ë‚Í‡ ÔÂÁ ÛËÍÂÌ‰‡.

 Œ«»–Œ√
ƒÌÂÒ Úˇ·‚‡ ‰‡
ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÓÚ ¯‡ÌÒÓ‚ÂÚÂ,
ÍÓËÚÓ ˘Â ‚Ë ÒÂ

ÌËÂ Í‡ÍÚÓ Ì‡ ÍÓÎÂ„ËÚÂ, Ú‡Í‡
Ë Ì‡ ¯ÂÙÓ‚ÂÚÂ.

˘Â ‚Ë ‡Ï·ËˆË‡Ú ‰‡ ÒÚÂ Ó˘Â
ÔÓ-ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌË.

‚ÒË˜ÍË ıÓ‡ Ò‡ ÔÓÁËÚË‚ÌÓ
Ì‡ÒÚÓÂÌË.

ÓÚ‚ÓˇÚ ‰ÌÂÒ. ÕÓ ÌÂ ‚ÁËÏ‡È-
ÚÂ ÔË·˙Á‡ÌË Â¯ÂÌËˇ.

Ú‡ ‚Ë Ì‡ 180 „‡‰ÛÒ‡. ÕÂ
·˙Á‡ÈÚÂ Ò ÂÏÓˆËËÚÂ.

З Изгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи за

ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ‚  ‡·ÓÚ‡Ú‡, Ë
ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò„Â¯ËÚÂ.
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06:00 “ÂÎÂÍ‡-

Ì‡Î ìƒÓ·Ó

ÛÚÓî

�����
�����

06:00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡
—ÛÚÂ¯ÂÌ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ
·ÎÓÍ

09:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û
Ì‡Ò

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

10:30 «‰‡‚ÂÚÓ ÓÚ·ÎËÁÓ «‰‡‚ÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

11:00 Ã‡„Ó Ë ÔËˇÚÂÎË ‰ÓÍÛÏÂÌ-
Ú‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /¡˙Î„‡Ëˇ,
2007„./

12:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12:30 œÓÒÂÚËÚÂÎË ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡

‰ËÌ‡ÒÚËˇÚ‡ —ÛÂÈ Ë„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ / ËÚ‡È, 2004„./

14:30 ƒÌÂÒ Ë ÛÚÂ
14:50 ¬ˇ‡ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Ò √Ó‡Ì

¡Î‡„ÓÂ‚ /Ô/
16:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
16:10 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
16:20 —ÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡-

ÌÂ Á‡ ıÓ‡ Ò Û‚Â‰ÂÌ ÒÎÛı
16:35 —Ô‡ÒËÚÂÎÂÌ ÓÚˇ‰,  ‡ÎË-

ÙÓÌË  ̌ Ú‚ ÙËÎÏ /5 ÂÔ./
17:25 —‚ÂÚ˙Ú Â 7 —Â‰ÏË˜ÌÓ ÔÂ-

‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ,
ÍÓÏÂÌÚ‡ Ë ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡Ú‡ ÔÓÎËÚËÍ‡

17:55 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
18:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18:40 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ
19:45 ÀÂÍ‡ ÌÓ˘, ‰Âˆ‡!
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 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò ¡ÓÈÍÓ ¬‡ÒËÎÂ‚

Œ·ÁÓÌÓ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ ÔÂ-
‰‡‚‡ÌÂ

22:05 ¬ ÒˇÌÍ‡Ú‡ Ì‡ ‚Î‡ÒÚÚ‡ 2 Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÂÔËÁÓ‰/

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 ÕÓ˘ÌË ÔÚËˆË ¬Â˜ÂÌÓ ÚÓÍ-

¯ÓÛ Ò ‚Ó‰Â  ̆ »ÒÍ‡ ¿Ì„Â-
ÎÓ‚‡

00:35 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò  ÛÎÚÛ‡
01:50  ‡‰ËÙÂ 2 Ú‚ ÙËÎÏ /11

ÂÔËÁÓ‰/Ô/
03:45 —Ô‡ÒËÚÂÎÂÌ ÓÚˇ‰,  ‡ÎË-

ÙÓÌË  ̌ Ú‚ ÙËÎÏ /5 ÂÔ

06:30 "“‡ÁË ÒÛÚËÌ" -
ËÌÙÓÏ‡ˆË-
ÓÌÌÓ ÔÂ‰‡-
‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘

¿ÌÚÓÌ ’ÂÍËÏˇÌ
09:30 "œÂ‰Ë Ó·Â‰" - ÚÓÍ¯ÓÛ Ò

‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ —ÚÓˇ-
ÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙  ‡‰Ë-
Â‚

12:00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ

12:30 "ÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ë" - ‚Â˜Â-
ÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ

13:30 œÂÏËÂ‡: "ÕÂÁ‡·‡‚ËÏ‡" -
ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ. 20

14:30 œÂÏËÂ‡: "ÀÂÍ‡ ‚ ÔÎ‡ÌË-
Ì‡Ú‡" - ÒÂË‡Î, Ò.2, ÂÔ.12

15:30 "—‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÏÓ  ̌ ÊË‚ÓÚ"
- ÒÂË‡Î, ÂÔ. 1483-1485

17:00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17:30 "ÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂ" - ÔÛ·ÎËˆËÒ-

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

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

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

ÂÏËÒËˇ
20:00 "“‚ÓˇÚ ÏÓÈ ÊË‚ÓÚ" - ÒÂË-

‡Î, Ò.2 ,ÂÔ. 3
21:00 " ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎË" -

ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
22:30 "ÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ë" - ‚Â˜Â-

ÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
23:30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡ ÂÏË-

ÒËˇ
00:00 "—ÚÂÎ‡Ú‡"- ÒÂË‡Î, Ò. 2,

ÂÔ.2
01:00 "œÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎËÚÂ" - ÒÂË-

‡Î, Ò.2, ÂÔ. 10
02:00 "—Â‚Â „̨" - ÒÂË‡Î, Ò. 2,

ÂÔ. 3
03:00 "œÂ‰Ë Ó·Â‰"/Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ

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

04:50 "ÕÂÁ‡·‡‚ËÏ‡" /Ô./- ÒÂË-
‡Î

06:20 "«‰‡‚ÂÈ,

¡˙Î„‡Ëˇ" -

Ò Û Ú  Â ¯ Â Ì

·ÎÓÍ

09:30 "Õ‡ Í‡ÙÂ" - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡

NOVA

11:30 "¡ÓÌ ¿ÔÂÚË" - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

12:00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA

12:30 "ƒËÎ‡" - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ

13:30 "ÃÓˇÚ‡ Í‡Ï‡" - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ

14:30 "œÓÒÚË ÏË" - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ

16:00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA

16:30 "Ã‡ÎÍ‡Ú‡ ·ÛÎÍ‡" - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ

17:55 "“Â„ÎÂÌÂ Ì‡ ÀÓÚÓ 5 ÓÚ 35

- "«Î‡ÚÌ‡Ú‡ ÚÓÔÍ‡"

18:00 "—ÂÏÂÈÌË ‚ÓÈÌË" (ÔÂÏËÂ-

‡) - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌ‡ Ë„‡

19:00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA - ˆÂÌÚ-

‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ

20:00 VIP BROTHER 2016 - Â‡-

ÎËÚË ¯ÓÛ

22:00 "—ÓÙË  ̌ - ƒÂÌ Ë ÕÓ "̆ (ÔÂ-

ÏËÂ‡) - e‡ÎËÚË ÒÂË‡Î

23:00 "√ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡ ÂÙË‡"-

Á‡·‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

23:30 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA

00:00 "◊‡Ò˙Ú Ì‡ ÃËÎÂÌ ÷‚ÂÚÍÓ‚"

- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ NOVA

01:00 " ÓÒÚ˛Ï‡Ë" - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ,

3 ÒÂÁÓÌ

02:00 "ƒËÎ‡" - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ /Ô/

03:30 "–ËÚ˙Ï˙Ú Ì‡ ÏÂ˜ÚËÚÂ" -

ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ

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 ì◊‡Í‡È ÏÂî

18:00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË

18:45 ì◊Ó‚ÂÍ˙Ú Ë Á‡ÍÓÌ˙Úî

19:50 ìœÓÎÂÚÓ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î

21:00 ¬ÂÏÂ

21:30 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ÙÂÒÚË‚‡Î ì√Î‡-

ÒÓ‚ËÚËˇÚ  Ë¬ËÕ 2016î
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Купа България
1/8-финали

Созопол - Пирин 0:1 Младенов
(71); Левски - Черно море 2:3 0:1
Цветков (3) 0:2 Бакари (31) 1:2
Адениджи (63) 2:2 Пиргов (79) 2:3
Цветков (100); Литекс - Локо Сф
1:1 1:0 Писаров (51) 1:1 Бонев (54),
4:2 след дузпи (за Литекс точни
бяха Й. Петров, Р. Иванов, Грозев
и Селимински, пропуска Ив. Иванов;
за Локо Сф вкарват Д. Пеев и Ал.
Горанов, пропускат Ем. Виячки и ,
Бузикус); снощи:  Верея - Поморие
и Ботев Пд - Нефтохимик.

ПО ДИЕМА
17.30 Локо ГО - Славия

ПО ДИЕМА СПОРТ 2
20.00 Дунав - Лудогорец

ПО ДИЕМА СПОРТ
21.45 Лил - ПСЖ
ПО НОВА СПОРТ

21.45 КПР - Брентфорд
ПО ЕВРОСПОРТ 2

21.00 Борусия М - Айнтрахт

ГЛЕДАЙТЕ

РЕЗУЛТАТИ

КРАТКИ

Нарядите за ХII кръг
в Първа лига

Днес, 17.30 ч.: Локо ГО - Славия
(по Диема, Георги Кабаков); 20.00:
Дунав - Лудогорец (по Диема
Спорт 2, Николай Колев); утре,
17.30: ЦСКА - Локо Пд (по Диема
Спорт, Георги Димитров); 20.00:
Берое - Монтана (по Диема Спорт,
Никола Попов), неделя, 17.30: Бо-
тев Пд - Левски ( (по Диема Спорт
2, Драгомир Драганов); 20.00: Чер-
но море - Нефтохимик (по Диема
Спорт 2, Ангел Баялцалиев); поне-
делник, 20.00: Пирин - Верея (по
Диема Спорт, Владимир Вълков).

Назначенията за ХI
кръг във Втора лига

Утре, 15.00 ч.: Спартак Пл -
Несебър (Георги Иванов); Септем-
ври Сф - Царско село (Мустафа
Шефкет); Левски Кар - Лудогорец
-2 (Георги Гинчев); Ботев Вр -
Ботев Гъл (Димитър Желязков);
неделя, 14.45: Етър - ЦСКА-Сф-2
(по  Диема Спорт 2, Петър Кос-
тадинов) 15.00: Оборище - Банско
(Николай Малджански); Локо Сф -
Витоша Б (Станимир Тренчев);
Поморие - Созопол (Станислав То-
доров).

Дунав пуска нов химн
в Разград

Капитанът на Дунав Диян Ди-
мов участва в записването на
новия химн на русенския клуб.
Песента се изпълнява от русен-
ката Габриела Йорданова, която
миналата есен представи Бълга-
рия на детската Евровизия. „За
мен е голяма чест. Вече редовно
ще ходя на мачовете на Дунав”,
обеща Габи. Тя ще изпее новия
химн преди срещата от ХII кръг
в Първа лига довечера на “Лудо-
горец Арена” в Разград, в която
русенци „домакинстват“ срещу
шампионите. Химна тя ще
изпълни и напролет преди от-
криването на ремонтирания
Градски стадион в Русе. Авторът
на музиката е Пламен Мирчев –
Мирона, който е изслушал над 50
химна на наши и чужди отбори,
преди да напише песента специ-
ално за Габи.

София няма да има нито един
участник в 1/4-финалите от турнира
за Купата на България за пръв път
в историята на турнира. Последни-
те 2 столични отбори Левски и
Локо Сф отпаднаха драматично от
Черно море и Литекс на 1/8-фина-
лите. Ден по-рано там отпадна и
Септември. Още в I кръг пък бяха
елиминирани ЦСКА-Сф, Славия,
Царско село и Витоша Бистрица.

В сряда вечерта “сините” отстъ-
пиха на своя стадион “Георги Аспа-
рухов” срещу Черно море с 2:3 след
продължения. Феновете на дома-
кините обаче посрещнаха с овации
треньора на гостите Георги Иванов-
Гонзо, който за първи път се появи
на “Герена” от лятото.

В герой за варненци с 2 гола се
превърна Александър Цветков (3 и
101), а 1 гол добави Бакари (31).
“Сините” се върнаха в мача с попа-
дения на Бабатунде Адениджи (62)
и Димитър Пиргов (79), а Божидар
Краев изпусна в 85-ата минута сам
срещу чешкия вратар на гостите
Пржемисъл Коварж. “Сините”
претърпяха първа загуба през се-
зона, след като допуснаха и първи
голове в София от български тим
след загубата с 0:1 от Славия при
дебюта на вече бившия треньор
Люпко Петрович. “Моряците” пък за-
писаха първи успех в столицата
срещу Левски за Купата на Бълга-

Без отбор от София на
1/4-финалите за купата
Само 5 тима от провинцията са печелили трофея досега
Владимир НИКОЛОВ рия след 4 загуби в предишните 4

мача и голова разлика 1:18.
Втородивизионният Локо Сф

пък бе елиминиран в Ловеч от ама-
тьорския Литекс след дузпи с 2:4,
като редовното време и продълже-
нията завършиха 1:1. Така участ-
никът в Трета Северозападна лига
взе скалпа на втори столичен клуб
в турнира, след като на 1/16-фина-
лите изхвърли и Славия.

За ловчанлии откри бившият
футболист на столичните “железни-
чари” Искрен Писаров (51), но
Златко Бонев (54) набързо израв-
ни. При дузпите “оранжевите” де-
монстрираха по-здрави нерви.

Така носител на ценния трофей
за 11-и път в 33-годишната история
на турнира ще бъде отбор от про-
винцията, а на 7-и финал няма да
играе отбор от София. Извънстолич-
ните отбори, които са печелили
купата, са: Литекс 4 пъти (2001,
2004, 2008 и 2009), по 2 пъти Бе-
рое (2010 и 2013) и Лудогорец
(2012 и 2014) и по 1 път Сливен
(1990) и Черно море (2015).

ЦСКА бе последният столичен
тим, който триумфира в турнира тази
пролет, като прекъсна серия от 4
години, в които Черно море, Лудо-
горец (2 пъти) и Берое неизменно
печелеха трофея. За последно пък
финал в турнира за Купата на Бълга-
рия между провинциални отбори
имаше през 2014 г., когато Лудого-
рец победи Ботев Пд с 1:0 в Бургас.

Александър Цветков се радва на втория си
гол срещу Левски, с който Черно море
победи на “Герена” с 3:2 в 1/8-финал за

Купата на България

Снимка БГНЕС

Спортният директор на
Левски Станислав Ангелов
обяви отпадането за Купата
на България от Черно море
като резултат от скандалите
след напускането на треньо-
ра Люпко Петрович.

„Определено това, което
се случи през уикенда и
началото на тази седмица,
си пролича и при играчите.
Имаше известна неувере-
ност и то най-вече пред
гола, а създадохме доста по-
ложения. Поне за мен рад-
ващото е, че успяхме да се
върнем в играта, показахме
нашия дух, смелост, харак-
тер. Надявам се да го
затвърдим това нещо и след-
ващия мач да сме още по-
добре. Колкото и да ни се
иска, колкото и да желаем
да няма психологически
проблеми след напускането

Новият главен селекционер на Левски Геор-
ги Чиликов е от една седмица в чужбина, за да
търси попълнения за зимна селекция, предаде
Блиц Спорт. Бургазлията е командирован в
Холандия и Португалия от собственика на “си-
ните” Спас Русев. Чилика вече е изгледал на
живо няколко мача от местните шампионати.
Той има отлични контакти в Португалия, където
игра 3 години за Насионал (Мадейра).

Целта пред бившия нападател е да открие
играчи, които да вдигнат класата на Левски още
тази зима. Младият специалист вече е набеля-
зал няколко имена, които “сините” ще продължат
да следят. Когато се прибере в България Чили-
ков ще информира треньорския щаб в лицето на
Елин Топузаков и помощника му Асен Букарев
за набелязаните играчи.

Вратарят на Дунав Мартин Луков вече е
набелязан за ново попълнение от “сините”. 23-
годишният страж е юноша на Левски.

Испанският нападател Хуан Мата (№8) вкарва гол на
аржентинския вратар Уили Кабайеро и донася победата на

Манчестър Юнайтед с 1:0 над градския съперник Сити на “Олд
Трафорд” в дербито на 1/8-финалите за Купата на Лигата в

Англия. На 1/4-финалите тимът на Жозе Моуриньо ще срещне
Уест Хем, отстранил Челси в лондонското дерби с 2:1

СТАНИСЛАВ АНГЕЛОВ - ПЕЛЕТО:

Загубихме заради скандала с Люпко
на Люпко Петрович, няма
как. Самото напускане ста-
на доста медийно изразено
– със скандали, с напреже-
ние, и беше нормално да
има неувереност у играчи-
те. Изпуснахме чисти, еле-
ментарни положения. Точно
тези 10%, 5% накрая, които
ни липсват, си оказаха вли-
яние,” коментира Пелето.

Часове по-късно през
нощта той публикува в клуб-
ния сайт на Левски обръще-
ние към феновете:

“Битката бе загубена, но
не и войната!

След подобен мач е
трудно да прикриеш емоци-
ята и разочарованието си.
Трудно е да преглътнеш за-
губата. Хилядите, чието
сърце бие в ритъма на Лев-
ски, днес преживяха низ от
емоции. От миговете на екс-

таз при започнатия обрат, до
разочарованието от крайния
резултат и отпадането от тур-
нира за Купата на България.

Един вик обаче ехтеше с
еднакъв ентусиазъм, въоду-
шевление и вяра: „Сърце и
душа за Левски София“. Сек-
тор „Б“ не спря и за секунда
да подкрепя отбора. Увлече
целия стадион. 120 минути
всеки възглас, всеки вик да-
ваше криле на играчите.
Благодарение на всички по
трибуните 11-те на терена
повярваха, че 0:2 на полу-
времето не е загуба. Повяр-
ваха, че могат. Защото чуха
и видяха, че зад тях стоят
техните верни фенове. Защо-
то видяха, че когато са пад-
нали, има кой да им подаде
ръка и да ги вдигне.

Битката бе загубена, но
не и войната!

Тепърва Левски ще има
нужда от най-големия си
импулс – своите привърже-
ници. Защото времената на
трудности извикват на първа
линия онези, които са в състо-
яние да преживеят бурята, и
да излязат по-силни от нея.

Защото, когато фенове и
отбор са едно цяло, можем
всичко!

Левски загуби 1/8-финал
за Купата на България, но
днес футболисти и фенове се
биха заедно. До последната
минута. След края на мача
пък се изпратиха взаимно с
аплодисменти.

А това не е загуба за „ка-
узата Левски”. Благодарим
Ви, „сини“ фенове. Бяхте уни-
кални. Бъдете с нас, а ние
ще се хвърлим в битката още
по-вдъхновени. За Вас и за
„Левски“!:

Чиликов търси нови
„сини” от чужбина

Снимка REDIFF.COM
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Без отбор
от София
на 1/4-финалите
за купата

ГЛЕДАЙТЕ

НАКРАТКО

ПО ЕВРОСПОРТ 1
СНУКЪР

9.30 14.30
“Интернешънъл”

КОЛОЕЗДЕНЕ
14.30 и 21.30 “6 дни

на Лондон”
ПО ЕВРОСПОРТ 2

7.45 Обиколка на Хайнан (VI етап)
ФИГУРНО ПЪРЗАЛЯНЕ
23.30 “Скейт Канада”

ПО ДИЕМА СПОРТ
ВОЛЕЙБОЛ

18.30 Марек Юнион Ивкони -
Нефтохимик

ПО ДИЕМА СПОРТ 2
ФОРМУЛА 1

18.00 и 22.15 Гран при на Мексико
(тренировки)

ПО Ф+
ТЕНИС

11.00 Финален WTA турнир
в Сингапур

14.00 Турнир във Виена (мъже)
ПО СПОРТ+

16.30 Турнир в Базел (мъже)

Братът на Анди Мъри - Джей-
ми, стана Офицер на Ордена на
Британската империя. Шотлан-
децът бе отличен за заслуги към
тениса и за благотворителна дей-
ност. Специалистът на двойки бе
награден лично от кралица Ели-
забет II на церемония в Бъкин-
гамския дворец, на която присъ-
стваха още съпругата на Мъри -
Алехандра, както и родителите
му Уилям и Джуди Мъри, която е

Кузманов на 1/4-финал
в Анталия

Димитър Кузманов се класира
за 1/4-финалите на турнира по
тенис в Анталия ($10 000). Във
II кръг той победи Андрю Рупли
(Швейц) с 6:2, 6:4. В друг мач
Александър Лазов загуби от Яник
Ванденбулке (Бел) с 5:7, 4:6. При
жените Диа Евтимова (№566) бе
обърната от Катерина Слюсар
(Укр) с 6:2, 3:6, 0:6.

Сесил бие
французойка в САЩ

Сесил Каратанчева победи
Миртий Жорж (Фр, №187) с 6:4,
7:5 на старта на турнира в
Макон, САЩ ($50 000). Петата
ни ракета и №233 в света в
момента затвори срещата за
1.35 ч., а във II кръг ще играе
срещу Ронит Юровски (САЩ,
№588).

Рилски спортист
с първа победа
в Европа

Рилски спортист спечели
първата си победа в турнира за
Европейската купа на ФИБА,
след като се наложи със 104:100
(31:16, 22:30, 20:24, 20:23, 11:7)
след продължение срещу домаки-
на Сигал Прищина. Успехът изка-
чи тима от Самоков до трето
място в класирането на група Н
с 3 т. Срещата беше изключи-
телно оспорвана, като в редов-
ното време завърши 93:93. След
това домакините дръпнаха със
100:95, но Рилецо направи серия
10:0 и спечели мача. Йордан Бо-
зов беше най-резултатен с 28 т.

Везенков с 4 т. при
загуба на Барселона

Александър Везенков отбеля-
за 4 т. при загубата на Барсело-
на от Цървена звезда с 65:76 в
мач от Евролигата по баскетбол.
Пред 18 000 души в “Комбанк
Арена” в Белград българинът игра
23 мин., в които се отличи с 6
борби, 3 асистенции и 1 отнета
топка. Марко Гудурич вкара най-
много - 21 т., за “звездашите”, а
Марко Симонович добави 13. За
испанците Брад Олесън се отли-
чи с 15 т. Барса обаче изгуби
ключов играч, след като Пау Ри-
бас получи контузия в ахилеса.

Милка Манева ще доча-
ка сребърен медал от Олим-
пиадата в Лондон 2012, след
като Международната феде-
рация по вдигане на тежести
обяви, че 11 състезатели на
Игрите са дали положителни
проби при повторни провер-
ки на урината им. Сред тях са
3 щангистки, които победиха
смолянчанката на подиума в
Лондон. Там Манева за-
върши пета, но е доказано,
че с допинг са злоупотреби-
ли шампионката Мая Мане-
за (Каз), вицешампионката

Елизабет II награди
с орден и Джейми Мъри

Волейболната Скаут лига ще събере тази
година около 1500 деца от 72 отбора.
Единственото условие е състезателите да
са родени след 2004 г. Отборите са
разделени в 6 региона - Витоша, Хемус,
Струма, Тракия, Странджа и Добруджа.
Волейболната федерация и корпорация
“Развитие” са осигурили за второто
издание на съвместния проект бюджет от
200 000 лв.
“72 е броят на отборите, които искаха да
участват. Не сме отказали на никого.
Скаут лигата дава възможност на
възможно най-голям брой деца да играят,
да се състезават и да усетят тръпката да
бъдат част от един много мащабен про-
ект. Мисля, че в България до момента не
е правено подобно нещо при подраства-
щите с участието на толкова много
отбори от цялата страна. Скаут лигата е
основата на професионалния спорт”,
обяви генералният секретар на федераци-
ята Владимир Николов. Мачовете ще
започнат в края на ноември.
През пролетта селекционерът на нацио-
налния отбор Пламен Константинов
подкрепи надпреварата и обяви, че
плодове от нея ще се берат след 6-7
години.

капитан на отбора на Великобри-
тания за Купа “Дейвис”.

Джейми Мъри тази година ста-
на първият британски тенисист, до-
стигнал до първото място в светов-
ната ранглиста на двойки. Мъри и
бразилският му партньор Бруно
Соареш спечелиха през сезона 2
от 4-те турнири от Големия шлем -
Australian Open и US Open. Офицер
на Ордена на Британската импе-
рия е и батко му Анди Мъри.

Скаут лигата
по волейбол
събира 1500 деца
Марин МИЛАШКИ

Едуард Ераносян е новият тре-
ньор на Локо Пд. Той зае мястото
на напусналия в началото на ми-
налата седмица Илиан Илиев. Ера-
носян е треньорът, който спечели
със “смърфовете” историческата
първа титла през 2004 г., а после
тимът заслужи и Суперкупата на
България. Оттогава Локо няма нито
един трофей във витрината си, а
през следващия сезон стигна до
бронзовите медали в “А” група.

Ераносян миналата година за
кратко води шампиона Лудогорец.
Арменецът преговаря вчера на
“Лаута” с ръководството на Локо и
двете страни набързо си стиснаха
ръцете. Той ще започне работа в
понеделник. Утре при визитата на
ЦСКА-София, която ще се играе
без публика, тимът ще бъде воден
от друга клубна легенда Христо
Колев-Бащата.

Ераносян
се върна
в Локо Пд

Сребро от Лондон
чака Милка Манева
След повторна проверка на пробите хванаха с допинг
още две щангистки в категорията на българката

Светлана Царукаева (Рус) и
четвъртата Сибел Шимшек
(Тур). От Международния
олимпийски комитет офици-
ално обявиха само, че резул-
татът на Манеза е анулиран.
Другите две уличени щанги-
стки имат правото да обжал-
ват. “Те могат да поискат вто-
ри тест”, обяви президентът
на Канадската федерация по
вдигане на тежести Пол Ба-
рет пред местния сайт
citynews.ca. Сънародничката
му Кристин Жирар се очаква
да се окичи със златния ме-

дал, въпреки че на самото
състезание се нареди трета.
Канадката изпревари Мане-
ва с 2 кг.

“Знаехме, че това е част
от нашия спорт. Някои моми-
чета не изглеждаха като ис-
тински момичета и за съжа-
ление го знаехме (че използ-
ват допинг). Просто не очак-
вах нещата да се развият тол-
кова бързо и съм изненада-
на”, обяви Жирар.

Освен Манеза, МОК ану-
лира и резултата на още две
казахстански щангистки, три-

умфирали с титлите в Лон-
дон. Зулфия Чиншанло (58) и
Светлана Подобедова (75) са
хванати със стеориди. От МОК
обявиха, че съхраняват про-
бите 10 години.

Новите разкрития след
повторни изследвания правят
положителните проби от Пе-
кин и Лондон общо 98. Бълга-
рия вече ще има 3 медала от
Игрите през 2012 г. Другите
са среброто на златното мо-
миче на българската борба
Станка Златева и бронзът на
боксьора Тервел Пулев.

№1 в света Ангелик Кербер (Гер) връща топката от бекхенд срещу Мадисън
Кейс (САЩ, №6) в мач от III кръг в “червената група” във финалния Турнир на

WTA в Сингапур, който спечели с 6:3, 6:3. Германката се класира за
полуфиналите на състезанието с награден фонд $7 млн. заедно с Доминика

Цибулкова (Слвк, №7), надиграла с 6:3, 7:6 (5) Симона Халеп (Рум, №3)

Снимка БГНЕС


